ELŐZETES
FELSZERELTSÉGI LISTA
RC F

AZ RC F
ELCSAVARJA A FEJÉT, MEGDOBOGTATJA A SZÍVÉT

Az RC F kupé aszfalthoz lapuló, erőtől duzzadó kiállása és versenypályán
nemesített vonalai senkit sem hagynak hidegen. De miért is akarná bárki
is figyelmen kívül hagyni ezt a lenyűgöző 2+2 üléses sportautót? Az RC F
látványa azonnal megdobogtatja azok szívét, akik értékelni tudják a
kompromisszumoktól mentes teljesítményt és a korlátokat nem ismerő
kifinomultságot. A motorházfedél alatt a Lexus történetének legerősebb
V8-as motorja dolgozik – és e blokk egyetlen célja, hogy magával ragadó
teljesítményt nyújtson. Gyönyörködjön el a váltások közötti gázfröccs ellenállhatatlan hangjában, és akár a legnagyobb sebességeknél is bízza rá
magát a nyomatékvektor szabályozású differenciálműre! Az RC F a valódi
versenyautók szellemiségét hordozza.

MŰSZAKI ADATOK
RC F
MOTOR
Benzin motor: 4969 cm3, V8 kettős VVT-i, kettős befecskendezés D4-S
ERŐÁTVITEL
8 fokozatú Sport Direct Shift automata sebességváltó
TELJESÍTMÉNY
457 LE
GYORSULÁS (0–100 km/óra)
4,5 mp
ABRONCS
elöl 255/35R19, hátul 275/35R19
KERÉK
Hétküllős 19” kovácsolt alumínium
HOSSZÚSÁG
4710 mm
SZÉLESSÉG (behajtott tükrökkel)
1845 mm
MAGASSÁG
1390 mm
TENGELYTÁV
2730 mm

NEDC TESZT SZERINT MÉRT ADATOK

WLTP TESZT SZERINT MÉRT ADATOK

KOMBINÁLT ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS (l/100km)

10,8

11,8

KOMBINÁLT CO2 KIBOCSÁTÁS (g/km)

251

268,3
2 | AZ RC F

SPORT (SFX: CI)

RC F	
BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  EPS – elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgésgátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  AVS – Adaptív, változó felfüggesztés
•  VDIM – járműstabilitás management
•  Programozható VDIM (NORMAL, EXPERT, SPORT, VSC OFF)
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Brembo belső ventillációs tárcsafékek, 380 mm átmérűjűek elöl,
345 mm átmérőjűek hátul
•  Torque Vectoring differenciálmű
•  Sport futómű
•  Riasztó beltérvédelemmel, emelés-érzékelővel, indításgátlóval
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  Defektjavító készlet
•  Parkolószenzorok
•  Tolatókamera
•  Lexus Safety System+:
– PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
– ACC – Adaptív sebbességtartó automatika
– LKA – Sávtartást segítő rendszer
– AHB – Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
– RSA – Jelzőtábla felismerő rendszer

•  Ülések:
– Fél-anilin bőr ülésborítás
– Vezető és utasoldali ülés 8 irányban elektromosan állítható,
vezetőülés memóriafunkcióval
– Elektromos deréktámasz a vezető oldalon
– Fűthető és szellőztethető első ülések
•  Belső kialakítás:
– Nyomógombos indítás
– Sport kormánykerék sebességváltó fülekkel
– Fűthető kormánykerék
– Elektromosan állítható kormányoszlop
– Sport pedálok és lábtámasz
– Elektrokromatikus (fényre sötétedő) belső tükör
•  További jellemzők:
– Kétzónás automata klímaberendezés
– Üzemmód választó : ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
– Esőérzékelős automata ablaktörlők
– Hátsó szélvédő páramentesítő
– Fűtött szélvédő, ablaktörlő lapát jégmentesítővel

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  ASC – Aktív hangszabályozó rendszer
•  10,3” Lexus Media Display
•  Prémium audiorendszer 10 hangszóróval
•  DVD lejátszó
•  AUX- és USB csatlakozó
•  Bluetooth telefon kapcsolat
•  Kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek
•  Lexus Premium Navigációs rendszer
•  Analóg óra LED-es világítással

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Fényszórók:
– Tripla LED fényszórók
– automatikus magasságállítás
– LED nappali menetfény
– LED hátsó lámpatest
– Aktív féklámpák
•  Üvegek:
– UV- és hőszűrő színezett üvegek
•  Külső tükrök:
– elektrokromatikus
– elektromosan állítható, behajtható, fűthető
– memóriafunckióval
•  Abroncsok és keréktárcsák:
– Hétküllős 19” kovácsolt alumínium keréktárcsák elöl 255/35R19,
hátul 275/35R19 gumiabroncsokkal
•  További jellemzők:
– Aktív hátsó légterelő
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RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS SZÍNE
Fehér fél-anilin bőr
Fekete fél-anilin bőr
Sötét rózsa fél-anilin bőr

BETÉT FAJTÁJA
Karbon díszbetét / Fekete díszbetét
Karbon díszbetét / Fekete díszbetét
Karbon díszbetét / Fekete díszbetét
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LUXURY (SFX: CJ)

RC F	
BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  EPS – elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgésgátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  AVS – Adaptív, változó felfüggesztés
•  VDIM – járműstabilitás management
•  Programozható VDIM (NORMAL, EXPERT, SPORT, VSC OFF)
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Brembo belső ventillációs tárcsafékek, 380 mm átmérűjűek elöl,
345 mm átmérőjűek hátul
•  Torque Vectoring differenciálmű
•  Sport futómű
•  Riasztó beltérvédelemmel, emelés-érzékelővel, indításgátlóval
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  Defektjavító készlet
•  Parkolószenzorok
•  Tolatókamera
•  Lexus Safety System+:
– PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
– ACC – Adaptív sebbességtartó automatika
– LKA – Sávtartást segítő rendszer
– AHB – Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
– RSA – Jelzőtábla felismerő rendszer

•  Ülések:
– Fél-anilin bőr ülésborítás
– Vezető és utasoldali ülés 8 irányban elektromosan állítható,
vezetőülés memóriafunkcióval
– Elektromos deréktámasz a vezető oldalon
– Fűthető és szellőztethető első ülések
•  Belső kialakítás:
– Nyomógombos indítás
– Sport kormánykerék sebességváltó fülekkel
– Fűthető kormánykerék
– Elektromosan állítható kormányoszlop
– Sport pedálok és lábtámasz
– Elektrokromatikus (fényre sötétedő) belső tükör
•  További jellemzők:
– Kétzónás automata klímaberendezés
– Üzemmód választó : ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
– Esőérzékelős automata ablaktörlők
– Hátsó szélvédő páramentesítő
– Fűtött szélvédő, ablaktörlő lapát jégmentesítővel
– Kulcskártya

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  ASC – Aktív hangszabályozó rendszer
•  10,3” Lexus Media Display
•  17 hangszórós Mark Levinson prémium audiorendszer
•  DVD lejátszó
•  AUX- és USB csatlakozó
•  Bluetooth telefon kapcsolat
•  Kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek
•  Lexus Premium Navigációs rendszer
•  Analóg óra LED-es világítással

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Fényszórók:
– Tripla LED fényszórók
– automatikus magasságállítás
– LED nappali menetfény
– LED hátsó lámpatest
– Aktív féklámpák
•  Üvegek:
– UV- és hőszűrő színezett üvegek
•  Külső tükrök:
– elektrokromatikus
– elektromosan állítható, behajtható, fűthető
– memóriafunckióval
•  Abroncsok és keréktárcsák:
– Y-alakban végződő, tízküllős 19” kovácsolt alumínium
keréktárcsák elöl 255/35R19, hátul 275/35R19
gumiabroncsokkal
•  További jellemzők:
– Aktív hátsó légterelő
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RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS SZÍNE
Fehér fél-anilin bőr
Fekete fél-anilin bőr
Sötét rózsa fél-anilin bőr

BETÉT FAJTÁJA
Karbon díszbetét / Fekete díszbetét
Karbon díszbetét / Fekete díszbetét
Karbon díszbetét / Fekete díszbetét
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RC F	
BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  EPS – elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgésgátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  AVS – Adaptív, változó felfüggesztés
•  VDIM – járműstabilitás management
•  Programozható VDIM (NORMAL, EXPERT, SPORT, VSC OFF)
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Brembo belső ventillációs tárcsafékek, 380 mm átmérűjűek elöl,
340 mm átmérőjűek hátul
•  Torque Vectoring differenciálmű
•  Sport futómű
•  Riasztó beltérvédelemmel, emelés-érzékelővel, indításgátlóval
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  Defektjavító készlet
•  Parkolószenzorok
•  Tolatókamera
•  Lexus Safety System+:
– PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
– ACC – Adaptív sebbességtartó automatika
– LKA – Sávtartást segítő rendszer
– AHB – Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
– RSA – Jelzőtábla felismerő rendszer

•  Ülések:
– Fél-anilin bőr ülésborítás
– Vezető és utasoldali ülés 8 irányban elektromosan állítható,
vezetőülés memóriafunkcióval
– Elektromos deréktámasz a vezető oldalon
– Fűthető és szellőztethető első ülések
•  Belső kialakítás:
– Nyomógombos indítás
– Sport kormánykerék sebességváltó fülekkel
– Fűthető kormánykerék
– Elektromosan állítható kormányoszlop
– Sport pedálok és lábtámasz
– Elektrokromatikus (fényre sötétedő) belső tükör
•  További jellemzők:
– Kétzónás automata klímaberendezés
– Üzemmód választó : ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
– Esőérzékelős automata ablaktörlők
– Hátsó szélvédő páramentesítő
– Fűtött szélvédő, ablaktörlő lapát jégmentesítővel

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  ASC – Aktív hangszabályozó rendszer
•  10,3” Lexus Media Display
•  Prémium audiorendszer 10 hangszóróval
•  DVD lejátszó
•  AUX- és USB csatlakozó
•  Bluetooth telefon kapcsolat
•  Kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek
•  Lexus Premium Navigációs rendszer
•  Analóg óra LED-es világítással

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Fényszórók:
– Tripla LED fényszórók
– automatikus magasságállítás
– LED nappali menetfény
– LED hátsó lámpatest
– Aktív féklámpák
•  Üvegek:
– UV- és hőszűrő színezett üvegek
•  Külső tükrök:
– elektrokromatikus
– elektromosan állítható, behajtható, fűthető
– memóriafunckióval
•  Abroncsok és keréktárcsák:
– Y-alakban végződő, tízküllős 19” kovácsolt alumínium
keréktárcsák elöl 255/35R19, hátul 275/35R19
gumiabroncsokkal
•  Szénszálerősítésű polimer jellemzők:
– Motorháztető
– Tető
– Első légterelő
– Aktív hátsó légterelő
– Hátsó lökhárító
– Tetőszegély díszléc
– Küszöbléc

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
083

1J7

223

5C1

3T5

8X1

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS SZÍNE
Fehér fél-anilin bőr
Fekete fél-anilin bőr
Sötét rózsa fél-anilin bőr

BETÉT FAJTÁJA
Karbon díszbetét / Fekete díszbetét
Karbon díszbetét / Fekete díszbetét
Karbon díszbetét / Fekete díszbetét
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RC F	
BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  EPS – elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgésgátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  AVS – Adaptív, változó felfüggesztés
•  VDIM – járműstabilitás management
•  Programozható VDIM (NORMAL, EXPERT, SPORT, VSC OFF)
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Brembo belső ventillációs tárcsafékek, 380 mm átmérűjűek elöl,
345 mm átmérőjűek hátul
•  Torque Vectoring differenciálmű
•  Sport futómű
•  Riasztó beltérvédelemmel, emelés-érzékelővel, indításgátlóval
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  Defektjavító készlet
•  Parkolószenzorok
•  Tolatókamera
•  Lexus Safety System+:
– PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
– ACC – Adaptív sebbességtartó automatika
– LKA – Sávtartást segítő rendszer
– AHB – Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
– RSA – Jelzőtábla felismerő rendszer

•  Ülések:
– Fél-anilin bőr ülésborítás
– Vezető és utasoldali ülés 8 irányban elektromosan állítható,
vezetőülés memóriafunkcióval
– Elektromos deréktámasz a vezető oldalon
– Fűthető és szellőztethető első ülések
•  Belső kialakítás:
– Nyomógombos indítás
– Sport kormánykerék sebességváltó fülekkel
– Fűthető kormánykerék
– Elektromosan állítható kormányoszlop
– Sport pedálok és lábtámasz
– Elektrokromatikus (fényre sötétedő) belső tükör
•  További jellemzők:
– Kétzónás automata klímaberendezés
– Üzemmód választó : ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
– Esőérzékelős automata ablaktörlők
– Hátsó szélvédő páramentesítő
– Fűtött szélvédő, ablaktörlő lapát jégmentesítővel
– Kulcskártya

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  ASC – Aktív hangszabályozó rendszer
•  10,3” Lexus Media Display
•  17 hangszórós Mark Levinson prémium audiorendszer
•  DVD lejátszó
•  AUX- és USB csatlakozó
•  Bluetooth telefon kapcsolat
•  Kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek
•  Lexus Premium Navigációs rendszer
•  Analóg óra LED-es világítással

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Fényszórók:
– Tripla LED fényszórók
– automatikus magasságállítás
– LED nappali menetfény
– LED hátsó lámpatest
– Aktív féklámpák
•  Üvegek:
– UV- és hőszűrő színezett üvegek
•  Külső tükrök:
– elektrokromatikus
– elektromosan állítható, behajtható, fűthető
– memóriafunckióval
•  Abroncsok és keréktárcsák:
– Y-alakban végződő, tízküllős 19” kovácsolt sötét
alumínium keréktárcsák elöl 255/35R19, hátul 275/35R19
gumiabroncsokkal
•  Szénszálerősítésű polimer jellemzők:
– Motorháztető
– Tető
– Első légterelő
– Aktív hátsó légterelő
– Hátsó lökhárító
– Tetőszegély díszléc
– Küszöbléc
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RC F	
BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  EPS – elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgésgátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  AVS – Adaptív, változó felfüggesztés
•  VDIM – járműstabilitás management
•  Programozható VDIM (NORMAL, EXPERT, SPORT, VSC OFF)
•  HAC – hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Brembo belső ventillációs, karbon-kerámiás piros
tárcsafékek
•  Sport futómű
•  Riasztó beltérvédelemmel, emelés-érzékelővel, indításgátlóval
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  Defektjavító készlet
•  Parkolószenzorok
•  Tolatókamera
•  Lexus Safety System+:
– PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
– ACC – Adaptív sebbességtartó automatika
– LKA – Sávtartást segítő rendszer
– AHB – Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
– RSA – Jelzőtábla felismerő rendszer

•  Ülések:
– Alcantara szintetikus bőr ülésborítás
– Vezető és utasoldali ülés 8 irányban elektromosan állítható,
vezetőülés memóriafunkcióval
– Elektromos deréktámasz a vezető oldalon
•  Belső kialakítás:
– Nyomógombos indítás
– Sport kormánykerék sebességváltó fülekkel
– Manuálisan állítható kormányoszlop
– Sport pedálok és lábtámasz
– Elektrokromatikus (fényre sötétedő) belső tükör
•  További jellemzők:
– Kétzónás automata klímaberendezés
– Üzemmód választó : ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
– Esőérzékelős automata ablaktörlők
– Hátsó szélvédő páramentesítő
– Fűtött szélvédő, ablaktörlő lapát jégmentesítővel

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  10,3” Lexus Media Display
•  Prémium audiorendszer 10 hangszóróval
•  DVD lejátszó
•  AUX- és USB csatlakozó
•  Bluetooth telefon kapcsolat
•  Kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek
•  Lexus Premium Navigációs rendszer
•  Analóg óra LED-es világítással

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Fényszórók:
– Tripla LED fényszórók
– automatikus magasságállítás
– LED nappali menetfény
– LED hátsó lámpatest
– Aktív féklámpák
•  Üvegek:
– UV- és hőszűrő színezett üvegek
•  Külső tükrök:
– elektrokromatikus
– elektromosan állítható, behajtható, fűthető
– memóriafunckióval
•  Abroncsok és keréktárcsák:
– Tízküllős 19” könnyített alumínium keréktárcsák
•  További jellemzők:
– Aktív hátsó légterelő
•  Szénszálerősítésű polimer jellemzők:
– Motorháztető
– Tető
– Első légterelő
– Rögzített hátsó légterelő
– Hátsó lökhárító
– Tetőszegély díszléc
– Küszöbléc
•  További jellemzők:
– Titánium kipufogó
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LUXURY PERFORMANCE (SFX: 0B)
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•  Szénszálerősítésű polimer jellemzők:
– Motorháztető
– Tető
– Első légterelő
– Rögzített hátsó légterelő
– Hátsó lökhárító
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LEXUS SAFETY SYSTEM + *
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 RC F ELŐZETES FELSZERELTSÉGI LISTA
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 a készlet erejéig érvényesek. A promóciók más kedvezménnyel nem összevonhatók. 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. december 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.

www.lexus.hu
facebook.com/lexushungary

