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1PODWÓJNA MOC HYBRYDY

CENY MODELI

WERSJA Cena

Prestige 445 900

Podane ceny w zł brutto. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Podane ceny nie zawierają dopłaty za lakier metalizowany/biały F.
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA

WYPOSAŻENIE Prestige

NAPĘD

Silnik 5.0l V8 

Napęd na oś tylną (RWD) 

Sportowy dyferencjał TVD (z systemem wektorowania momentu obrotowego) 

Korektor dźwięku silnika (ASC) 

Automatyczna, 8-stopniowa skrzynia biegów Sport Direct Shift z trybem sekwencyjnym 

KOMFORT

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja 

Trzystrefowa automatyczna klimatyzacja  LUX

„Łopatki” do zmiany biegów 

Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą 

Podgrzewanie kierownicy  LUX

Sportowa skórzana gałka dźwigni zmiany biegów F 

Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy 

System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza (4 drzwi) 

Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty 

Fotele sportowe 

Elektryczna regulacja przednich siedzeń (8 kierunków) 

Pamięć ustawienia fotela kierowcy 

Podgrzewane fotele przednie 

Wentylowane fotele przednie  LUX

Podgrzewane fotele tylne  LUX

Aktywny tempomat dla wysokich prędkości (ACC) 

Uruchamianie silnika za pomocą przycisku 

Czujnik deszczu 

Czujniki parkowania (6 sztuk) 

Kamera cofania (obraz na wyświetlaczu) 

Lusterka zewnętrze fotochromatyczne z pamięcią, elektrycznie składane i podgrzewane 

Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne 

Elektryczny hamulec postojowy 

Elektrycznie zamykana pokrywa bagażnika 

Podłokietnik przedni 

Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+) 

MULTIMEDIA

System audio: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, tuner DAB, 12 głośników 

System audio Mark Levinson: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, tuner DAB, 17 głośników  MUL

Nawigacja Lexus Premium Navigation  MUL

Wyświetlacz multimedialny 8’’ 

Wyświetlacz multimedialny 12,3”  MUL

Interfejs Remote Touch (dżojstik) 

Obsługa Bluetooth 

2 wejścia USB oraz wejście AUX dla zewnętrznych urządzeń audio 

WNĘTRZE

Tapicerka z tkaniny Alcantara połączona ze skórą Tahara 

Tapicerka ze skóry naturalnej (skóra o podwyższonej jakości – półanilinowa)  LUX

Aluminiowe nakładki pedałów 

Dywaniki (4 szt.) w kolorze wykładziny podłogowej 

Podświetlenie wnętrza Ambiente 

Elementy wykończenia wnętrza: Naguri (listwy drzwi, deski rozdzielczej, konsola środkowa) 
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WYPOSAŻENIE Prestige

Elementy wykończenia wnętrza: carbon  (listwy drzwi, deski rozdzielczej, konsola środkowa) 

Tylny podłokietnik ze schowkiem 

Tylny podłokietnik ze schowkiem i panelem sterującym  LUX

Popielniczki w drzwiach tylnych 

Elektryczna roleta szyby tylnej oraz manualne rolety tylnych szyb drzwiowych  /  LUX

Aluminiowe nakładki progowe (z przodu i z tyłu) 

Dwa gniazda zapalniczki (z przodu i z tyłu) 

Otwór w tylnej kanapie do przewozu długich przedmiotów 

Zegar analogowy na desce rozdzielczej 

Kolorowy zegar zespolony inspirowany tablicą przyrządów Lexusa LFA 

Elektryczny szyberdach 

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

19” obręcze kół ze stopu aluminium (z przodu: 255/35 R19; z tyłu: 275/35 R19) pokryte ciemnym lakierem 

19” obręcze kół ze stopu aluminium (z przodu: 255/35 R19; z tyłu: 275/35 R19) z polerowanymi krawędziami 

Tylny spojler z włókien węglowych 

Zestaw naprawczy do kół 

Trójprojektorowe przednie reflektory LED L-shape 

Spryskiwacze reflektorów 

Reflektory z czujnikami zmierzchu i funkcją oświetlenia dojścia do domu 

Światła do jazdy dziennej LED 

Tylne lampy zespolone LED 

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

System antypoślizgowy (ABS) 

System kontroli trakcji (TRC) 

Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu o sportowej charakterystyce (VDIM F) 

Zaciski układu hamulcowego Brembo w kolorze pomarańczowym Lava Orange 

Kolorowy projektor HUD 

System wspomagania wjazdu pod górę (HAC) 

System monitorowania „martwego pola” (BSM)  BSM

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)  BSM

Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) 

System adaptacyjnych świateł długich (AHS) 

System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) 

System ostrzegania o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPWS) 

System ochrony przedzderzeniowej (PCS) 

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie) 

Przednie boczne poduszki powietrzne 

Tylne boczne poduszki powietrzne 

Boczne kurtyny powietrzne 

Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera 

ZABEZPIECZENIA

Centralny zamek z podwójną blokadą 

System antykradzieżowy (alarm z syreną) 

Automatyczne blokowanie drzwi 

Alarm z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny) 

Immobilizer 

 wyposażenie standardowe  opcja niezależna
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OPIS PAKIETÓW

SYMBOL PAKIET WYPOSAŻENIA OPIS CENA

LUX PAKIET LUXURY:

– Trzystrefowa automatyczna klimatyzacja
– Podgrzewanie kierownicy
– Wentylowane fotele przednie
– Podgrzewane fotele tylne
– Tapicerka ze skóry naturalnej (skóra o podwyższonej jakości – półanilinowa)
– Tylny podłokietnik ze schowkiem i panelem sterującym
– Elektryczna roleta szyby tylnej oraz manualne rolety tylnych szyb drzwiowych

28 900

MUL PAKIET MULTIMEDIA
– System audio Mark Levinson: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, tuner DAB, 17 głośników
– Nawigacja Lexus Premium Navigation
– Wyświetlacz multimedialny 12,3”

23 500

BSM PAKIET BSM
– System monitorowania „martwego pola” (BSM)
– System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

4 500

CENY OPCJI

OPCJA CENA

Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty 1 610

Elementy wykończenia wnętrza: carbon (listwy drzwi, deski rozdzielczej, konsola środkowa) 3 450

Popielniczki w drzwiach tylnych 300

Elektryczna roleta szyby tylnej oraz manualne rolety tylnych szyb drzwiowych 1 600

Elektryczny szyberdach 6 800

19" obręcze kół ze stopu aluminium (z przodu: 255/35 R19; z tyłu: 275/35 R19) z polerowanymi krawędziami 3 500

Lakier metalik, F 5 500

KOLORYSTYKA

LAKIER WERSJA

KOD KOLOR PRESTIGE

LA
K

IE
R

083 BIAŁY F WHITE

1J2 SREBRNY SONIC SILVER

1J7 CIEMNOSREBRNY SONIC TITANIUM

1H9 GRAFITOWY MERCURY GREY

223 CZARNY ANTRACITE BLACK

3R1 CZERWONY MORELLO RED

4W7 POMARAŃCZOWY LAVA ORANGE

8X1 NIEBEISKI HEAT BLUE

TAPICERKA WERSJA

KOD KOLOR WSTAWKI PRESTIGE

W
N

ĘT
R

Z
E

ALCANTARA

FA 20 CZARNY CARBON 

FA 22 CZARNY ALUMINIUM 

SKÓRA NATURALNA PÓŁANILINOWA

LB 10 SZARY MOON STONE CARBON 

LB 12 SZARY MOON STONE ALUMINIUM 

LB 20 CZARNY CARBON 

LB 22 CZARNY ALUMINIUM 

LB 30 CZERWONY FLARE RED CARBON 

LB 32 CZERWONY FLARE RED ALUMINIUM 

	 	 	 	 	  dostępny bez dopłaty  dostępny za dopłatą – niedostępny
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