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LEXUS LS 500h
KODAS ĮRANGA KAINA €

A1 Comfort 111 600

01 F SPORT 119 900

MG Executive 128 000

MK Executive + Art Wood ornamentai 129 800

MJ Executive + Semi Aniline (pusiau anilino odos durų apdaila) 129 800

2C Luxury 143 900

5B Luxury + Semi Aniline (pusiau anilino odos durų apdaila) 143 900

5A Luxury +  L- anilino oda paketas 145 700

4B Luxury + Nishijin-Haku paketas 157 000

4C Luxury + Crystal paketas 157 000

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 1 250

Išskirtinė dažų spalva Lunar Silver „Gin-Ei Luster“ 3 930

Praktiškų aksesuarų komplektas (kurį sudaro): 483

- Durų rankenėlių apsauginės plėvelės ( 4 vnt) 72

- Bagažinės įdėklas 150

-Galinio bamperio apsauginė plėvelė 119

- Ratų užraktų komplektas 143

Padangų slėgio daviklių komplektas 252

Guminių kilimėlių komplektas* 202

Tekstilinių kilimėlių komplektas* 182

Ilgalaikė kėbulo apsauga „Lexus Protect“ 322

Ratų saugojimo maišai (4 vnt.) 51

* Kilimėlių kaina priklausomai nuo komplektacijos gali skirtis
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Lexus LS 500h  techniniai duomenys:

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm³) 3456

Cilindrų skaičius  /  Vožtuvų skaičius V6  /  24

TRANSMISIJA

Tipas Automatinė, E-CVT

Varančiųjų ratų sistema AWD (visais varančiais ratais)

BENDRA SISTEMOS GALIA

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

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) 250

Pagreitėjimas 0 – 100 km/h (s) 5,5

GABARITAI

Ilgis  /  Plotis  /  Aukštis, mm 5235  /  1900  /  1460

Atstumas tarp ašių, mm 1635

Prošvaisa, cm 14,4

TALPA

Bagažinės tūris, l 454

Kuro bako talpa 50

MASĖ

Tuščio automobilio masė, kg 2265 - 2425

Paruošto automobilio masė, kg 2800

DEGALŲ SĄNAUDOS 

Vidutinės ( l/100km), NEDC / WLTP 6,6 / 9,0 - 9,2

CO2 KIEKIS

Emisijos lygis Euro 6

CO2  emisija, mišrus ciklas, g/km, NEDC / WLTP 162  /  204 - 209
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Įranga

1/2
COMFORT (Pagrindinė įranga)   

AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA

Adaptyvi kintanti pakaba (AVS)

Pneumatinė pakaba

Ekstremalaus stabdymo avarinis įspėjimas (ARFHL) 

BladeScan ®automatinis tolimųjų šviesų perjungimas (AHS)

Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM)

Pasirenkamas važiavimo režimas (ECO/ COMFORT/ NORMAL/
CUSTOM, SPORT S/ SPORT S+)

Dinaminė radaro greičio palaikymo sistema (DRCC), visame greičio 
diapozone

Elektroninis vairo stiprintuvas  (EPS)

Dviratininko atpažinimas iš priekio (dienos metu)

Pėsčiojo atpažinimas

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Parkavimo davikliai priekyje ir gale su automatiniu sustabdymu (ICS + 
RCTAB)

Kelio sekimo sistema (LTA)

Priešavarinės saugos sistema  su pėsčiųjų atpažinimo sistema (PCS)

Kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Padangų slėgio įspėjamoji sistema (TPWS)

Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)

PASYVIOJI SAUGA

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija

Iš viso 10 oro saugos pagalvių:

- vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui; galvos, šoninės ir kelių oro pagalvės

- salono šonuose užuolaidinės oro pagalvės per visą ilgį

Garsinis ir vaizdinis saugos diržų priminimo signalas

ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse

Iššokantis variklio gaubtas pėsšiųjų apsaugai „ Pop Up Hug“ (PUH)

Saugos diržų įtempikliai priekinėse ir galinėse sėdynėse

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema:

- Imobilizatorius, įsibrovimo , posvyrio jutikliai, signalizacija

- Automtinis durelių užrakinimas ir dvigubas durelių užraktas

IŠORĖ

Automatiškai susireguliuojantys priekiniai žibintai

Dieniniai LED žibintai (DRL)

Priekiniai rūko žibintai

Kombinuoti LED galiniai žibintai

Sekvenciniai posūkių žibintai

Posūkių žibintai

Prie oro sąlygų prisitaikančios šviesos

Reguliuojami priekiniai žibintai su apiplovimo sistema

Galinis spoileris

Stoglangis

Automatinis bagažinės uždarymas (minkštas)

Valytuvai su lietaus jutikliu

L-parašo grotelės

Stiklai su (IR) filtru, nepralaidžiu infraraudoniesiems spinduliams

Durelių veidrodėliai:

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 245/45 R20 padangomis

- Elektra valdomi, nulenkiami, šildomi ir elektrochromatiniai (automatiškai 
patamsėjantis)

GARSO, RYŠIŲ IR INFORMACIJOS SISTEMOS

12.3 colių liečiamas, spalvotas multimedijos ekranas (Touch Screen/Touch Pad)

12 garsiakalbių aukščiausios kokybės Pioneer garso sistema

Dvi USB jungtys ir AUX lizdas

12 V lizdas x3

8 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

Aktyvi triukšmo slopinimo sistema (ANC)

Analoginis laikrodis su GPS funkcija

Lexus parkavimosi asistentas

Lexus Premium Navigacija

Panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

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

Vairas su daugiafunkciniais garso/ ekrano/ telefono/ balso/ DRCC/ LTA 
valdikliais

SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS

20 krypčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 krypčių reguliuojamos priekinių ir galinių sėdynių galvos atramos (rankiniu 
būdu)

3 stipinų odinis vairas

Sėdynės su reguliuojama 4 krypčių juosmens atrama (vairuotojo ir keleivio)

Durelių rankų atrama ir priekinis skydelis aptrauktas su TAHARA oda

Medžiaginė durų apdaila

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija (vairuotojo sėdynė ir vairas atsitraukia/ 
prisitraukia)

Vairavimo padėties atmintis (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)

Elektroninė klimato kontrolės sistema su Nanoe® technologija

Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Priekinė keleivio sėdynė su 3 atminties padėtimis

Šildomos priekinės sėdynės

Šildomas vairas

Medžio stiliaus intarpai

Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis

„Irklo“ formos valdikliai

Galinės sėdynės su reguliuojama nugaros atramos padėtimi

Elektra valdoma galinio lango užuolaidėlė

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) galinio vaizdo veidrodėliai

Medžiaginė stogo danga

Slenksčių apdailos plokštelės su Lexus logotipu

 Pradurtos padangos remonto komplektas

Odiniai sėdynių apmušalai

Šildoma valytuvų zona
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Įranga 2/2

EXECUTIVE (papildanti COMFORT komplektaciją) 

Bagažinės atidarymo koja funkcija

20 colių lengvojo lydinio, juodos apdaila, ratlankiai su 245/45 R20 
padangomis

Iš priekio artėjančių transporto priemonių fiksavimo sistema (FCTA)

Pažangus automatizuotas, savaiminis parkavimas

12 oro saugos pagalvių

- vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui; galvos, šoninės ir kelių oro pagalvės

- salono šonuose užuolaidinės oro pagalvės per visą ilgį

- galinės oro pagalvės

23 garsiakalbių „Mark Levinson®“ aukščiausios kokybės erdvinio garso 
sistema

Panoraminė vaizdo sistema (PVM)

Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD)

18 krypčių, elektra reguliuojamos išorinės galinės sėdynės (keleivio pusėje)

28 krypčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės (vairuotojo ir keleivio)

3 stipinų odinis vairas su medžio apdaila

4 padėčių, elektra reguliuojamos priekinės ir galinės šoninės sėdynių galvos 
atramos 

Sėdynės su 4 krypčių reguliuojama juosmens atrama (galinėse šoninėse 
sėdynėse)

Raktas-kortelė

Skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai

Rankų atrama durelėse ir priekinis skydelis pusiau anilinės odos

Keturių zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Reguliuojamas sėdynių pagalvėlių ilgis (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Priekinės sėdynės su masažo funkcija (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Šildomos priekinės ir galinės sėdynės

2 atminties padėtys galinėse šoninėse sėdynėse 

Elektra valdomos galinio lango ir šoninių durelių užuolaidėlės

Alcantara® stogo danga

Pusiau anilinės odos sėdynių apmušalai

Ventiliuojamos priekinės ir galinės sėdynės

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1

Medžiaginė „Art Wood“ durų apdaila

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 2

Pusiau anilino durų apdaila 

F SPORT (papildanti COMFORT komplektaciją) 

Juodos stabdžių apkabos su Lexus logo (priekyje ir gale)

Bagažinės atidarymo koja funkcija

Išskirtinės F-Mesh  „korio“ rašto priekinės grotelės

20 colių F SPORT dizaino lengvo lydinio ratlankiai, 245/45 priekyje ir 275/40 
gale R20 padangos

23 garsiakalbių „Mark Levinson®“ aukščiausios kokybės erdvinio garso 
sistema

Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD)

28 krypčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės (vairuotojo ir keleivio)

2 krypčių reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos (rankiniu būdu)

4 padėčių, elektra reguliuojamos, priekinių sėdynių galvos atramos

Galinės šoninės sėdynės su 4 krypčių reguliuojama juosmens atrama 

3 stipinų, perforuota oda trauktas, vairas

Reguliuojamas sėdynių pagalvėlių ilgis (vairuotojo ir priekinio keleivio)

F-SPORT dizaino išskirtinės priekinės sėdynės

F-SPORT odiniai sėdynių apmušalai

Sportiniai aliuminio akceleratoriaus pedalai

2 atminties padėtys galinėse šoninėse sėdynėse

Perforuota oda traukta pavarų perjungimo svirtis

Alcantara® stogo danga

Slenksčių apdailos plokštelės su Lexus logotipu

Ventiliuojamos priekinės sėdynės ir šildomos galinės sėdynės

„Naguri-Style Aluminium“ intarpai 

LUXURY (papildanti EXECUTIVE komplektaciją)

2 ausinių lizdai su HDMI jungtis

Pramogų kompleksas galiniams keleiviams (RSE)

22 krypčių elektra reguliuojamos galinės sėdynės (keleivio pusėje)

Durų apdaila su pusiau aniline oda

Elektra reguliuojama priekinio keleivio galvos atrama

„Art Wood  Organic“ pusiau aniliniai intarpai (galima pasirinkti – papildomail)

Lazeriniu būdu išpjaustyti „Open Pore Ash“ pusiau anilinės  odos intarpai

Masažuojamos galinės sėdynės

Relaksacinė sėdynė su atsilenkiančia atrama kojoms (galinėje keleivio pusėje)

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1

Pusiau anilino odos durų apdaila

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 2

L - anilino odos durų apdaila

Anilino odos paketas:

Anilino oda: sėdynės, rankų atrama durelėse, centrinės daiktadėžė.

Pusiau anilino odos durų apdaila

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 3

Nishijin-Haku paketas:

  - Medžiaginė „Nishijin“ durų apdaila

  -„Haku“ intarpai

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 4

Crystal (krištolo) paketas:

       - Durų apdaila su rankomis klostytu audiniu

- Graviruoti „Kiriko“ stiklo intarpai


