hivatalos árlista
LC 500

Érvényes: 2017. április 18-tól
visszavonásig

LC 500h

A HIBRID ÚJ KORSZAKA

Alapadatok és felépítés
LC 500

LC 500h

Benzinmotor: 4969 cm3,
8 hengeres, V elrendezésben,
32 szelepes DOHC, VVT-iE (szívó) és VVT-i (kipufogó)
Maximális nyomaték: 540 Nm.

Benzinmotor: 3456 cm3,
6 hengeres, V elrendezésben,
24 szelepes, DOHC, DUAL-VVT-i
220 LE/ 348 Nm és elektromos motor: 179 LE (300 Nm).

10 fokozatú automata váltó, hátsókerékhajtás

Multi Stage Hybrid hajtás, hátsókerékhajtás

477 LE

359 LE (kombinált)

4,4 mp

4,7 mp

11,5 l/100km

6,4 l/100km

263 g/km

145 g/km

245/45 R20 elöl, 275/40 R20 hátul

245/45 R20 elöl, 245/40 R20 hátul

20” alumínium keréktárcsa

20” alumínium keréktárcsa

4770 mm

4770 mm

1920 mm

1920 mm

1345 mm

1345 mm

2870 mm

2870 mm

Motor

Erőátvitel
Teljesítmény
Gyorsulás
(0–100 km/óra)
kombinált
üzemanyagfogyasztás
Kombinált
CO2 kibocsátás
Abroncs
Kerék
Hosszúság
Szélesség
(behajtott tükrökkel)
Magasság
Tengelytáv
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LC 500 / LC 500h	LUXURY (sfx: A5)

29 500 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer:
– ABS –Blokkolásgátló
– TRC – Kipörgésgátló
– EPS – Elektromos szervokormány
– VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  EBD – Elektronikus fékerő-elosztó
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  BSM – Holttérfigyelő rendszer
•  RCTA – Hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Térdlégzsák a vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák
•  Lexus Safety System+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkolást segítő automatikus fékrendszer
•  Parkoló szenzor
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Belleza belső borítás
•  Tahara bőr borítású műszerfal (Alcantara borítású műszerfal csak
Nemes barna belső szín választása esetén)
•  Elektromos kesztyűtartó
•  Tahara bőr borítású középkonzol
•  Bőr ülésborítás
•  Elektromos mozgatású fejtámlák
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Tíz irányba elektromosan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló Nanoe technológiával
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Manuális mozgatású napellenző
•  EV – Elektromos hajtás üzemmód*
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)

KÜLSŐ MEGJELENÉS
AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető,
– Automatikusan behajtható,
– Memória funkcióval
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Üvegtető
•  Sötétített hátsó ablaküveg

•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Tolatókamera
•  10,3” színes központi kijelző
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő

LUXURY (sfx: A5) – Rendelhető külső színek
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LUXURY (sfx: A5) – Rendelhető belső színek
Bőr:
3 | luxury

*kizárólag hibrid hajtás választása esetén

LC 500 / LC 500h	Luxury Special Edition (sfx: A2)

29 800 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer:
– ABS –Blokkolásgátló
– TRC – Kipörgésgátló
– EPS – Elektromos szervokormány
– VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  EBD – Elektronikus fékerő-elosztó
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  BSM – Holttérfigyelő rendszer
•  RCTA – Hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Térdlégzsák a vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák
•  Lexus Safety System+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkolást segítő automatikus fékrendszer
•  Parkoló szenzor
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Belleza belső borítás
•  Tahara bőr borítású műszerfal (Alcantara borítású műszerfal csak
Nemes barna belső szín választása esetén)
•  Elektromos kesztyűtartó
•  Tahara bőr borítású középkonzol
•  Fél-anilin bőrülések elöl, Tahara bőrülések hátul
•  Elektromos mozgatású fejtámlák
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Tíz irányba elektromosan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló Nanoe technológiával
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Manuális mozgatású napellenző
•  EV – Elektromos hajtás üzemmód*
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)

KÜLSŐ MEGJELENÉS
AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető,
– Automatikusan behajtható,
– Memória funkcióval
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Üvegtető
•  Sötétített hátsó ablaküveg

•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Tolatókamera
•  10,3” színes központi kijelző
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő

Luxury Special Edition (sfx: A2 – Rendelhető külső színek
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Luxury Special Edition (sfx: A2 – Rendelhető belső színek
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*kizárólag hibrid hajtás választása esetén
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LC 500 / LC 500h	carbon (sfx: Al)

31 500 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer:
– ABS –Blokkolásgátló
– TRC – Kipörgésgátló
– EPS – Elektromos szervokormány
– VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  EBD – Elektronikus fékerő-elosztó
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  BSM - Holttérfigyelő rendszer
•  RCTA - Hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Térdlégzsák a vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák
•  Lexus Safety System+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkolást segítő automatikus fékrendszer
•  Parkoló szenzor
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Belleza belső borítás
•  Alcantara borítású műszerfal
•  Elektromos kesztyűtartó
•  Tahara bőr borítású középkonzol
•  Szénszálas küszöb borítás
•  Sportülések elöl
•  Alcantara borítású ülések
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Nyolc irányba elektronikusan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Manuális mozgatású fejtámlák
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló Nanoe technológiával
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  EV – Elektromos hajtás üzemmód*
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)

KÜLSŐ MEGJELENÉS

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető,
– Automatikusan behajtható,
– Memória funkcióval
•  Karbon tető
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Kovácsolt alumínium keréktárcsák

•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Tolatókamera
•  10,3” színes központi kijelző
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő

carbon (sfx: Al) – Rendelhető külső színek
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carbon (sfx: Al) – Rendelhető belső színek
Alcantara:
5 | CARBON

*kizárólag hibrid hajtás választása esetén

LC 500 / LC 500h

limited edition (sfx: 02)

36 500 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer:
– ABS –Blokkolásgátló
– TRC – Kipörgésgátló
– EPS – Elektromos szervokormány
– VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  EBD – Elektronikus fékerő-elosztó
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  BSM - Holttérfigyelő rendszer
•  RCTA - Hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Térdlégzsák a vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák
•  Lexus Safety System+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkolást segítő automatikus fékrendszer
•  Parkoló szenzor
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Kasmírkék fényezés
•  Óceánkék belső
•  Alcantara belső borítás
•  Alcantara borítású műszerfal
•  Elektromos kesztyűtartó
•  Tahara bőr borítású középkonzol
•  Fél-anilin bőrülések elöl, Tahara bőrülések hátul
•  Elektromos mozgatású fejtámlák
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Tíz irányba elektromosan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló Nanoe technológiával
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Manuális mozgatású napellenző
•  EV – Elektromos hajtás üzemmód*
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető,
– Automatikusan behajtható,
– Memória funkcióval
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Különleges karbon díszléc
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Üvegtető
•  Sötétített hátsó ablaküveg
•  Kerék: 21” kovácsolt alumínium keréktárcsák
•  Gumiabroncs: 245/40 R21 elöl, 275/35 R21 hátul

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Tolatókamera
•  10,3” színes központi kijelző
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő rendszer

limited edition (sfx: 02) – Rendelhető külső szín

8y0

limited edition (sfx: 02) – Rendelhető belső szín
Félanilin:
6 | limited edition

*kizárólag hibrid hajtás választása esetén

supreme (sfx: 0C)

LC 500 / LC 500h

33 000 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer:
– ABS –Blokkolásgátló
– TRC – Kipörgésgátló
– EPS – Elektromos szervokormány
– VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  EBD – Elektronikus fékerő-elosztó
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  BSM - Holttérfigyelő rendszer
•  RCTA - Hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Térdlégzsák a vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák
•  Lexus Safety System+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  LDH – Összkerék-kormányzás
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkolást segítő automatikus fékrendszer
•  Parkoló szenzor
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Alcantara belső borítás
•  Alcantara borítású műszerfal
•  Elektromos kesztyűtartó
•  Tahara bőr borítású középkonzol
•  Szénszálas küszöbborítás
•  Sportülések elöl
•  Alcantara borítású ülések
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Nyolc irányba elektronikusan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Manuális mozgatású fejtámlák
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló Nanoe technológiával
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  EV – Elektromos hajtás üzemmód*
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)

KÜLSŐ MEGJELENÉS

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető,
– Automatikusan behajtható,
– Memória funkcióval
•  Karbon tető
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Kovácsolt alumínium keréktárcsák
•  Elektronikusan kihajtható hátsó légterelő lemez
•  Sötétített hátsó ablaküveg
•  Kerék: 21” kovácsolt alumínium keréktárcsák
•  Gumiabroncs: 245/40 R21 elöl, 275/35 R21 hátul

•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Tolatókamera
•  10,3” színes központi kijelző
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő rendszer

carbon (sfx: 0c) – Rendelhető külső színek

083

1j2

1j7

1go

223

Metálfényezés : 450 000 ft

212

3s0

3t5

4x2

5c1

8X5

carbon (sfx: 0c) – Rendelhető belső színek
Alcantara:
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Lexus LC500 és lc500h árlista
Hivatalos márkakereskedések:
Lexus Buda – 1112 Budapest, Budaörsi út 185–195. | Telefon: +36 1 2 482 482 | www.lexusbuda.hu
Lexus szeged – 6728 Szeged, Dorozsmai út 9. | Telefon: +36 62 200 367 | www.lexusszeged.hu

Márkaszervizek

Lexus Kovács
2200 Monor
4-es főút, 35. km
Telefon: +36 29 412 271
www.lexuskovacs.hu

Road Service kft.
4032 Debrecen
Böszörményi út kivezető szakasza
Telefon: +36 52 502 600
www.roadservice.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 2017. július 5-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. A nyomtatás készült 2017. júliusában. © Lexus Hungary.
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