SPEKTAKULARNA WYPRZEDAŻ
LEXUS GS JUŻ OD 181 400 PLN
LUB OD 1 585 PLN NETTO W LEASINGU SMARTPLAN
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LEXUS GS
CENNIK GS 200t (PLN)
CENA
STANDARDOWA

KORZYŚĆ

CENA
WYPRZEDAŻOWA

ELEGANCE

226 400

45 000

181 400

ELEGANCE + pakiet VIP

239 300

45 000

194 300

ELEGANCE + pakiet VIP + pakiet LSS+

249 000

45 000

204 000

F SPORT

265 500

45 000

220 500

CENA
STANDARDOWA

KORZYŚĆ

CENA
WYPRZEDAŻOWA

ELEGANCE

245 600

45 000

200 600

ELEGANCE + 18" + pakiet VIP + pakiet Safety System

271 500

45 000

226 500

F SPORT

292 600

45 000

247 600

CENA
STANDARDOWA

KORZYŚĆ

CENA
WYPRZEDAŻOWA

389 600

70 000

319 600

WERSJA WYPOSAŻENIA

CENNIK GS 300h (PLN)
WERSJA WYPOSAŻENIA

CENNIK GS 450h (PLN)
WERSJA WYPOSAŻENIA
PRESTIGE + 19” + inteligentna karta + pdgrzewana kierownica

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.
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LEXUS GS
GS 200t
WERSJA ELEGANCE JUŻ OD 181 400 PLN LUB 1 585 PLN NETTO MIESIĘCZNIE W LEASINGU SMARTPLAN
• DWUSTREFOWA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA Z FILTREM PRZECIWPYŁKOWYM I Z ASYSTENTEM CLIMATE CONCIERGE
• PODGRZEWANE I WENTYLOWANE FOTELE PRZEDNIE
• WYŚWIETLACZ MULTIMEDIALNY 12,3”
• NAWIGACJA SATELITARNA LEXUS PREMIUM NAVIGATION
• TAPICERKA ZE SKÓRY NATURALNEJ
• DREWNIANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA
• KAMERA COFANIA

WERSJA ELEGANCE + PAKIET VIP JUŻ OD 194 300 PLN LUB 1 730 PLN NETTO MIESIĘCZNIE W LEASINGU SMARTPLAN
• DWUSTREFOWA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA Z FILTREM PRZECIWPYŁKOWYM I Z ASYSTENTEM CLIMATE CONCIERGE
• PODGRZEWANE I WENTYLOWANE FOTELE PRZEDNIE
• WYŚWIETLACZ MULTIMEDIALNY 12,3”
• NAWIGACJA SATELITARNA LEXUS PREMIUM NAVIGATION
• TAPICERKA ZE SKÓRY NATURALNEJ
• DREWNIANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA
• KAMERA COFANIA

• SYSTEM INTELIGENTNY KLUCZYK: OTWIERANIE I URUCHAMIANIE POJAZDU BEZ UŻYCIA KLUCZA
• ELEKTRYCZNIE OTWIERANA I ZAMYKANA KLAPA BAGAŻNIKA
• CZUJNIKI PARKOWANIA (8 SZTUK)
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LEXUS GS
DANE TECHNICZNE

1455 mm

1840 mm

4880 mm

PARAMETRY

GS 200t

GS 300h

Masa własna (kg)

1665 - 1745

Bagażnik (l)
Zbiornik paliwa (l)

520
66
1998
245 (180) / 5800
350 / 1650-4400

Pojemność i układ (cm3)
Maks. moc [KM (kW) / obr./min.]
Maks. moment obrotowy (Nm / obr./min.)

-

Max. moc KM (kW)
Max. moment obrotowy (Nm)

GS 450h

Masy
1735 - 1830
Pojemności
450
66
Silnik spalinowy
2494
181 (133) / 6000
221 / 4200 - 5400
Silnik elektryczny
143 (105)
300

1825 - 1920
450
66
3456
296 (215) / 6000
352 / 4500
200 (147)
275

System hybrydowy
-

Max. moc KM (kW)

223 (164)

345 (254)

Osiągi
230
7,3
5,8

Max. prędkość (km/h)
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)
Przyspieszenie 80 - 120 km/h (s)
Cykl mieszany (l/100 km)

7,9 - 8,0

Cykl miejski (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

190
9,0
7,4
Zużycie paliwa i emisja CO2

250
5,9
4,6

4,71 - 5,0

5,91 - 6,2

11,1 - 11,2

4,81 - 5,0

6,51 - 6,9

6,1 - 6,2

4,51 - 4,9

5,41 - 6,0

183 - 185

104 - 115

1371 - 145

1

1

podana wartość dotyczy wersji Elite z Pakietem ECO

KOLORY LAKIERU

083 BIAŁY F

085 KWARCOWA BIEL

4X2 BRĄZ AMBER METALIK

223 ANTRACYTOWA CZERŃ METALIK

8X5 GRANATOWY METALIK

3R1 BURGUNDZKI CZERWONY METALIK

1J2 SREBRNY METALIK

1J7 SREBRNY TITANIUM METALIK

1G0 GRAFITOWY MIDNIGHT GRAPHITE

212 CZARNY

8X1 SZAFIROWY NIEBIESKI METALIK
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LEXUS GS
ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Niebieskim kolorem zaznaczono opcje dotyczące tylko wersji hybrydowej.

OPCJE I PAKIETY

Elite

Elegance

F SPORT

Prestige

–

–

/–

–







–

–

–

–













–

–

3-ramienna, skórzana kierownica F SPORT z perforowanym wykończeniem

–

–



–

3-ramienna, skórzana kierownica z drewnianym wykończeniem i skórzanym panelem
środkowym

–

–

–















System ułatwionego wsiadania i wysiadania z pojazdu (odsunięcie kierownicy i fotela
kierowcy przy wysiadaniu z pojazdu oraz samoczynny powrót do wcześniejszej pozycji po
ponownym uruchomieniu silnika)









Elektryczna regulacja foteli przednich (10 kierunków) z podparciem lędźwiowym
(2 kierunki), fotel kierowcy z pamięcią ustawień





–

–

Elektryczna regulacja foteli przednich (18 kierunków) z podparciem lędźwiowym
(4 kierunki), pamięcią ustawień oraz systemem ułatwiającym zajmowanie miejsc z tyłu

–

–

–



Elektryczna regulacja foteli przednich (16 kierunków dla fotela kierowcy + 10 kierunków
dla fotela pasażera ) z podparciem lędźwiowym (4 kierunki dla fotela kierowcy
+ 2 kierunki dla fotela pasażera) fotel kierowcy z pamięcią ustawień

–

–



–

Fotel kierowcy z możliwością elektrycznego wydłużenia siedziska

–

–



Napęd
Tylny dyferencjał o ograniczonym poślizgu (LSD)

Komfort
Dwustrefowa (kierowca+pasażer przedniego fotela) automatyczna klimatyzacja z filtrem
przeciwpyłkowym i z asystentem Climate Concierge
Trzystrefowa (kierowca + pasażer przedniego fotela + tylne fotele) automatyczna
klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym, panelem sterowania klimatyzacji w tylnym
podłokietniku, asystentem Climate Concierge oraz jonizatorem Nanoe
Automatyczny obieg wewnętrzny systemu klimatyzacji
3-ramienna, skórzana kierownica

Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
Manetki do zmiany biegów na kierownicy

–

–

–


LSS+


LSS+




–

–

–



/–

 / LUX

 / LUX
















 / VIP



 / EXC / VIP










–

–

–









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





System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM z tunerem DAB,
odtwarzacz CD/DVD, 17 głośników



EXC

 / TECH
































 / TECH / LUX

 / LUX

–

–

–

LEATHER





–

–

–

–

LEATHER
2




–





Fotel przedniego pasażera z elektrycznie wysuwanym podnóżkiem
Otwór pod podłokietnikiem do przewozu długich przedmiotów
System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty
Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika
Podgrzewana kierownica
Podgrzewane fotele przednie
Wentylowane fotele przednie
Podgrzewane zewnętrzne fotele tylnej kanapy
Tempomat (cruise control)
Aktywny tempomat działający przy wszystkich prędkościach (all-speed ACC)
Zaawansowane zagłówki przednich foteli
Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne z pamięcią, elektrycznie składane
i podgrzewane
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
Czujniki parkowania (8 sztuk)
Wycieraczki przedniej szyby sterowane czujnikiem deszczu

–

–

–

/–
 / VIP

/–
 / EXC / VIP

/–


–

–

VIP

 / LEATHER
LEATHER

 / EXC / VIP




 / TECH / LUX

 / LUX



Multimedia
Wyświetlacz multimedialny 8"
Wyświetlacz multimedialny 12,3" z nawigacją satelitarną Lexus Premium Navigation

Kamera cofania z aktywnymi prowadnicami
Dodatkowy wyświetlacz informacyjny 4,2'' w tablicy przyrządów
Interfejs Remote Touch drugiej generacji do obsługi multimediów
Obsługa Bluetooth
Wejścia USB i AUX dla zewnętrznych urządzeń audio

1

–

Wnętrze
Elektryczny szyberdach
Tapicerka z tkaniny
Tapicerka ze skóry naturalnej
Tapicerka ze skóry naturalnej o podwyższonej jakości (półanilinowej)
Drewniane elementy wykończenia wnętrza (Shimamoku, Bamboo)
Ekskluzywne drewniane elementy wykończenia wnętrza (Orzech Open Pore)
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–

LEXUS GS
OPCJE I PAKIETY

Elite

Elegance

F SPORT

Prestige

Ekskluzywne drewniane elementy wykończenia wnętrza (Laser Cut Dark)

–

–

–

Zegar analogowy z podświetleniem LED i korektą czasu na podstawie GPS










–

–



–





–



–

–



–





–



–

–

2 złącza 12V (z przodu i z tyłu samochodu)





Roleta tylnej szyby rozkładana elektrycznie

–

–





Rolety szyb bocznych w drzwiach tylnych

–

–

–

Popielniczki w tylnych drzwiach bocznych














/


/

–

–

–

Obręcze kół ze stopów lekkich 18", 18-ramienne, 235/45 R18

–

–

–

Obręcze kół ze stopów lekkich 19", 10-ramienne, 235/40 R19

–

–

–





Obręcze kół ze stopów lekkich 19" F SPORT (przód 235/40 R19; tył 265/35 R19)

–

–



–

Zewnętrzny pakiet stylizacyjny F SPORT (przedni zderzak, tylny zderzak, emblematy
wersji na nadkolach)

–

–



–

Pakiet stylizacyjny F SPORT (aluminiowe, perforowane nakładki pedałów, metaliczne
wstawki, emblematy wersji)
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
Sportowa skórzana gałka dźwigni zmiany biegów F SPORT
Nakładki progowe z aluminium
Nakładki progowe z aluminium, dedykowane dla wersji F SPORT

Oświetlenie wnętrza samochodu wykonane w technologii LED
Podświetlenie wnętrza samochodu Ambiente w technologii LED

–








Wyposażenie zewnętrzne
Obręcze kół ze stopów lekkich 17", dziewięcioramienne, 225/50 R17
Obręcze kół ze stopów lekkich 18", pięcioramienne, 235/45 R18

–

–



–

ECO





–

–

–












–

–

–

–

–

–







































Systemem zmiennych przełożeń układu kierowniczego (VGRS) – tylko GS 450h

–

–

System skrętnych kół tylnej osi (DRS) – tylko GS 450h

–

–

System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC)

Tylne lampy z systemem ostrzegania w przypadku gwałtownego hamowania























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



 / EXC

 / TECH



 / TECH / LUX




 / LUX




Tylny spojler F SPORT na klapie bagażnika
Tylny spojler ECO na klapie bagażnika
Zapasowe koło dojazdowe
Światła do jazdy dziennej LED w kształcie grotów strzał
Przednie reflektory Bi-LED ze standardowymi kierunkowskazami
Trójprojektorowe przednie reflektory LED L-Shape z kierunkowskazami przednimi LED
Trójprojektorowe przednie reflektory LED L-Shape z systemem AHS i kierunkowskazami
przednimi LED
Lampy przeciwmgielne przednie LED
Czujnik zmierzchu z funkcją „follow me home”
Tylne światła LED z kierunkowskazami tylnymi LED

Bezpieczeństwo czynne
Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
System antypoślizgowy (ABS)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Systemy kontroli trakcji (TRC)
Elektryczne wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)

System elektronicznego wspomagania hamowania (ECB)
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPWS)

–

–

LSS+
LSS+
LSS+
LSS+
LSS+

LSS+
LSS+
LSS+
LSS+
LSS+

–

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przedniego fotela
Dwukomorowa poduszka powietrzna dla pasażera przedniego fotela z możliwością
deaktywacji

Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie (HUD)
System ochrony przedzderzeniowej (PCS)
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
System wykrywający i ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (Sway)
System adaptacyjnych świateł drogowych z możliwością selektywnego wyłączenia części
wiązki światła (AHS)

–
–






–

–





–

































Bezpieczeństwo bierne

Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu
Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (poduszki typu TAP)
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LEXUS GS
OPCJE I PAKIETY

Elite

Elegance

F SPORT

Prestige





























Zamek centralny z podwójną blokadą









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









System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem i czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu









Boczne poduszki foteli tylnych
Boczne kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy i pasażera przedniego fotela
Pięć 3-punktowych pasów bezpieczeństwa, przednie z napinaczami
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)
Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX

Zabezpieczenia

 wyposażenie standardowe  opcja niezależna

– opcja niedostępna NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie
System audio Mark Levinson w wersji ELITE dostępny jest jedynie w połączeniu z opcją wyświetlacza multimedialnego 12,3”
2
Opcja ekskluzywnych drewnianych elementów wykończenia wnętrza (Orzech Open Pore) w przypadku wersji ELITE występuje tylko łącznie z Pakietem Leather
3
Pakiet ECO nie może być łączony z Pakietem Leather, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapą bagażnika oraz systemem BSM z RCTA
1

OPIS PAKIETÓW
SYMBOL

PAKIET WYPOSAŻENIA

ECO

Pakiet ECO3

– tylny spojler ECO na klapie bagażnika

DCS

Pakiet Dynamics – tylko GS 450h

– układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS)
– selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+)

LEATHER

Pakiet Leather

– tapicerka ze skóry naturalnej
– drewniane elementy wykończenia wnętrza
– podgrzewane i wentylowane fotele przednie

LSS+

Pakiet Lexus Safety System+

– aktywny tempomat działający przy wszystkich prędkościach (all-speed ACC)
– system ochrony przedzderzeniowej (PCS)
– asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
– system rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
– automatyczne światła drogowe (AHB)
– system wykrywający i ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (Sway)

VIP

Pakiet VIP

– system inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
– elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika
– czujniki parkowania (8 sztuk)

Pakiet Exclusive

– system inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
– system audio klasy premium Mark Levinson®, 17 głośników
– czujniki parkowania (8 sztuk)
– elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika
– system monitorowania „martwego pola” (BSM) z (RCTA)

Pakiet Technology

– inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty
– system audio klasy premium Mark Levinson®, 17 głośników
– elektryczny szyberdach
– kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie (HUD)
– system monitorowania „martwego pola” (BSM) z (RCTA)

Pakiet Luxury

– inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty
– podgrzewana kierownica
– elektryczny szyberdach
– kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie (HUD)

EXC

TECH

LUX

P171120L05E

OPIS

LEXUS GS
CENY OPCJI I PAKIETÓW (PLN)
OPCJE I PAKIETY

Elite

Elegance

F SPORT

Prestige

6 000

6 000





Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty

–

–

1 900

1 900

Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika

–

3 900





Podgrzewana kierownica

2 200

2 200

2 200

2 200

Podgrzewane fotele przednie

2 300







Czujniki parkowania (8 sztuk)

4 200

4 200





Wyświetlacz multimedialny 12,3" z nawigacją satelitarną Lexus Premium Navigation

15 400







System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM z tunerem DAB, odtwarzacz CD/DVD,
17 głośników

5 900

–

5 900



Elektryczny szyberdach

6 900

6 900

6 900

6 900

 / 3 300

 / 3 300

–



Obręcze kół ze stopów lekkich 18", 18-ramienne, 235/45 R18

–

–

–

1 600

Obręcze kół ze stopów lekkich 19", 10-ramienne, 235/40 R19

–

–

–

2 600

System monitorowania "martwego pola" (BSM) z systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
pojazdu (RCTA)

4 300

4 300

4 300



Trójprojektorowe przednie reflektory LED L-Shape z kierunkowskazami przednimi LED

3 900

3 900

–

–

Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie (HUD)

–

–

7 600

7 600

Tylny dyferencjał o ograniczonym poślizgu (LSD)

–

–

8 300 / –

–

PAKIET ECO
Tylny spojler ECO na klapie bagażnika

3 000

–

–

–

PAKIET DYNAMICS – tylko GS 450h
Układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS)
Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+)

6 100

6 100





PAKIET LEATHER
Tapicerka ze skóry naturalnej, drewniane elementy wykończenia wnętrza, podgrzewane
i wentylowane fotele przednie

18 800







PAKIET VIP
System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza, elektrycznie
otwierana i zamykana klapa bagażnika, czujniki parkowania (8 sztuk)

12 900

12 900

–



–

21 800

–



9 700

9 700





PAKIET TECHNOLOGY
Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty, system audio klasy premium Mark
Levinson®, 17 głośników, elektryczny szyberdach, kolorowy projektor wskazań przyrządów na
przedniej szybie (HUD), system monitorowania „martwego pola” (BSM) z (RCTA)

–

–

24 150

–

PAKIET LUXURY
Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty, podgrzewana kierownica, elektryczny
szyberdach, kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie (HUD)

–

–

15 900

15 900

bez dopłaty

bez dopłaty

–

bez dopłaty

–

–

–

bez dopłaty

5 600

5 600

5 600

5 600

System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza

Obręcze kół ze stopów lekkich 18", pięcioramienne, 235/45 R18

PAKIET EXCLUSIVE
System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza, elektrycznie
otwierana i zamykana klapa bagażnika, czujniki parkowania (8 sztuk), system audio klasy premium
Mark Levinson®, 17 głośników, system monitorowania „martwego pola” (BSM) z systemem ostrzegania
o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
PAKIET LEXUS SAFETY SYSTEM+
Aktywny tempomat działający przy wszystkich prędkościach (all-speed ACC), system ochrony
przedzderzeniowej (PCS), asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), system rozpoznawania znaków
drogowych (TSR), automatyczne światła drogowe (AHB), system wykrywający i ostrzegający
o zmęczeniu kierowcy (Sway)

Ekskluzywne drewniane elementy wykończenia wnętrza (Orzech Open Pore)
Ekskluzywne drewniane elementy wykończenia wnętrza (Laser Cut Dark)
Lakier metalik, F

 wyposażenie standardowe – opcja niedostępna
P171120L05E
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WITAJCIE HYBRYDY, ŻEGNAJCIE DIESLE
NIEZAWODNOŚĆ

PODWÓJNA MOC

OSZCZĘDNOŚĆ

Prosta konstrukcja pozbawiona zawodnych elementów, takich jak filtr DPF czy
koło dwumasowe oraz niskie obciążenie silnika benzynowego to cechy, które
zapewniają hybrydom ich legendarną
trwałość.

Hybryda to nie tylko oszczędność, nowoczesny napęd Lexus Hybrid Drive to
także lepsze osiągi, dzięki wyższej mocy
i potężnemu momentowi obrotowemu
silnika elektrycznego.

Dzięki odzyskiwaniu i wykorzystywaniu
energii, która w innych samochodach
jest zamieniana na ciepło i bezpowrotnie
tracona, hybrydy cechują się niezwykle
niskim zużyciem paliwa.

456

CISZA
I KOMFORT

PRZYWILEJE
KIEROWCÓW

NISKA
SZKODLIWOŚĆ

Niespotykany komfort podróży hybrydowym Lexusem to zasługa m.in. wykorzystania cichego silnika elektrycznego,
który zapewnia intensywne, ale niezwykle płynne przyspieszanie.

Coraz więcej polskich miast promuje nowoczesną ekologię poprzez udostępnianie darmowych miejsc parkingowych samochodom hybrydowym czy wyłączenie
ich z ograniczeń ruchu w centrum.

Niskie zużycie paliwa naturalnie przekłada się na niski poziom emisji CO2.
Także znacznie mniejsza w stosunku do
silników Diesla emisja cząstek stałych
i tlenków azotu czyni hybrydowe Lexusy
mniej szkodliwymi dla ludzi i środowiska.

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. Cennik obowiązuje od
2 listopada 2017 i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2017 roku. Podane ceny w zł brutto. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym
w laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób
prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

Autoryzowany Diler Lexusa:

