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LC 500

CENY MODELU
CENNIK STANDARDOWY
WERSJA

LC 500

Prestige

527 000

Carbon

556 000

Superturismo

598 000

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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LC 500
ELEMENTY WYPOSAŻENIA
WYPOSAŻENIE

Prestige

Carbon

Superturismo

Pełnozakresowy aktywny tempomat (ACC)







Układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS)







Selektor trybów jazdy: Eco, Normal, Sport, Sport S+







Tylny dyferencjał LSD

–

–



Układ zmiennych przełożeń układu kierowniczego (VGRS)

–

–



Układ skrętnych kół tylnej osi (DRS)

–

–



Czujnik deszczu







Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem nanoe







Elektryczna regulacja przednich foteli (8 kierunków)

–





Elektryczna regulacja przednich foteli (10 kierunków)



–

–

Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy







NAPĘD I PROWADZENIE

KOMFORT

Elektryczna regulacja wysokości przednich zagłówków



–

–

Elektroniczny hamulec postojowy







Szklany dach z manualną przysłoną



–

–

Pamięć ustawień fotela kierowcy







Podgrzewanie przednich siedzeń







Wentylacja przednich siedzeń







Kamera cofania







Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne, podgrzewane z pamięcią ustawień







Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne







Automatycznie otwierany schowek przed pasażerem







System ułatwionego wsiadania (odsunięcie kierownicy)







System "inteligentny kluczyk"







Czujniki parkowania (4 z przodu i 4 z tyłu)







MULTIMEDIA
12-głośnikowy system audio (DVD, RDS, DAB, USB, AUX, Bluetooth)

–



–

13-głośnikowy system audio Mark Levinson







Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation z ekranem o przekątnej 10.25 cala







Remote Touch Interface - sterowanie systemem multimedialnym za
pomocą touch pada







Wyświetlacz informacyjny 8"













WNĘTRZE
Aluminiowe nakładki pedałów
Podsufitka i daszki przeciwsłoneczne wykończone materiałem Alcantara

–

–



Wykończenie boczków drzwiowych z materiału Tahara







®

Nakładki progowe z logo LEXUS





–

Nakładki progowe Carbon

–

–



Wykończenie obudowy tablicy przyrządów materiałem Tahara







Komfortowe fotele przednie



–

–

Sportowe fotele przednie

–





Tapicerka przednich foteli ze skóry naturalnej



–

–

Tapicerka przednich foteli z materiału Alcantara®

–





Tapicerka przednich foteli ze skóry naturalnej półanilinowej



–

–

Tapicerka tylnych siedzeń z materiału Tahara



–

–

–





Tapicerka tylnych siedzeń z materiału Alcantara

®
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LC 500
WYPOSAŻENIE

Prestige

Carbon

Superturismo

20-calowe obręcze kół ze stopu aluminium z oponami 245/45 RF20 (przód) oraz 275/40 RF20 (tył) G4AU



–

–

20-calowe obręcze kół ze stopu aluminium z oponami 245/45 RF20 G4AW -możliwość montażu łańcuchów
śniegowych



–

–

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

20-calowe kute obręcze kół ze stopu aluminium z oponami 245/45 RF20 (przód) oraz 275/45 RF20 (tył) G4AS

–



–

21-calowe kute obręcze kół ze stopu aluminium z oponami 245/40 RF21 (przód) oraz 275/35 RF21 (tył) G4AV

–

–



Aluminiowe drzwi (włókno węglowe po wewnętrznej stronie)







Wysuwany tylny spoiler

–

–



Dach z włókien węglowych

–





Reflektory bi-LED







Tylne szyby przyciemniane







Automatyczne światła drogowe (AHB)







Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)







Asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA)







System ochrony przedzderzeniowej (PCS)







Spryskiwacze reflektorów







Projektor HUD







System monitorowania martwego pola (BSM)







System ostrzegania o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPWS)







System ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas cofania (RCTA)







Układ wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC)







System zintegrowanego zarządzania dynamiką samochodu (VDIM)







Automatyczna blokada drzwi







System alrmowy (syrena, czujnik, GBS, czujnik przechyłu)



BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

ZABEZPIECZENIA





wyposażenie standardowe




opcja niezależna – opcja niedostępna

CENNIK OPCJI
OPIS

PRESTIGE

CARBON

SUPERTURISMO



8 400



Tapicerka przednich foteli ze skóry naturalnej półanilinowej

12 300

–



20–calowe obręcze kół ze stopu aluminium z oponami 245/45 R20 G4AW
– możliwość montażu łańcuchów śniegowych

6 500

–

–

Projektor HUD

9 800

9 800



Lakier metalik, F

7 500

7 500

7500

13–głośnikowy system audio Mark Levinson
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LC 500h

CENY MODELU
CENNIK STANDARDOWY
WERSJA

LC 500h

Prestige

527 000

Carbon

556 000

Superturismo

598 000

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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LC 500h
ELEMENTY WYPOSAŻENIA
WYPOSAŻENIE

Prestige

Carbon

Superturismo
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Układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS)







Selektor trybów jazdy: Eco, Normal, Sport, Sport S+







Tylny dyferencjał LSD

–

–



Układ zmiennych przełożeń układu kierowniczego (VGRS)

–

–



Układ skrętnych kół tylnej osi (DRS)

–

–



Czujnik deszczu
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Elektryczna regulacja przednich foteli (8 kierunków)

–





Elektryczna regulacja przednich foteli (10 kierunków)



–

–

Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy







NAPĘD I PROWADZENIE

KOMFORT

Elektryczna regulacja wysokości przednich zagłówków



–

–

Elektroniczny hamulec postojowy







Szklany dach z manualną przysłoną



–

–

Pamięć ustawień fotela kierowcy







Podgrzewanie przednich siedzeń







Wentylacja przednich siedzeń







Kamera cofania







Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne, podgrzewane z pamięcią ustawień







Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
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System ułatwionego wsiadania (odsunięcie kierownicy)







System "inteligentny kluczyk"







Czujniki parkowania (4 z przodu i 4 z tyłu)







MULTIMEDIA
12-głośnikowy system audio (DVD, RDS, DAB, USB, AUX, Bluetooth)

–



–

13-głośnikowy system audio Mark Levinson







Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation z ekranem o przekątnej 10.25 cala







Remote Touch Interface - sterowanie systemem multimedialnym za
pomocą touch pada







Wyświetlacz informacyjny 8"













WNĘTRZE
Aluminiowe nakładki pedałów
Podsufitka i daszki przeciwsłoneczne wykończone materiałem Alcantara

–

–



Wykończenie boczków drzwiowych z materiału Tahara







®

Nakładki progowe z logo LEXUS





–
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–
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Komfortowe fotele przednie
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Sportowe fotele przednie
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Tapicerka przednich foteli ze skóry naturalnej
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–
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LC 500h
WYPOSAŻENIE

Prestige

Carbon

Superturismo

20-calowe obręcze kół ze stopu aluminium z oponami 245/45 RF20 (przód) oraz 275/40 RF20 (tył) G4AU



–

–
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