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LEXUS LC 500h

LEXUS LC 500

KODAS ĮRANGA KAINA €

C1 Luxury 123 000

AX Sport 127 900

0S Sport + 133 200

XD Bespoke 131 900

YH Hokkaido Edition 129 900

KODAS ĮRANGA KAINA €

A3 Luxury 123 000

AM Sport 127 900

0E Sport + 133 200

XE Bespoke 131 900

YI Hokkaido Edition 129 900

Lexus Vilnius“ pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas nepranešus iš anksto. Kainos nurodytos su PVM.
Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 6 mėnesius 
nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Lexus 
Vilnius“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 4,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną 
galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos
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Papildoma įranga:

ĮRANGA KAINA €

„Metalic“ dažai 1210

Žieminių ratų komplektas 3 570

Bagažinės įklotas 143

Lengvojo lydinio ratlankių apsauginė priemonė 113

Sulankstoma daiktų dėžė 75

Guminių kilimėlių komplektas (2vnt.) 412

Tekstilinių kilimėlių komplektas 155

Ratų užrakto komplektas 109

Bagažinės tinklelis (horizontalus) 69

Peleninė 23

Ilgalaikė kėbulo apsauga Lexus Protect 274
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LEXUS LC 500h /  LC 500  techniniai duomenys:

LC 500h LC 500

VARIKLIS

Benzininio variklio darbinis tūris (cm³) 3456 4969

Cilindrų skaičius  /  Vožtuvų skaičius V6  /  24 V8  /  32

TRANSMISIJA

Tipas Automatinė, E-CVT  Automatinė, 10 pavarų

Varančiųjų ratų sistema RWD (galiniai) RWD (galiniai)

BENDRA SISTEMOS GALIA

Bendra galia (AG)  /  (kW) 359  /  264 477  /  351

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) 250 270

Pagreitėjimas 0 – 100 km/h (s) 5,0 4,7

GABARITAI

Ilgis  /  Plotis  /  Aukštis, mm 4770  /  1920  /  1345 4770  /  1920  /  1345

Atstumas tarp ašių, mm 1630 1630

Prošvaisa, cm 13,3 13,3

TALPA

Bagažinės tūris, l 172 197

Kuro bako talpa 82 82

MASĖ

Tuščio automobilio masė, kg 1985 - 2020 1935 - 1970

Paruošto automobilio masė, kg 2445 2375

DEGALŲ SĄNAUDOS 

Vidutinės ( l/100km), NEDC / WLTP 6,6  /  8,1 11,5  /  11,6

CO2 KIEKIS

Emisijos lygis Euro 6 Euro 6

CO2  emisija, mišrus ciklas, g/km, NEDC / WLTP 145 - 148  / 184 263
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Įranga 1/2

LUXURY (Pagrindinė įranga)   

AKTYVIOJI SAUGA IR VAŽIAVIMO DINAMIKA

Lexus Saugumo Sistema +:

Priešavarinės saugos sistema  su pėsčiųjų atpažinimo sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) visame diapazone

Automatinė tolimųjų šviesų sistema su 3 Bi-LED žibintu (AHB)

Linijų palaikymo sistema (LKA)

Kelio ženklų atpažinimas (RSA)

Jungikliai ant vairo (STD + ACC + LKA)

Važiavimo režimo pasirinkimas:

ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+

Adaptyvi reguliuojama pakaba (AVS)

Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)  

Elektroninis stovėjimo stabdys

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema

Projekcinis spalvotas ekranas ant priekinio stiklo (HUD)

Padangų slėgio įspėjamoji sistema (TPWS)

Statymo jutikliai priekyje ir gale

Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM) 

Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)

IŠORĖ 

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai (Dark Grey) su :

245/45 padangomis priekyje

275/40 padangomis gale

Aliumininės durys (viduje anglies pluoštas)

Priekinių žibintų aukščio reguliavimas

Priekinių žibintų apiplovimas

Šildomas priekinis stiklas

Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai:

automatiškai užsilenkiantys

elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantis)

šildomi

su atmintimi

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) vidinis galinio vaizdo 
veidrodėlis

Tamsinti galiniai stiklai

Panoraminis stogas (neatsidarantis)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS SISTEMOS

Išmaniųjų telefonų integravimas (Apple CarPlay®, Android Auto®)

12 garsiakalbių Premium garso sistema: 

į prietaisų skydą integruotas DVD leistuvas

RDS radijas

Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)

AUX lizdas išoriniams garso įtaisams ir 2 USB jungtys

Mobiliojo telefono ir garso įtaisų jungiamumas per „Bluetooth®“

Moderni navigacijos sistema su 10.3" ekranu, reguliuojama jutikliniu kilimėliu 

Daugiafunkcinis 8" ekranas

Galinio vaizdo monitorius

SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS

Aliumininiai akceleratoriaus ir stabdžių pedalai

Durų apdaila su Tahara oda

Lexus durų aliumininės slenksčių plokštelės 

Stogo apmušalas „Belleza“

Skydelis nuo saulės „Belleza“

Priekinis vidinis statramstis „Belleza“

Stogo centrinis statramstis „Belleza“

Centrinė durelių apdaila „Belleza“

Prietaisų skydelis su Tahara oda

Bagažinės uždangalas

1 puodelio laikiklis priekyje

Automatiniu būdu atsidaranti priekinė daiktadėžė

Centrinis porankis su Tahara oda

Odinės priekinės sėdynės

Tahara odos nereguliuojamos galinės sėdynės

Priekinis galvos atlošas automatiniu būdu reguliuojamas aukštyn ir žemyn

Reguliuojama nugaros atrama (2 krypčių, vairuotojo ir keleivio)

Elektra reguliuojamas vairas

Šildomas odinis vairas

Vairo stiprintuvas

Šildomos priekinės sėdynės

Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės: 

10 padėčių, elektra reguliuojamos (vairuotojo ir keleivio)

vairuotojo sėdynė su atmintimi

Ventiliuojamos priekinės sėdynės

Stiklinis stoglangis

Beraktė „Smart Entry“ įlipimo sistema

Išorinės apšviestos durų rankenėlės

Integruotos durų rankenėlės

Lietaus davikliai

2 zonų elektroninė klimato kontrolė (vairuotojo ir keleivio)

PTC  (pozityvios temperatūros koeficientas) šildytuvas (tik LC500h)

SAUGUMAS

Apsaugos nuo vagystės sistema:

imobilizatorius

įsilaužimo jutiklis (GBS)

sirena

pasvirimo jutiklis

Nuo smūgio pasikeliantis variklio gaubtas
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Įranga 2/2

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 

Pusiau anilinės odos priekinės sėdynės ir Tahara odos sėdynės gale

„Mark Levinson®“ sistema su 13 garsiakalbių:

į prietaisų skydą integruotas DVD leistuvas

RDS radijas

Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)

AUX lizdas išoriniams garso įtaisams ir 2 USB jungtys

Mobiliojo telefono ir garso įtaisų jungiamumas per „Bluetooth®“

Spalvota projekcija priekiniame stikle (HUD)

SPORT (papildanti LUXURY komplektaciją) 

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai su: 

245/40 padangomis priekyje

275/35 padangomis gale

Anglies pluošto Lexus slenksčių plokštelės

Prietaisų skydelis su Tahara oda ir matuokliai su Alcantara oda

Sportinės priekinės sėdynės

Alcantara odos priekinės ir galinės sėdynės

Priekinis galvos atlošas mechaniniu būdu reguliuojamas aukštyn ir žemyn

Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės: 

8 padėčių – elektra reguliuojamos (vairuotojo ir keleivio)

vairuotojo sėdynė su atmintimi

„Mark Levinson®“ sistema su 13 garsiakalbių:

į prietaisų skydą integruotas DVD leistuvas

RDS radijas

Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)

AUX lizdas išoriniams garso įtaisams ir 2 USB jungtys

Mobiliojo telefono ir garso įtaisų jungiamumas per „Bluetooth®“

Anglies pluošto stogas

Spalvota projekcija priekiniame stikle (HUD)

SPORT + (papildanti SPORT komplektaciją) 

Stogo apmušalas su „Alcantara“ oda

Skydelis nuo saulės su „Alcantara“ oda

Priekinis vidinis statramstis su „Alcantara“ oda

Stogo centrinis statramstis su „Alcantara“ oda

Centrinė durelių apdaila su „Alcantara“ oda

Bagažinės uždangalas su Alcantara oda

4 vairuojamieji  ratai

Vairo stiprintuvas su kintamu pavarų perjungimo stiprintuvu (VGRS)

Riboto slydimo galinis diferencialas (LSD) 

Pasikeliantis galinis aptakas

Lexus durų anglies pluošto slenksčių plokštelės 


