LEXUS CT 200h

KODAS ĮRANGA
QN
CR
DC
2W
21
E4
E5
F5
B9
4M
MP
MP F

Comfort Eco
Comfort
Comfort + Technologijų paketas
Sport
Sport + Technologijų paketas
F SPORT
F SPORT + Odinis salonas
F SPORT + 10,3" navigacijos sistema + Odinis salonas
F SPORT S
Executive
Metallic dažai
Metallic dažai ir juodas stogas (F SPORT)

* Kainos pateiktos su PVM. Lexus-Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo.
**Lizingo sutartis su likutine verte. Sutarties periodas 48 mėn., rida iki 80 000 km. Pradinis įnašas – 20%.

.

KAINA, €
29 400
30 500
32 450
31 700
33 650
34 800
36 800
38.700
41 000
39 400
770
1080

KAINA /
MĖN. €**
272
282
300
294
312
322
341
358
380
365

Lexus CT 200h techniniai duomenys
VARIKLIS
Maksimali galia
Darbinis tūris, cm³
Kuro sąnaudos, vidutinės, l/100 km pagal WLTP
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km pagal WLTP
Tuščio automobilio masė, kg
Bagažinės tūris, l
Kuro bako talpa, l
Maksimalus greitis, km/h
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s
Padangų dydis

1.8 Lexus Hybrid Drive
136 HP / 100 kW
1798
5,1
115
1410-1465
275
45
180
10.3
205/55R16 (1) , 215/45R17 (2)

Lexus CT200h automobilio įranga
COMFORT ECO
(Pagrindinė įranga)
AKTYVIOJI SAUGA IR VAŽIAVIMO DINAMIKA
Lexus Safety System+ sistema:
- Avarinės saugos sistema, su pėsčiųjų atpažinimu (PCS)
- Adaptyvinė pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
- Kelio linijų kirtimo perspėjimo sistema su linijų serimo asistentu (LDA+LKA
su vairo virpesiais)
- Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Automatinis tolimųjų šviesų perjungimo sistema (AHB)
Aktyvieji stabdžių žibintai
Stabdymo, stabilumo, vairavimo ir traukos sistemos: ABS = stabdžių
antiblokavimo sistema
BAS = pagalbinė stabdymo sistema
BOS = stabdymo viršenybės sistema
EBD = elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas
ECB-R = elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdžių sistema
EPS = elektrinis vairo stiprintuvas
TRC= traukos kontrolės sistema
VSC = automobilio stabilumo kontrolės sistema
Važiavimo režimo pasirinkimas:
- EKOLOGINIS / NORMALUS / SPORTINIS
EV (elektromobilio) režimas
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS)
PASYVIOJI SAUGA
Iš viso 8 oro saugos pagalvės:
- vairuotojo ir priekinio keleivio; galvai, šonams ir keliams
- kėbulo šonų; užuolaidinės pagalvės per visą ilgį
Oro saugos pagalvės išjungiklis, priekinio keleivio
Priekinių saugos diržų garsinis ir vizualinis priminimo signalas
ISOFIX tvirtinimas, kraštinėse sėdynėse gale
Saugos diržų įtempikliai, priekinių sėdynių
Kaklo traumų tikimybę mažinančios (WIL) priekinės sėdynės ir galvos atlošai
IŠORĖ
Antena, ryklio peleko dizaino
Durų veidrodėliai:
- elektra reguliuojami, nulenkiami ir šildomi
- integruoti posūkių signalai ir žemę ties durimis apšviečiančios lemputės
Šviesos diodai (LED):
- dieniniai žibintai
- galiniai kombinuotieji žibintai
- galinės numerio lentelės apšvietimas
Valytuvai su lietaus jutikliu

Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai:
- 195/65 R15 padangos
Halogeniniai priekiniai žibintai:
- automatinio įjungimo / išjungimo funkcija
- rankinis aukščio reguliavimas
Stogo aptakas:
- modernus aerodinamiškas dizainas
GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS SISTEMOS
4,2 colio spalvotas daugiafunkcis ekranas
6 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema
- AM/FM RDS imtuvas
- į prietaisų skydą integruotas vieno lizdo CD grotuvas
DAB (skaitmeninio formato) imtuvas
„Lexus Media Display“ sistema:
- 7 colių centrinis, fiksuotas, spalvotas ekranas
- garso sistema, parengta GPS
- valdomas sukamuoju ratuku
- skirtingi ekrano rodiniai kontroliuoti / stebėti įvairias sistemas, pvz. garso /
klimato / telefono
AUX lizdas ir USB prievadas
Rodomas iPod ir MP3 albumo viršelis
Mobiliojo telefono ir garso įtaisų jungiamumas per „Bluetooth®“
Dvigubas stiprintuvas
Skaitmeninis laikrodis
„Eco Driving“ indikatorius
Hibridinės sistemos indikatorius
„Optitron“ matuokliai
Galios matuoklis
Ant vairo sumontuoti valdikliai:
- garso / ekrano / telefono / balso
Balsinės komandos telefonui
SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS
3 stipinų oda trauktas vairas:
- rankiniu būdu reguliuojamas įvairiomis kryptimis
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Elektroninė klimato kontrolės ir oro kondicionavimo sistema
- automatinė recirkuliacijos kontrolė
- švaraus oro filtras su aktyvaus žiedadulkių šalinimo režimu
- atskiri temperatūros valdikliai vairuotojui ir keleiviui
Priekinis centrinis porankis su daiktadėže
Pavarų svirtis aptraukta oda, su chromo detale
Įlipimo sistema su apšvietimu
Užvedimo mygtukas
Nulenkiamos galinės sėdynės (dalijamos 60/40)

Padangos remonto komplektas
Prietaisų skydo detalės, juodos spalvos
Tekstiliniai apmušalai
Mechaniniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės:
- 6 nustatymo padėtys, vairuotojo
- 4 nustatymo padėtys, keleivio
Šildomos priekinės sėdynės
Bagažo uždangalas
- ištraukiamas / įtraukiamas / laikomas atskirai
Rankiniu būdu reguliuojamas tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
Bagažo uždangalas
SAUGUMAS
Automatinis durų užraktas
Apsaugos nuo vagystės sistema (imobilizatorius, įsilaužimo jutiklis, sirena)
COMFORT
(COMFORT ECO komplektaciją papildanti įranga)
16 colių tamsiai pilki lengvojo lydinio ratlankiai:
- 205/55 R16 padangos
LED priekiniai rūko žibintai
Greičio palaikymo sistema
Pagalbinis parkavimo monitorius su nurodymų ekrane funkcija
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Parkavimo davikliai priekyje ir gale
Beraktė atrakinimo sistema „Smart Entry“
Šviesos diodų (LED) priekiniai žibintai:
- Bi-LED artimosios šviesos
- Automatinis aukščio reguliavimas, aukšto slėgio plautuvai
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
SPORT
(COMFORT komplektaciją papildanti įranga)
Juodos spalvos exterjero dizaino elementai:
Juodos išorinės grotelės ir grotelių rėmas
Juodi veidrodėlių gaubteliai
Juodi 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai:
215/45 R17 padangos
Kombinuotos medžiaginės/Tachara odos sėdynės
Sintetinių audinių durų apdailos elementai
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1:
Parkavimo jutikliai priekyje ir gale
Beraktė atrakinimo sistema „Smart Entry“
LED žibintai:
- Bi-LED žibintai
Automatinis aukščio reguliavimas, aukšto slėgio plautuvai
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
F SPORT
(COMFORT komplektaciją papildanti įranga)
16 colių tamsiai pilki lengvojo lydinio ratlankiai:
- 205/55 R16 padangos
Šviesos diodų (Bi-LED) priekiniai žibintai:
- automatinis aukščio reguliavimas, aukšto slėgio plautuvai
- F Sport dizaino LED priekiniai rūko žibintai

Beraktė atrakinimo sistema „Smart Entry“
F SPORT išorės dizaino elementai:
- akcentuotas smėlio laikrodžio formos grotelių dizainas
- aerodinamiškai patobulintas priekinis buferis
- specifinio L rašto grotelės
- šoniniai gaubtai / logotipai ant šonų
F SPORT vidaus dizaino elementai:
- 3 stipinų, perforuota oda aptrauktas vairas su F SPORT emblema
- priekinių durų aliumininės slenksčių plokštelės su LEXUS įrašu
- juodas stogo apmušalas
- prietaisų skydo detalės, metalinė plėvelė
- aliumininiai pedalai su skylėmis
- F SPORT kombinuotos tekstilės - dirbtinės „Tahara“ odos sėdynės su
dekoratyvinėmis kontrastinėmis siūlėmis
- kombinuotos dirbtinės odos ir medžiaginės durų apdailos
- unikalaus F SPORT dizaino pavarų svirtis, traukta lygia ir perforuota oda
Patobulinta išmetimo sistema
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Tamsinti galiniai stiklai
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai
Stogo aptakas:
- su dviem oro angomis
- pagerinta aerodinamika
- suteikia didesnį valdymo stabilumą
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1:
F SPORT odiniai apmušalai
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- 8 padėčių, su atminties funkcija ir juosmens atrama (vairuotojo)
- 4 padėčių (keleivio)
Durų veidrodėliai:
- automatiškai nulenkiami elektriniu būdu
- elektrochromatiniai (automatiškai tamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 2:
F SPORT odiniai apmušalai
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės:
- 8 padėčių, su atminties funkcija ir juosmens atrama (vairuotojo)
- 4 padėčių (keleivio)
Durų veidrodėliai:
- automatiškai nulenkiami elektriniu būdu
- elektrochromatiniai (automatiškai automatiškai tamsėjantis) galinio vaizdo
veidrodėlis
Lexus Premium navigacijos paketas:
- 10,3" spalvotas jutiklinis ekranas
- Moderni navigacijos sistema, naudojanti SD kortelės technologiją
- parkavimo asistentas su ekrane rodomomis judančiomis linijomis
- 10 garsiakalbių premium garso sistema
- į prietaisų skydelį integruotas vienos angos CD grotuvas
- skaitmeninis laikrodis su GPS laiko reguliavimu
F SPORT S
(F SPORT komplektaciją papildanti įranga)
17 colių F Sport dizaino lengvojo lydinio ratlankiai:
- 215/45 R17 padangos
F SPORT odiniai apmušalai
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės:

- 8 padėčių, su atminties funkcija ir juosmens atrama (vairuotojo)
- 4 padėčių (keleivio)
Durų veidrodėliai:
- automatiškai nulenkiami elektriniu būdu
- elektrochromatiniai (automatiškai pritemstantys)
13 garsiakalbių Mark Levinson® Premium garso sistema su į prietaisų
skydelį integruotu vienos angos DVD grotuvu
Lexus Premium navigacijos paketas:
- 10,3" spalvotas jutiklinis ekranas
- Moderni navigacijos sistema, naudojanti SD kortelės technologiją
- parkavimo asistentas su ekrane rodomomis judančiomis linijomis
- 10 garsiakalbių premium garso sistema
- į prietaisų skydelį integruotas vienos angos CD grotuvas
- skaitmeninis laikrodis su GPS laiko reguliavimu
Elektra valdomas pakeliamas (stumdomas) stoglangis
EXECUTIVE
(COMFORT komplektaciją papildanti įranga)
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- 215/45 R17 padangos
Šviesos diodų (Bi-LED) priekiniai žibintai:
- automatinis aukščio reguliavimas, aukšto slėgio plautuvai

Odiniai apmušalai
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- 8 padėčių, su atminties funkcija ir juosmens atrama (vairuotojo)
- 4 padėčių (keleivio)
„Mark Levinson® Premium Surround“ sistema su 13 garsiakalbių:
- į prietaisų skydą integruotas vieno lizdo DVD leistuvas
Lexus Premium navigacijos paketas:
- 10,3" spalvotas jutiklinis ekranas
- Moderni navigacijos sistema, naudojanti SD kortelės technologiją
- parkavimo asistentas su ekrane rodomomis judančiomis linijomis
- 10 garsiakalbių premium garso sistema
- į prietaisų skydelį integruotas vienos angos CD grotuvas
- skaitmeninis laikrodis su GPS laiko reguliavimu
Prietaisų skydo detalės, juoda plėvelė
Parkavimo davikliai priekyje ir gale
Tamsinti galiniai stiklai
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Durų veidrodėliai:
- automatiškai nulenkiami elektriniu būdu
- elektrochromatiniai (automatiškai pritemstantys)
Beraktė atrakinimo sistema „Smart Entry“
Elektra valdomas pakeliamas (stumdomas) stoglangis

