HIVATALOS ÁRLISTA
CT 200h

ÉRVÉNYES: 2018. január 1-től
visszavonásig

ELEGANCE 

CT 200h
LISTAÁR: 9

000 000 Ft

KEDVEZMÉNYES ÁR: 7

SFX: SJ

900 000 Ft

ÁRELŐNY: 1

100 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerőelosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgésgátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  ECB – elektromosan vezérelt fékrendszer
•  Összesen 8 légzsák:
– vezetőoldali légzsák, két lépcsős nyitás
– utasoldali légzsák, két lépcsős nyitás
– térdlégzsák a vezető- és utasoldalon
– oldal légzsák a vezető- és utasoldalon
– függönylégzsák elöl és hátul
•  ISOFIX gyerekülés rögzítés
•  Defektjavító készlet
•  Defektre figyelmeztető rendszer
•  Riasztóberendezés, indításgátló, beltér- és emelésérzékelő
•  Tempomat – Sebességtartó automatika

•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  Kétzónás automata klíma, páratartalom érzékelővel
•  Nyomógombos indítás
•  Bőr kormánykerék
•  Bőr sebességváltó
•  Szövet ülésborítás
•  Szövet ajtóbetét
•  Manuálisan 6 irányban állítható vezetőoldali- és
4 irányban állítható utasoldali ülések
•  60:40 arányban dönthető hátsó üléssor
AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  Audio rendszer 6 hangszóróval
•  Lexus Media Display – 7” színes központi kijelző
•  4,2” TFT multi-információs kijelző
•  Bluetooth telefon és audio kapcsolat
•  CD lejátszó
•  USB és AUX bemenet

KÜLSŐ MEGJELENÉS

OPCIÓK

•  Halogén fényszóró
•  LED nappali menetfény
•  Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
•  Manuális fényszóróállítás
•  Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
•  Színezett UV szűrős üveg
•  15” könnyűfém felni, 195/65 R15 abroncsokkal

•  Lexus navigációs rendszer:
•  Metálfényezés:

290 000 Ft
290 000 Ft

ELEGANCE RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
085

1J7

1H9

223

ELEGANCE RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

Fekete

Fekete-ekrü

Fekete-piros
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3R1

4X2

8X5
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8X9
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2 | ELEGANCE

Bambusz

Matt fa

Shimamoku

3T2

ALAPBETÉT

Fekete

CT 200h
LISTAÁR: 9

SFX: 4Y

PRESTIEGE
800 000 Ft

KEDVEZMÉNYES ÁR: 8

600 000 Ft

ÁRELŐNY: 1

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgés gátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  ECB – elektromosan vezérelt fékrendszer
•  Összesen 8 légzsák:
– vezetőoldali légszák, két lépcsős nyitás
– utasoldali légzsák, két lépcsős nyitás
– térdlégzsák a vezető- és utasoldalon
– oldal légzsák a vezető- és utasoldalon
– függönylégzsák elöl és hátul
•  ISOFIX gyerekülés rögzítés
•  Defektjavító készlet
•  Defektre figyelmeztető rendszer
•  Emelő
•  Riasztóberendezés, indításgátló, beltér- és emelésérzékelő
•  Tempomat – Sebességtartó automatika

•  Elektrokromatikus belső tükör
•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  Nyomógombos indítás
•  Intelligens kulcsrendszer
•  Fekete beltéri panel
•  Bőr kormánykerék
•  Bőr sebességváltó
•  Szövet ülésborítás
•  Szövet ajtóbetét
•  Manuálisan 6 irányban állítható vezetőoldali- és
4 irányban állítható utasoldali ülések
•  Fűthető első ülések
•  60:40 arányban dönthető hátsó üléssor

200 000 Ft

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  Parkolószenzorok (8 darab: elöl 4, hátul 4)
•  Audio rendszer 6 hangszóróval
•  Lexus Media Display – 7” színes központi kijelző
•  4,2” TFT multi-információs kijelző
•  Bluetooth telefon és audio kapcsolat
•  CD lejátszó
•  USB és AUX bemenet

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Halogén fényszóró
•  LED nappali menetfény
•  LED ködlámpa
•  Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
•  Manuális fényszóróállítás
•  Elektronikusan állítható, fűthető külső tükrök
•  Színezett UV szűrős üveg
•  17” könnyűfém felni, 215/45 R17

OPCIÓK
•  Napfénytető (4Z):
•  Lexus Safety System+ (SB) * :
•  Napfénytető és Lexus Safety System+ (SC)*: 
•  Lexus navigációs rendszer:
•  Metálfényezés:
•  Bi-tone metálfényezés:

300 000 Ft
490 000 Ft
790 000 Ft
290 000 Ft
290 000 Ft
400 000 Ft

PRESTIEGE RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
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1J7

1H9
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ALAPSZÍN
3R1

4X2

8X5

212

8X9

3T2

PRESTIEGE RENDELHETŐ BI-TONE METÁLFÉNYEZÉS

2PZ

2QB

2QA

PRESTIEGE RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

Fekete

Fekete-ekrü

Fekete-piros

PRESTIEGE RENDELHETŐ BELSŐ BETÉTEK

Fekete
filmréteg

Narancs

Bambusz

Matt fa

Shimamoku

*Lexus Safey System+ választása esetén a felszereltség további részét képezi a LED fényszóró, fényszórómosó és az automatikus távolsági fényszóróállítás is.
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ALAPBETÉT

Fekete

CT 200h
LISTAÁR: 11

SFX: E8

F SPORT
100 000 Ft

KEDVEZMÉNYES ÁR: 9

700 000 Ft

ÁRELŐNY: 1

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgés gátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  ECB – elektromosan vezérelt fékrendszer
•  Összesen 8 légzsák:
– vezetőoldali légszák, két lépcsős nyitás
– utasoldali légzsák, két lépcsős nyitás
– térdlégzsák a vezető- és utasoldalon
– oldal légzsák a vezető- és utasoldalon
– függönylégzsák elöl és hátul
•  ISOFIX gyerekülés rögzítés
•  Defektjavító készlet
•  Defektre figyelmeztető rendszer
•  Emelő
•  Lexus Safety System+:
– Adaptív tempomat (ACC)
– Ütközés előtti biztonsági rendszer gyalogosvédelemmel (PCS)
– Sávtartó asszisztens (LKA)
– Táblafelismerő rendszer (RSA)
•  Riasztóberendezés, indításgátló, beltér- és emelésérzékelő

•  Elektrokromatikus belső tükör
•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  Kétzónás automata digitális klíma
•  Nyomógombos indítás
•  Intelligens kulcsrendszer
•  F Sport fém beltéri panel
•  F Sport kormánykerék
•  F Sport sebességváltó
•  F Sport küszöbborítás
•  Alumínium pedálok
•  Szövet és szintetikus bőr ülések
•  Szövet és szintetikus bőr ajtóbetét
•  Manuálisan 6 irányban állítható vezetőoldali- és
4 irányban állítható utasoldali ülések
•  Fűthető ülések elöl
•  60:40 arányban dönthető hátsó üléssor

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  LED fényszórók intelligens távolsági fényszórókapcsolással
•  LED nappali menetfény
•  F Sport LED ködlámpa
•  Automatikus fényszóróállítás
•  Fényszórómosó
•  Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
•  Sötétített UV szűrős üvegek
•  F Sport lökhárító
•  F Sport légterelő
•  17” F Sport könnyűfém felnik, 215/45 R17 abroncsokkal

400 000 Ft

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  Parkolószenzorok (8 darab: elöl 4, hátul 4)
•  Audio rendszer 6 hangszóróval
•  Lexus Media Display – 7” színes központi kijelző
•  4,2” TFT multi-információs kijelző
•  Bluetooth telefon és audio kapcsolat
•  CD lejátszó
•  USB és AUX bemenet
OPCIÓK
•  Napfénytető (7X):
•  Lexus navigációs rendszer:
•  Metálfényezés:
•  Bi-tone metálfényezés:

300 000 Ft
290 000 Ft
290 000 Ft
400 000 Ft

F SPORT RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
083

1J7

1H9
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ALAPSZÍN
3R1

8X5

4W7

8X1

212

8X9

3T2

F SPORT RENDELHETŐ BI-TONE METÁLFÉNYEZÉS

2LJ

2MN

2LL

F SPORT RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

Fekete szövet és
szintetikus bőr

Fekete-narancs
szövet és
szintetikus bőr

Fekete-piros
szövet és
szintetikus bőr

2QF
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F SPORT RENDELHETŐ BELSŐ BETÉTEK

Naguri
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4 | F SPORT

2QE

2PX

ALAPBETÉT

F Sport fém

F SPORT TOP (SFX: 7Y)

CT 200h

12 850 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgés gátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  ECB – elektromosan vezérelt fékrendszer
•  Összesen 8 légzsák:
– vezetőoldali légszák, két lépcsős nyitás
– utasoldali légzsák, két lépcsős nyitás
– térdlégzsák a vezető- és utasoldalon
– oldal légzsák a vezető- és utasoldalon
– függönylégzsák elöl és hátul
•  ISOFIX gyerekülés rögzítés
•  Defektjavító készlet
•  Defektre figyelmeztető rendszer
•  Emelő
•  Lexus Safety System+:
– Adaptív tempomat (ACC)
– Ütközés előtti biztonsági rendszer gyalogosvédelemmel (PCS)
– Sávtartó asszisztens (LKA)
– Táblafelismerő rendszer (RSA)
•  Riasztóberendezés, indításgátló, beltér- és emelésérzékelő

•  Elektrokromatikus belső tükör
•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  Nyomógombos indítás
•  Intelligens kulcsrendszer
•  Alumínium pedálok
•  F Sport bőr borítású ülések
•  Szintetikus bőr ajtóbetét
•  Elektromosan 8 irányban állítható vezetőoldali- és
4 irányban állítható utasoldali ülések
•  Memória funkció a vezetőoldalon
•  Elektromosan állítható deréktámasz
•  Fűthető ülések elöl
•  60:40 arányban dönthető hátsó üléssor
AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  Parkolószenzorok (8 darab: elöl 4, hátul 4)
•  Mark Levinson prémium audio rendszer 13 hangszóróval
•  Lexus Media Display – 10,3” színes központi kijelző
•  4,2” TFT multi-információs kijelző
•  Bluetooth telefon és audio kapcsolat
•  Tolatókamera
•  Lexus prémium navigációs rendszer
•  Remote Touch vezérlő rendszer
•  DVD lejátszó
•  USB és AUX bemenet

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  LED fényszórók intelligens távolsági fényszórókapcsolással
•  LED nappali menetfény
•  F Sport LED ködlámpa
•  Automatikus fényszóróállítás
•  Fényszórómosó
•  Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
memóriafunkcióval
•  Sötétített UV szűrős üvegek
•  F Sport lökhárító
•  F Sport légterelő
•  17” F Sport felni, 215/45 R17 abroncsokkal

OPCIÓK
•  Napfénytető (7T):
•  Metálfényezés:
•  Bi-tone metálfényezés:

300 000 Ft
290 000 Ft
400 000 Ft

F SPORT TOP RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
083

1J7

1H9

223

3R1

ALAPSZÍN
8X5

4W7

8X1

212

8X9

3T2

F SPORT TOP RENDELHETŐ BI-TONE METÁLFÉNYEZÉS

2LJ

2MN

2LL

F SPORT TOP RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

Fekete szövet és
szintetikus bőr

Fekete-narancs
szövet és
szintetikus bőr

Fekete-piros
szövet és
szintetikus bőr

2QF

2LM

2LN

F SPORT TOP RENDELHETŐ BELSŐ BETÉTEK

Naguri

Karbon

5 | F SPORT TOP

2QE

2PX

ALAPBETÉT

F Sport fém

LUXURY (SFX: 1P)

CT 200h

12 300 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgés gátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  ECB – elektromosan vezérelt fékrendszer
•  Összesen 8 légzsák:
– vezetőoldali légszák, két lépcsős nyitás
– utasoldali légzsák, két lépcsős nyitás
– térdlégzsák a vezető- és utasoldalon
– oldal légzsák a vezető- és utasoldalon
– függönylégzsák elöl és hátul
•  ISOFIX gyerekülés rögzítés
•  Defektjavító készlet
•  Defektre figyelmeztető rendszer
•  Emelő
•  Lexus Safety System+:
– Adaptív tempomat (ACC)
– Ütközés előtti biztonsági rendszer gyalogosvédelemmel (PCS)
– Sávtartó asszisztens (LKA)
– Táblafelismerő rendszer (RSA)
•  Riasztóberendezés, indításgátló, beltér- és emelésérzékelő

•  Elektrokromatikus belső tükör
•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  Kétzónás automata digitális klíma
•  Nyomógombos indítás
•  Intelligens kulcsrendszer
•  Fekete fém beltéri filmréteg
•  Bőr kormánykerék
•  Bőr sebességváltó
•  Bőr ülésborítás
•  Szintetikus bőr ajtóbetét
•  Elektromosan 8 irányban állítható vezetőoldali- és
4 irányban állítható utasoldali ülések
•  Memória funkció vezető oldalon
•  Elektromosan állítható deréktámasz
•  Fűthető ülések elöl
•  60:40 arányban dönthető hátsó üléssor

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  LED fényszóró intelligens távolsági fényszórókapcsolással
•  LED nappali menetfény
•  LED ködlámpa
•  Automatikus fényszóróállítás
•  Fényszórómosó
•  Elektrokromatikus külső tükrök
– elektromosan állítható
– fűthető
– memória funkcióval
•  Sötétített UV szűrős üvegek
•  17” könnyűfém felni, 215/45 R17 abroncsokkal

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  Parkolószenzorok (8 darab: elöl 4, hátul 4)
•  Mark Levinson prémium audio rendszer 13 hangszóróval
•  Lexus Media Display – 10,3” színes központi kijelző
•  4,2” TFT multi-információs kijelző
•  Bluetooth telefon és audio kapcsolat
•  Tolatókamera
•  Lexus prémium navigációs rendszer
•  Remote Touch vezérlő rendszer
•  DVD lejátszó
•  USB és AUX bemenet
OPCIÓK
•  Napfénytető (0T):
•  Metálfényezés:
•  Bi-tone metálfényezés:

+300 000 Ft
290 000 Ft
400 000 Ft

LUXURY RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
085

1J7

1H9

223

ALAPSZÍN
3R1

4X2

8X5

212

8X9

3T2

LUXURY RENDELHETŐ BI-TONE METÁLFÉNYEZÉS

2PZ

2QB

2QA

LUXURY RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

Fekete

Fekete-ekrü

Fekete-fehér

LUXURY RENDELHETŐ BELSŐ BETÉTEK

Fekete

Narancs
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Bambusz

Matt fa

Shimamoku

ALAPBETÉT

Fekete
filmréteg

LEXUS SAFETY SYSTEM + *

490 000 Ft

PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
A berendezés egy milliméteres hullámhosszú radar és monokuláris kamera segítségével méri fel az ütközésveszélyt. Ha a veszély nagy, a berendezés hang- és fényjelekkel figyelmezteti a vezetőt, és megnöveli a
féknyomást. Ha az ütközés elkerülhetetlen, a rendszer önállóan fékez,
miközben szorosra húzza az első biztonsági öveket.
ACC – Adaptív sebességtartó automatika,
teljes sebességtartományban
Az Adaptív Sebességtartó Automatika (ACC) tartja a követési távolságot, az Ön járműve és az előtte haladó autó között – még akkor is, ha az
elöl haladó jármű sebessége változik, sőt akkor is, ha állóra fékez. Ha az út
újra szabaddá válik, az ACC megint a beállított utazósebességre gyorsít.
AHB – Automatikus távfény
Éjszaka az automatikus távfény szélvédő mögé épített kamera segítségével automatikusan tompított világításra kapcsol, ha egy szembejövő
vagy egy másik, elöl haladó jármű lámpáját érzékeli – így a többi autóst
nem vakítja el a fény, önnek pedig nem kell a kapcsolásra figyelnie.

LKA – Sávtartást segítő rendszer
A sávtartást segítő rendszer (LKA) a szélvédő mögött elhelyezett kamerával ellenőrzi a jármű helyzetét a forgalmi sávban. Ha az autó elkezd
kisodródni a sávból, az LKA figyelmeztető hangjelzést ad, és kiegészítő
kormányzási nyomatékkal segít a kormánykorrekcióban.
RSA – Közlekedési tábla felismerő rendszer
A közlekedési tábla felismerő rendszer a szélvédő mögött elhelyezett
kamerával azonosítja a forgalmi táblákat, és megjeleníti azokat a multiinformációs kijelzőn. Az RSA minden, a Bécsi Egyezményben leírt táblát
felismer.

*A rendszer érzékenysége az időjárás és fényviszonyok függvényében
változhat.

CÉGAUTÓ NYÍLTVÉGŰ LÍZINGBEN, EGYEDI ELŐNYÖKKEL
ÁFA visszaigénylés
A lízingdíjak áfa tartalma a személygépjármű üzleti használatának arányában visszaigényelhető.

KKV adókedvezmény
Kis-és középvállalkozások a fizetett kamat 100%-át levonhatják a társasági adójukból.

Likviditási többlet
A készpénzes vásárlással szemben, a beszerzésre ki nem fizetett összeg leköthető,
befektethető vagy a cég más beruházására fordítható.

Kérje személyre szabott Lexus Financial Services nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlatát márkakereskedőjétől.
Részletek: www.lexus.hu/finanszirozas/nyilt-vegu-penzugyi-lizing.json
www.lexus.hu
facebook.com/lexushungary
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LEXUS CT 200h ÁRLISTA
HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉS
LEXUS BUDA
1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.
Telefon: +36 1 2 482 482
www.lexusbuda.hu

A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy járműveink egész élettartamuk alatt – a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a mindennapi használatig –
minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel nyújt felvilágosítást a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.
Ajánlataink a lexus.hu-n hirdetett időpontig, vagy az készlet erejéig érvényesek. További részletekért kérjük, forduljon hivatalos márkakereskedőnkhöz!
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak! Az árlistában található kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben levő vámot és regisztrációs adót, valamint az
ÁFA összegét. Az árak a Magyar Forint árfolyammozgásának, az ÁFA, valamint a regisztrációs adó függvényében változhatnak. Az árlista csak az árlista érvényessége alatt leszállításra kerülő gépjárművekre vonatkozik. A felszereltség és árlista 2018. január 1-től visszavonásig érvényes. A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
A kiadványban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon kapható modellektől és azok felszereltségétől. A bemutatott modellek képe vagy leírása esetenként opcionálisan rendelhető felszereltségeket is tartalmazhat. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé eltérhetnek a fényezés valóságos színétől. A kiadványban szereplő árak tájékoztatóak, nem számítanak konkrét ajánlatnak. Az ajánlatok visszavonásig
érvényesek. Nem vállalunk felelősséget az esetleges nyomdai hibákért. Amennyiben további információkra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel, vagy látogasson el honlapunkra a www.lexus.hu címen. © Lexus Hungary.

