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AZ ÚJ
LS 500 ÉS 500h
AZ LS – AMELLETT, HOGY A LEXUS MÁRKA SZIMBÓLUMÁVÁ
VÁLT – MÁRA OLYAN ÚJ GENERÁCIÓS LUXUSAUTÓVÁ FEJLŐDÖTT, AMELY A JAPÁN HAGYOMÁNYOKAT ÉS KULTÚRÁT IS
MÉLTÓKÉPPEN KÉPVISEL. EBBEN A MINŐSÉGÉBEN PEDIG MES�SZE TÚLSZÁRNYALJA MINDAZT, AMIT A VILÁG MANAPSÁG
EGY LUXUSAUTÓTÓL VÁR.

Ahogyan az eredeti LS magát a Lexus márkát is képviselte, úgy a vadonatúj 2018-as LS is a márka dinamikusabb irányvonalát tükrözi. Az LS
szedánok minden generációja a modern luxus, a kézműves minőségű kidolgozás, a teljesítmény és a biztonság csúcsát kínálta – akárcsak a sorozat legújabb tagja, amely emellett még mélyebb érzelmeket ébresztő
formavilággal és lenyűgöző vezetési élménnyel lép színre.
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LS ÖRÖKSÉGE
28 évvel ezelőtt megtörtént az, ami addig lehetetlennek tűnt: első és
egyetlen modellje, az LS bemutatásával a Lexus fenekestül forgatta fel luxusautók kategóriáját. Az 1989-es LS 400 luxusa, addig sosem tapasztalt kényelme, teljesítménye, zajtalan és sima működése, összeszerelési
minősége és részletgazdag kidolgozása egyszerűen lenyűgözte a szaksajtót és a vásárlókat. Ráadásul a márka a kiváló autó mellé olyan szolgáltatásokat és ügyfél-elégedettséget biztosított, ami páratlan volt a piacon.
Most pedig a Lexus megismételte történelmi lépését a vadonatúj, 2018as, ötödik generációs LS zászlóshajó bemutatásával.
A vadonatúj LS megalkotásához teljesen tiszta lappal kezdett hozzá a Lexus, új szemlélettel képzelve el, milyennek is kell lennie egy igazi zászlóshajónak – mintha a márka mindent most kezdene elölről. A cél nem a Lexus erényeinek továbbfejlesztése volt, hanem hogy túlszárnyalják a világ
prémiumfogyasztóinak elvárásait.
Ugyanakkor az összes eddigi LS modellben létezett egy közös vonás: az
Omotenashi, a hagyományos japán vendégszeretet szellemisége. Egy luxusautóban ez azt jelenti, hogy egyaránt törődni kell a vezetővel és
az utasokkal, felkészülni az igényeikre, odafigyelni a kényelmükre, és gondoskodni a biztonságukról.
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LEXUS SAFETY
SYSTEM+ *
PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer, gyalogosészleléssel
A berendezés egy milliméteres hullámhosszú radar és monokuláris kamera segítségével méri fel az ütközés- és gázolásveszélyt. 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 sebességtartományon
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 kapcsolgatásra figyelnie.
A-LKA – Aktív sávtartást segítő rendszer
A fejlett sávtartó asszisztens (A-LKA) a szélvédő mögött elhelyezett kamerával ellenőrzi a jármű helyzetét a forgalmi sávban. Ha az autó elkezd
kisodródni a sávból, az A-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 multi-információs kijelzőn. Az RSA minden, a Bécsi Egyezményben leírt táblát felismeri.

FCTA – Elülső keresztirányú forgalomfigyelés
A rendszer biztonságosabbá teszi az útkereszteződéseket, mivel érzékeli az oldalirányból, balról vagy jobbról érkező járműveket, amelyek rejtve maradhatnak a holttérben. A veszélyhelyzetet jelző figyelmeztetés a
Head-Up kijelzőn és a 12,3 colos multimédia kijelzőn jelenik meg.
Lexus CoDrive
A számos különféle rendszer működést összehangoló Lexus CoDrive
hasznos támogatást nyújt a vezetőnek a fárasztó vagy stresszes helyzetekben, például a közlekedési dugókban vagy a kanyargós utakon. A Lexus
CoDrive a következő funkciókat vezérli: dinamikus radarvezérlésű sebességtartó automatika, tempomatos előzés és sávkövető asszisztens.

LEXUS SAFETY
SYSTEM + A

A Lexus Safety System + felszereltségen felül.
Aktív kormányzással kiegészített ütközés előtti
biztonsági rendszer
Egy világelső Lexus-technológia, az aktív kormányzással kiegészített ütközés előtti biztonsági rendszer* képes észlelni, ha az a veszély fenyeget,
hogy az LS egy előtte felbukkanó gyalogossal vagy tárggyal (például egy
úthatároló korláttal) ütközik. Ha a rendszer úgy értékeli, hogy az ütközés
csupán fékezéssel nem, kormányzással viszont elkerülhető, működésbe
hozza az aktív kormányzást, közben pedig fékez is, megelőzve ezzel a
balesetet, vagy mérsékelve annak súlyosságát.

AHS – Adaptív távolsági fényszórókapcsolás
Az adaptív távolsági fényszórókapcsolással kevésbé fárasztó az éjszakai
autózás, mivel a berendezés önállóan kezeli a távolsági fényt. Az autó tetőmagasságában elhelyezett kamera érzékeli a szembejövő járműveket,
és automatikusan úgy állítja be a fény eloszlását, hogy az LS fényszórója
ne vakítsa el a többi autóst. A kétlépcsős rendszer hihetetlenül precízen
irányítja a fénysugarat, így Ön a lehető legtöbb időn át használhatja a legjobb látási viszonyokat biztosító távolsági fényt, miközben nem veszélyezteti a szembejövő forgalmat.
* A rendszer érzékenysége az időjárás és fény viszonyok függvényében változhat
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MULTI STAGE
HYBRID RENDSZER
AZ LS 500H A LEXUS ÚJ MULTI STAGE HYBRID RENDSZERÉT
ALKALMAZZA, AMELY VADONATÚJ TELJESÍTMÉNNYEL ÉS
VEZETÉSI ÉLMÉNNYEL RUHÁZZA FEL A HIBRID JÁRMŰVET.

A rendszer négylépcsős fordulatszám-módosító berendezéssel egészíti ki
a Lexus Hybrid Drive egységet, amely egy 3,5 literes V6-os benzinmotorból
és két villanymotorból áll. Az így létrehozott rendszer közvetlenebb
módon reagál a vezető utasításaira, megnő a dinamikus teljesítmény és
a vezetési élmény, miközben fennmarad a Lexus hibridektől megszokott
kifinomult, takarékos viselkedés.
A V6 benzinmotor és a villanymotor teljesítménye egyaránt felerősíthető
a négylépcsős fordulatszám-módosító egység révén, így álló helyzetből gyorsítva jóval nagyobb mértékű vonóerő generálható:
100 km/órára 5,4 mp alatt gyorsul az autó. Nagy sebességű utazás során alacsonyabb fordulatszámon dolgozhat a motor, illetve
az LS 500h magasabb menetsebességet (140 km/óra) képes elérni tisztán
elektromos üzemben.
Habár a berendezés mindössze négy fokozattal bír, D fokozatban olyan
szimulált váltóprogramot alkalmaz, amely a 10 fokozatú sebességváltók
működését idézi. A jármű sebességének növekedését a motorfordulatszám
lineáris, közvetlen és folytonos emelkedése kíséri, elkerülve azt a „gumiszalag-hatást”, amelyet néhány fokozatmentes sebességváltónál tapasztalhatunk.
A 10. fokozati tartományban a CVT váltóegység nagy sebességű haladás
során alacsony fordulatszámon tartja a motort, így csendesen, finoman és
takarékosan haladhatunk.

7 | MULTI STAGE HYBRID

8 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MŰSZAKI ADATOK
LS 500

LS 500h

417 LE (310 kW)

359 LE (264 kW)

Motor

3444 cm3 V6, 24 szelep, DOHC, VVT-iE/VVT-i,
kettős turbótöltés

3456 cm3 V6, 24 szelep, DOHC,
VVT-iW/VVT-i és elektromotor

Maximális nyomaték

600 Nm

350 Nm

TELJESÍTMÉNY
Maximális teljesítmény
MOTOR

HIBRID AKKUMULÁTOR
Típus

Líthium-ion

VÁLTÓMŰ
Összkerék-hajtás

Összkerék-hajtás

10 fokozatú automata váltó

Multi Stage Hybrid

Gyorsulás

4,9 másodperc

5,5 másodperc

Maximális sebesség

250 km/h

250 km/h

Hosszúság

5235 mm

5235 mm

Szélesség

1900 mm

1900 mm

Magasság

1460 mm

1460 mm

Tengelytáv

3125 mm

3125 mm

KOMBINÁLT ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS
(l/100km)

11,1

7,5–7,9

KOMBINÁLT CO2 KIBOCSÁTÁS (g/km)

250,2

171,4–179,1

Hajtott kerekek
Váltómű
MENETTELJESÍTMÉNY

MÉRET

TARTOZÉKCSOMAGOK
A Lexus tartozékcsomagok filozófiája mögött a rendszerben gondolkodás áll. A praktikumot és értéket ötvöző csomagok mindegyike egy-egy életstílus
vezérgondolatához kapcsolódik, és nagy gonddal kiválasztott tartozékok skáláját kínálja az LS személyre szabására.
Bruttó ár szereléssel
(esetlegesen szükséges
fényezés nélkül)

Neve

Tartalma

PROTECT1

Karosszéria és felni speciális felület védelem

73 900 Ft

VÉDELMI CSOMAG I.
(Hybrid és benzines)

Csomagtér tálca, ajtókilincs védőfólia és hátsó lökhárító védőlemez

93 900 Ft

VÉDELMI CSOMAG II.
(Hybrid és benzines)

Csomagtér tálca, ajtókilincs védőfólia és hátsó lökhárító védőfólia

49 900 Ft

* WLTP teszt szerinti mérés.
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre, a European Regulation EC 2017/1153 irányelv és kiegészítései követelményeinek
megfelelően, egy európai alapkialakítású járművön. Amennyiben további információkat szeretne, vagy szeretne egy európai alapkialakítású sorozatgyártású járművet vásárolni, kérjük, vegye fel
a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel. Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO2-értékei eltérhetnek a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a beszerelt felszerelések, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.
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LS 500 KÉSZLETES AJÁNLATAINK**
FELSZERELTSÉG

KÜLSŐ SZÍN

BELSŐ

Prestige (SFX: TP)

Mélykék (8X5)

Elefántcsont Fél-Anilin bőr /
Diófa betétek (LA45)

EREDETI ÁR

KEDVEZMÉNYES ÁR*

VEVŐI ÁRELŐNY

35 750 000 Ft

31 750 000 Ft

4 000 000 Ft

EREDETI ÁR

KEDVEZMÉNYES ÁR*

VEVŐI ÁRELŐNY

LS 500h KÉSZLETES AJÁNLATAINK**
FELSZERELTSÉG

KÜLSŐ SZÍN

BELSŐ

F Sport (SFX: 1G)

F Sport Fehér (083)

Viharszürke Puha bőr /
Alumínium betétek (LF26)

33 650 000 Ft

30 350 000 Ft

3 300 000 Ft

Supreme (SFX: 90)

Grafit Fekete (223)

Bíbor és Fekte Fél-Anilin bőr /
Kiriko üveg betétek (LC20)

45 100 000 Ft

39 650 000 Ft

5 450 000 Ft

Supreme (SFX: 94)

Kristályfehér (085)

Gesztenyebarna L-Anilin bőr /
Lézermetszett fa betétek (LE52)

40 850 000 Ft

36 450 000 Ft

4 400 000 Ft

Supreme (SFX: 94)

Grafit Fekete (223)

Gesztenyebarna L-Anilin bőr /
Lézermetszett fa betétek (LE52)

40 850 000 Ft

36 450 000 Ft

4 400 000 Ft

Supreme (SFX: 94)

Ezüst (1J2)

Mandulabarna L-Anilin bőr /
Nyitott pórusú fa betétek (LE49)

40 850 000 Ft

36 450 000 Ft

4 400 000 Ft

Prestige (SFX: NQ)

Mélykék (8X5)

Elefántcsont Fél-Anilin bőr /
Diófa betétek (LA45)

35 100 000 Ft

31 750 000 Ft

3 350 000 Ft

Supreme (SFX: ZN)

Grafit Fekete (223)

Bíbor és Fekte Fél-Anilin bőr /
Kiriko üveg betétek (LB30)

41 850 000 Ft

37 450 000 Ft

4 400 000 Ft

Supreme (SFX: 88)

Grafit Fekete (223)

Bíbor és Fekte Fél-Anilin bőr /
Halszálka mintázatú fa betétek (LB33)

40 400 000 Ft

35 950 000 Ft

4 450 000 Ft

Supreme (SFX: 88)

Mélykék (8X5)

Bíbor és Fekte Fél-Anilin bőr /
Halszálka mintázatú fa betétek (LB33)

40 400 000 Ft

35 950 000 Ft

4 450 000 Ft

Supreme (SFX: 88)

Homok Ekrü (4U7)

Bíbor és Fekte Fél-Anilin bőr /
Halszálka mintázatú fa betétek (LB33)

40 400 000 Ft

35 950 000 Ft

4 450 000 Ft

Supreme (SFX: 89)

Magnézium (1K2)

Fehér Fél-Anilin bőr /
Művészi fa betétek (LB04)

40 400 000 Ft

35 950 000 Ft

4 450 000 Ft

TÉLI SZERELTKERÉK CSOMAGOK 1 ÉV KERÉK TÁROLÁSSAL ÉS SZERELÉSSEL

1

MEGNEVEZÉS

GUMI
GYÁRTÓ

GUMIABRONCS
MÉRET

GUMIABRONCS
TÍPUS

KERÉKTÁRCSA
TÍPUS

KERÉKSZETT BRUTTÓ
CSOMAGÁR

KERÉKSZETT KEDVEZMÉNYES BRUTTÓ
CSOMAGÁR2

LS 20 colos téli szereltkerék csomag

Falken

245/45R20 99 V

HS 449 Run on flat
MFS

alumínium

1 596 600 Ft

1 239 000 Ft

A csomag tartalmazza a fent megjelölt 4 db felnit, 4db gumiabroncsot, 4db guminyomás érzékelővel, összeszerelve és kicentírozva, illetve 1 évre a kerék tárolás és átszerelés költségeit.
Amennyiben az adott kerék nincs készleten, az árak eltérőek lehetnek a gumiabroncs beszerzési árak változása függvényében.

2
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* A promóció más kedvezménnyel nem összevonható.
** A megjelölt autók kizárólag a készlet erejéig rendelhetőek, és tartalmazzák a metálfényezés felárát.

1

LS 500 sfx: J0
30 700 000 Ft

LS 500h sfx: A3
29 700 000 Ft

ELEGANCE

KÜLSŐ MEGJELENÉS

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  Elektrokormatikus külső visszapillantó tükrök
– Automatikusan behajtható
– Fűthető
•  Automatikus fényszóró magasságállítás
•  Magasnyomású fényszórómosó
•  Kereszteződés beláthatóságát támogató lámpafunkció
•  LED fényszórók
•  LED szekvenciális irányjelző
•  LED hátsó lámpák
•  LED nappali menetfény
•  Ködlámpa
•  Napfénytető
•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  20” zajelnyelő alumínium felni, 245/45 R20 defekttűrő abroncsokkal

•  8” multi információs kijelző
•  12 hangszórós prémium hangrendszer
•  Lexus Prémium Navigáció
•  Tolatókamera
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő rendszer
•  DVD lejátszó, DAB rádió, USB (2) bemenet, AUX csatlakozó

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Prémium szintetikus bőr belső borítás (kartámasz, műszerfal,
középkonzol)
•  Elektromos mozgatás hátsó árnyékoló
•  Fa ajtóbetétek
•  Elektromosan 20 irányban állítható bőr ülések
•  Fűthető és szellőző első ülések
•  Elektromos mozgatású fejtámlák elöl
•  Manuális mozgatású fejtámlák hátul
•  Elektromosan, 4 irányban állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fix hátsó üléssor
•  Első ülések 26 cm-es hosszirányú állítása
•  Első ülések memória funkcióval
•  Ülőpárna-hossz állítás a vezető ülésen
•  Automatikus, könnyű ajtózáródást segítő rendszer
•  Üzemmód választó (Comfort, Sport+, Egyéni beállítás)
•  EV üzemmód választó*
•  Váltófülek a kormány mögött
•  Elektromosan állítható kormányoszlop, memória funkcióval
•  Easy access – Könnyű ki- és beszállást segítő rendszer
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Kulcskártya
•  Digitális négyzónás automata légkondicionáló, Nanoe technológiával
és infravörös hőérzékelő mátrix-szal

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM
•  BSM – Holttér-figyelő rendszer
•  RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Parkolószenzor
•  Koccanás gátló automatikus fékrendszer
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer
•   Lexus Safety System+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Oldal légzsák elöl és hátul
•  Térdlégzsák vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák elöl és hátul
•  ABS – Blokkolásgátló
•  EBD – Elektronikus fékerő elosztó
•  BA – Fékasszisztens
•  EPS – Elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
OPCIÓK
+450 000 Ft

•  Metálfényezés:

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
Kristályfehér

Ezüst

Titánium

ALAPSZÍN
Magnézium Grafit fekete Morello bordó
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* Csak hibrid modell választása esetén.

Bíbor

Homok ekrü

Rézbarna

Mélykék

Fekete

LS 500 sfx: TN
35 650 000 Ft

LS 500h sfx: NQ
34 650 000 Ft

PRESTIGE

KÜLSŐ MEGJELENÉS

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  Elektrokormatikus külső visszapillantó tükrök
– Automatikusan behajtható
– Fűthető
•  Automatikus fényszóró magasságállítás
•  Magasnyomású fényszórómosó
•  Kereszteződés beláthatóságát támogató lámpafunkció
•  LED fényszórók
•  LED szekvenciális irányjelző
•  LED hátsó lámpák
•  LED nappali menetfény
•  Ködlámpa
•  Napfénytető
•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  20” zajelnyelő alumínium felni, 245/45 R20 defekttűrő abroncsokkal

•  8” multi információs kijelző
•  24 hangszórós Mark Levinson prémium hangrendszer
•  Lexus Prémium Navigáció
•  Panoráma nézetes parkolást segítő rendszer
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő rendszer
•  DVD lejátszó, DAB rádió, USB (2) bemenet, AUX csatlakozó
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ*

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Fél-anilin belső borítás (kartámasz, műszerfal, középkonzol)
•  Elektromos mozgatás hátsó és oldalsó árnyékoló
•  Fa ajtóbetétek
•  Elektromosan 28 irányban állítható fél-anilin ülések
•  Fűthető és szellőző ülések
•  Elektromos mozgatású fejtámlák, memória funkcióval hátul
•  Elektromosan, 4 irányban állítható deréktámasz,
elöl memória funkcióval
•  Elektromos mozgatású hátsó üléssor
•  Masszázs funkció az első ülésekben
•  Első ülések 26 cm-es hosszirányú állítása
•  Első ülések memória funkcióval
•  Ülőpárna-hossz állítás az első üléseken
•  Automatikus, könnyű ajtózáródást segítő rendszer
•  Üzemmód választó (Comfort, Sport+, Egyéni beállítás)
•  EV üzemmód választó *
•  Váltófülek a kormány mögött
•  Elektromosan állítható kormányoszlop, memória funkcióval
•  Easy access – Könnyű ki- és beszállást segítő rendszer
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Kulcskártya
•  Digitális négyzónás automata légkondicionáló, Nanoe technológiával
és infravörös hőérzékelő mátrix-szal

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM
•  BSM – Holttér-figyelő rendszer
•  RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Parkolószenzor
•  Koccanás gátló automatikus fékrendszer
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer
•  Lexus Safety System+
•  Lexus Safety System+ A*
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Oldal légzsák elöl és hátul
•  Térdlégzsák vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák elöl és hátul
•  ABS – Blokkolásgátló
•  EBD – Elektronikus fékerő elosztó
•  BA – Fékasszisztens
•  EPS – Elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
OPCIÓK
+450 000 Ft
0 Ft
0 Ft

•  Metálfényezés:
•  Légterelő (500h, SFX: MI): 
•  Légterelő (500, SFX: UY): 

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
Kristályfehér

Ezüst

Titánium

ALAPSZÍN
Magnézium Grafit fekete Morello bordó

12 | PRESTIGE
* Csak hibrid modell választása esetén.

Bíbor

Homok ekrü

Rézbarna

Mélykék

Fekete

LS 500 sfx: XH
40 300 000 Ft

LS 500h sfx: 9Z
39 300 000 Ft

SUPREME

KÜLSŐ MEGJELENÉS

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  Elektrokormatikus külső visszapillantó tükrök
– Automatikusan behajtható
– Fűthető
•  Automatikus fényszóró magasságállítás
•  Magasnyomású fényszórómosó
•  Kereszteződés beláthatóságát támogató lámpafunkció
•  LED fényszórók, AHS – adaptív távolsági fényszóró kapcsolással
•  LED, szekvenciális irányjelző
•  LED hátsó lámpák
•  LED nappali menetfény
•  Ködlámpa
•  Napfénytető
•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  20” Kovácsolt alumínium felni, 245/45 R20 defekttűrő
abroncsokkal

•  8” multi információs kijelző
•  24 hangszórós Mark Levinson prémium hangrendszer
•  DVD lejátszó hátul
•  Lexus Prémium Navigáció
•  Panoráma nézetes parkolást segítő rendszer
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő rendszer
•  DVD lejátszó, DAB rádió, USB (2) bemenet, AUX csatlakozó
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  RSE – Hátsó szórakoztató rendszer:
– 11,6” LCD kijelzők
– Blu-ray lejátszó
– SD kártya olvasó
– HDMI csatlakozó

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Fél-anilin belső borítás (kartámasz, műszerfal, középkonzol)
•  Velúr tetőborítás
•  Elektromos mozgatás hátsó és oldalsó árnyékoló
•  Fa ajtóbetétek
•  Elektromosan 28 irányban állítható fél-anilin ülések
•  Fűthető és szellőző ülések
•  Elektromos mozgatású fejtámlák, memória funkcióval hátul
•  Elektromosan, 4 irányban állítható deréktámasz,
elöl memória funkcióval
•  Elektromos mozgatású hátsó üléssor, lábtámasszal
•  Masszázs funkció
•  Vezető ülés 26 cm-es, utas ülés 42 cm-es hosszirányú állítása
•  Első ülések memória funkcióval
•  Ülőpárna-hossz állítás az első üléseken
•  Automatikus, könnyű ajtózáródást segítő rendszer
•  Üzemmód választó (Comfort, Sport+, Egyéni beállítás)
•  EV üzemmód választó *
•  Váltófülek a kormány mögött
•  Elektromosan állítható kormányoszlop, memória funkcióval
•  Easy access – Könnyű ki- és beszállást segítő rendszer
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Kulcskártya
•  Digitális négyzónás automata légkondicionáló, Nanoe technológiával
és infravörös hőérzékelő mátrix-szal

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM
•  BSM – Holttér-figyelő rendszer
•  RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Parkolószenzor
•  Koccanás gátló automatikus fékrendszer
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer
•  Lexus Safety System+
•  Lexus Safety System+ A*
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Oldal légzsák elöl és hátul
•  Térdlégzsák vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák elöl és hátul
•  ABS – Blokkolásgátló
•  EBD – Elektronikus fékerő elosztó
•  BA – Fékasszisztens
•  EPS – Elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
OPCIÓK
+450 000 Ft
0 Ft
0 Ft

•  Metálfényezés:
•  Légterelő (500h, SFX: 8Z):
•  Légterelő (500, SFX: XE):

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
Kristályfehér

Ezüst

Titánium

ALAPSZÍN
Magnézium Grafit fekete Morello bordó

13 | SUPREME
* Csak hibrid modell választása esetén.

Bíbor

Homok ekrü

Rézbarna

Mélykék

Fekete

LS 500 sfx: 2M
34 200 000 Ft

LS 500h sfx: 1G
33 200 000 Ft

F SPORT

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Elektrokormatikus külső visszapillantó tükrök
– Automatikusan behajtható
– Fűthető
•  Automatikus fényszóró magasságállítás
•  Magasnyomású fényszórómosó
•  Kereszteződés beláthatóságát támogató lámpafunkció
•  LED fényszórók, AHS – adaptív távolsági fényszóró kapcsolással
•  LED, szekvenciális irányjelző
•  LED hátsó lámpák
•  LED nappali menetfény
•  Ködlámpa
•  Napfénytető
•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  Hátsó légterelő szárny
•  20” F Sport alumínium felni,
•  245/45 R20 és 275/40 R20 defekttűrő abroncsokkal
UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Prémium szintetikus bőr belső borítás
(kartámasz, műszerfal, középkonzol)
•  Elektromos mozgatás hátsó árnyékoló
•  Fa ajtóbetétek
•  Elektromosan 28 irányban állítható bőr ülések
•  Elektromos mozgatású fejtámlák elöl
•  Manuális mozgatású fejtámlák hátul
•  Elektromosan, 4 irányban állítható deréktámasz,
elöl memória funkcióval
•  Fix hátsó üléssor
•  Fűthető ülések
•  Szellőző első ülések
•  Első ülések 26 cm-es hosszirányú állítása
•  Első ülések memória funkcióval
•  Ülőpárna-hossz állítás az első üléseken
•  Automatikus, könnyű ajtózáródást segítő rendszer
•  Üzemmód választó (Comfort, Sport+, Egyéni beállítás)
•  EV üzemmód választó *
•  Váltófülek a kormány mögött
•  Elektromosan állítható kormányoszlop, memória funkcióval
•  Easy access – Könnyű ki- és beszállást segítő rendszer
•  Kulcskártya

•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Digitális négyzónás automata légkondicionáló, Nanoe technológiával
és infravörös hőérzékelő mátrix-szal
•  F Sport pedálok
•  F Sport váltógomb
•  F Sport küszöbborítás
•  Alumínium ajtóbetét
•  F Sport ülések
AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  8” multi információs kijelző
•  24 hangszórós Mark Levinson prémium hangrendszer
•  Lexus Prémium Navigáció
•  Panoráma nézetes parkolást segítő rendszer
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő rendszer
•  DVD lejátszó, DAB rádió, USB (2) bemenet, AUX csatlakozó
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM
•  BSM – Holttér-figyelő rendszer
•  RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Parkolószenzor
•  Koccanás gátló automatikus fékrendszer
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer
•  Lexus Safety System+
•  Felpattanó motorháztető
•  VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Oldal légzsák elöl és hátul
•  Térdlégzsák vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák elöl és hátul
•  ABS – Blokkolásgátló
•  EBD – Elektronikus fékerő elosztó
•  BA – Fékasszisztens
•  EPS – Elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
OPCIÓK
+450 000 Ft

•  Metálfényezés:

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
F Sport Fehér

Ezüst

Titánium

ALAPSZÍN
Magnézium Grafit fekete Morello bordó

14 | F SPORT
* Csak hibrid modell választása esetén.

Bíbor

Zafírék

Mélykék

Fekete

LEXUS LS BELSŐ TÉR

LÉZERMETSZETT FA

SHIMAMOKU

ÜLÉS
AJTÓ
ANYAGA ANYAGA
ELEGANCE

1

Puha bőr

2

Szövet

DIÓFA

BETÉTTÍPUS
3

Természetes fa

PRESTIGE

Természetes fa
Fél-anilin

Szövet
Magas
minőségű fa
Fél-anilin

Fél-anilin

SUPREME

Fél-anilin

F SPORT

Szövet

BETÉT

NAGURI STÍLUSÚ
ALUMÍNIUM

BELSŐ SZÍN

MŰVÉSZI FA

SZÍNKÓD

KIRIKO ÜVEG

FELÁR
(Ft)

HALSZÁLKA
MINTÁZATÚ FA

KÜLÖNLEGES
LÉZERMETSZETT FA

AUTÓ ÁRA (Ft)

4

500

500h

Lézermetszésű fa Fekete

LD 22

0

30 700 000

29 700 000

Shimamoku

Fekete

LA 21

0

35 650 000

34 650 000

Diófa

Elefántcsont

LA 45

0

35 650 000

34 650 000

Nyitott pórusú fa

Topáz

LA 59

0

35 650 000

34 650 000

Lézermetszett fa

Nemes barna

LA 92

0

35 650 000

34 650 000

Művészi fa

Fekete

LA 24

650 000

36 300 000

35 300 000

Halszálka
mintázatú fa

Nemes barna

LA 93

650 000

36 300 000

35 300 000

SFX
500

500h

J0

A3

TN, UY NQ, MI

UF,UZ NR,MK

Természetes fa

Diófa

Fehér

LH 05

0

35 700 000

34 700 000

TZ,VA

NP,MJ

Természetes fa

Diófa

Fehér

LB 05

0

40 300 000

39 300 000 XE, XH

8Z, 9Z

Művészi fa

Fehér

LB 04

650 000

40 950 000

39 950 000

Magas
minőségű fa

Művészi fa

Fekete

LB 24

650 000

40 950 000

39 950 000

Halszálka
mintázatú fa

Bíbor&Fekete

LB 33

650 000

40 950 000

39 950 000

Kiriko üveg

Kiriko üveg

Fekete

LB 20

2 100 000

42 400 000

41 400 000

Bíbor&Fekete

LB 30

2 100 000

42 400 000

41 400 000

Nyitott pórusú fa

Mandulabarna

LE 49

1 100 000

41 400 000

40 400 000

Lézermetszett fa

Gesztenyebarna

LE 52

1 100 000

41 400 000

40 400 000

Halszálka
mintázatú fa

Gesztenyebarna

LE 53

1 700 000

42 000 000

41 000 000

Különleges
lézermetszett fa

Mandulabarna

LE 48

1 700 000

42 000 000

41 000 000

Fekete

LC 20

5 350 000

45 650 000

44 650 000

Bíbor&Fekete

LC 30

5 350 000

45 650 000

44 650 000

F Sport Fehér

LF 06

0

34 200 000

33 200 000

Viharszürke

LF 26

0

34 200 000

33 200 000

Lángoló vörös

LF 36

0

34 200 000

33 200 000

Természetes fa
L Anilin

NYITOTT PÓRUSÚ
FA

Magas
minőségű fa

Fél-anilin

Hajtogatott
Kiriko üveg
szövet

Kiriko üveg

Puha bőr

Szövet

Alumínium

Alumínium

XY

89

XW

88

YN

ZN

YM

94

YA,XF

91,7B

XZ

90

2M

1G

3
4
2

1
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LEXUS LS 500 ÉS LS 500h
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 2019. március 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

