Lexus IS 300h

Lexus IS 300h
KODAS
AC

ĮRANGA
Comfort + Lexus saugumo sistema

AF

Comfort + Lexus saugumo sistema + EC veidrodėlis + „Smart Entry“+ Parkavimosi jutikliai

GV

Executive

GX

Executive + Odinis salonas

KH

Sport

PS

F SPORT

PV

F SPORT + Odinis salonas + Navigacija ir „Mark Levinson“ audio sistema

QR

F SPORT S

SH

F SPORT S + Stoglangis

B0

Luxury

B1

Luxury + Stoglangis

„Metallic“ dažai
Papildomai
LHD – Lexus Hybrid Drive
Kainos galioja nuo 2019.02.19
* 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%.

„Lexus Safety System+“ sistema:
priešavarinės saugos sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
važiavimo krypties išlaikymo ir kontrolės sistema
automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
atstumo palaikymo sistema ACC
eismo ženklų atpažinimo sistema (RSA)

KAINA, €*

40 100
41 300
42 900
45 200
43 600
46 300
52 900
54 600
55 600
53 000
54 000
900

MĖNESIO ĮMOKA, €**
378
391
405
427
412
437
500
516
526
500
510

Lexus IS 300h techniniai duomenys
Modelis
Variklis
Cilindrų skaičius
Vožtuvų mechanizmas
Darbinis tūris, cm³
Maksimali galia, AG/aps./min
Maksimali galia kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min
Kuro rūšis
Kuro sąnaudos, vidutinės, l / 100 km pagal WLTP
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km pagal WLTP
Svoris: bendroji automobilio masė, kg
Bagažinės tūris, l
Kuro bako talpa. L
Maksimalus greitis, km/h
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s
Pavarų dėžė

IS 300h
2.5 VVT-i Lexus Hybrid Drive
4
16-valve DOHC with Dual VVT-i
2494
223 /6000
164 /6000
221 / 4200-5400
Benzinas
5,9
133
2145
450
66
200
8,4
Automatinė, E-CVT

Lexus IS 300h automobilio įranga
(Pagrindinė įranga)
INTERJERAS, KOMFORTAS IR PATOGUMAS
Elektroninė klimato kontrolės sistema:
- 1 zonos su švaraus oro filtro sistema ir aktyviu žiedadulkių šalinimo režimu;
- liečiami elektrostatiniai temperatūros valdikliai
3 stipinų oda aptrauktas vairas:
- reguliuojamas kelių padėčių su pavarų perjungimo rankenėlėmis
Priekinių ir galinių durelių slenksčių plokštelės
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Kombinuoti Tahara odos su tekstile apmušalai
Rankiniu būdu 6 kryptimis reguliuojamos priekinės sėdynės
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtelė (skirtingo dizaino hibridiniame ir
benzininiame modeliuose)
Priekinis centrinis porankis ir daiktadėžė

Įmontuoti kelių paminkštinimai priekinėje centrinėje konsolėje
Užvedimo mygtukas (be raktelio)
Papildomas elektrinis salono šildytuvas
Galinis centrinis porankis
60:40 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės
Padangų remonto komplektas
Šildomos priekinės sėdynės
Pastovaus greičio palaikymo sistema
12V lizdas
Įlipimo sistema su apšvietimu
Šviesos diodų (LED) apšvietimas salone
Juodi blizgūs intarpai
Priekinių ir galinių durelių slenksčių plokštelės
AUDIO,KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA
4,2 colio spalvotas daugiafunkcis ekranas
„Lexus Media Display“ sistema:
7 colių ekranas, valdomas sukamu ratuku;
6 garsiakalbių garso sistema su Gracenote®
AM/FM imtuvas, skaitmeninis radijas (DAB)
į prietaisų skydelį integruotas vienos angos CD grotuvas
galimas navigacijos sistemos patobulinimas
Analoginis laikrodis su baltos šviesos LED apšvietimu
„Bluetooth®“ laisvųjų rankų ir garso įranga
Elektros energijos matuoklis
Ant vairo įtaisyti valdikliai:
- garso/ekrano/telefono/balso
Dvi USB jungtys ir AUX lizdas
AKTYVIOJI SAUGA IR VAŽIAVIMO DINAMIKA
„Lexus Safety System+“ sistema
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija:

-„Eco“ / “Normal“ / „Sport“
Papildomas stabdymo galinių šviesų signalas
„EV“ ( elektros) režimas
Pagalbinė stabdymo sistema (BAS)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS), prisitaikantis pagal greitį
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Transporto priemonės stabilumo kontrolės sistema (VSC)
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS)
Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
PASYVIOJI SAUGA
8 oro saugos pagalvės:
vairuotojo bei priekinio keleivio, galvai, šonams ir keliams
šoninės ir užuolaidinės per visą salono ilgį
Smūgio energiją sugerianti kėbulo konstrukcija
„ISOFIX“ tvirtinimas kraštinėse galinėse sėdynėse
Saugos diržų įtempikliai priekinėse ir galinėse kraštinėse sėdynėse
Kaklo traumų tikimybę mažinančios priekinės sėdynės (WIL) su aktyviaisiais galvos
atlošais
APSAUGOS ĮRANGA
Apsaugos nuo vagystės sistema
- imobilizatorius
- įsilaužimo jutiklis / signalizacija /posvyrio jutiklis
Automatinis durelių užraktas
Dvigubas durelių užraktas
IŠORĖ
Bi-LED žibintai, 1 lemputė:
- su automatiniu reguliavimu ir aukšto slėgio apiplovimu
Šviesos diodai (LED):
- dienos žibintai
- galiniai kombinuotieji žibintai, kartu su rūko žibintais
Galiniai rūko žibintai
Prieblandos jutiklis su „Follow me home“ funkcija
Durelių veidrodėliai:
- elektra reguliuojami ir šildomi
- su integruotais posūkių signalų indikatoriais ir žemę ties durelėmis apšviečiančiomis
lemputėmis
- elektra nulenkiami
Dažai su savaime atsinaujinančia danga
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
16 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 205/55 R16 padangomis

GAMYKLINIŲ PARINKČIŲ PAKETAS 1
Elektrohromatinis ( automatiškia tamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Beraktė atrakinimo sistema „Smart Entry „
Parkavimo jutikliai priekyje ir gale

EXECUTIVE
(papildanti COMFORT komplektaciją)
„Smart Entry and Start“ sistema
Elektrinė klimato kontrolė: -2 zonų su „S-Flow“ sistema
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Valytuvai su lietaus jutikliu
17 colių naujo dizaino 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45R17 padangomis
Šildomas vairas
Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale
Galinio vaizdo kamera
GAMYKLINIŲ PARINKČIŲ PAKETAS 1
Odiniai sėdinių apmušalai
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės:
- 8 padėčių valdymas (vairuotojo ir priekinio keleivio) su juosmens atrama
- 2 padėčių (vairuotojo)

„SPORT“ KOMPLEKTACIJA
(Papildanti „Executive“ komplektaciją)
IŠORĖ
18 colių 5 stipinų „X Black“ dizaino lengvojo lydinio ratlankiai su padangomis:
- 225/40 R18 priekyje
- 255/35 R18 gale
Juodos spalvos priekinės grotelės
Juodos spalvos išorinių veidrodėlių dangteliai
INTERJERAS
„Nuance Black“ interjeras:
- Juodos spalvos interjeras
- „Dark garnet“ durys, centrinė konsolė ir sėdynių intarpai su „Dark garnet“ įsiūvais
LUXURY
(papildanti „EXECUTIVE“ komplektaciją)
Medžio intarpai
Kombinuoti LED žibintai
„Lexus Safety System+“ sistema
Elektra nulenkiami elektrochromatiniai durelių veidrodėliai su atminties funkcija
Elektra įvairiomis kryptimis reguliuojamas vairas
Aliuminės priekinių ir guminės galinių durelių slenksčių plokštelės
Padidinta priekinės daiktadėžės minkšta atrama keliams
Odos apmušalai su reguliuojamomis sėdynėmis:
8 padėčių valdymas su atmintimi (vairuotojo ir priekinio keleivio)
2 padėčių juosmens atrama (vairuotojo)
vėdinamos priekinės sėdynės
DVD navigacijos sistema su 10.3“ monitoriumi
15 garsiakalbių „Mark Levinson® Premium Surround“ garso sistema, 835 vatai, DVD
grotuvas
18 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai:
su 225/40R18 padangomis priekyje
su 255/35R18 padangomis gale
Raktas - kortelė
Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM) ir perspėjimo apie iš galo
artėjančius automobilius sistema (RCTA)
Galinių šoninių langų užuolaidėlės
GAMYKLINIŲ PARINKČIŲ PAKETAS

Elektra valdomas pakeliamas (stumdomas) stoglangis
F SPORT
(papildanti „EXECUTIVE“ komplektaciją)
Kombinuoti LED žibintai
„Lexus Safety System+“ sistema
Sportinė pakaba
„F SPORT“ IŠORĖS DIZAINO ELEMENTAI:
Aerodinamiškai patobulintas priekinis buferis
Akyto tinklelio verpsto formos grotelės
Logotipas ant priekinių sparnų
18 colių 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai:
su 225/40 R18 padangomis priekyje
su 255/35 R18 padangomis gale
„F SPORT“ priekinės sėdynės:
paryškintas sportinis dizainas
pagerintos šoninės atramos
8 padėčių valdymas (vairuotojo ir priekinio keleivio) su juosmens atrama
2 padėčių (vairuotojo)
„F SPORT“ VIDAUS DIZAINO ELEMENTAI:
Priekinės aliumininės slenksčių plokštelės su „LEXUS“ logotipu
Aliumininiai perforuoti sportiniai pedalai
Sidabro spalvos metalo intarpai
Perforuotos odos apdaila ant vairo ir pavarų svirtelės
Dinamiškas matuoklių skydelis (pagal „LFA“)
„F SPORT“ logotipas ant vairo
Padidinta priekinės daiktadėžės minkšta atrama keliams
GAMYKLINIŲ PARINKČIŲ PAKETAS
DVD navigacijos sistema su 10.3“ monitoriumi
„Mark Levinson® Premium Surround“ garso sistema su 15 garsiakalbių, 835 vatai,
DVD grotuvas
Odos apmušalai su reguliuojamomis sėdynėmis
- 8 padėčių su atmintimi (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- 2 padėčių juosmens atrama (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Vėdinamos priekinės sėdynės
- Elektra nulenkiami elektrochromatiniai durelių veidrodėliai su atminties funkcija
- Elektra įvairiomis kryptimis reguliuojamas vairas
F SPORT S
(papildanti „F SPORT“ komplektaciją)
Odos apmušalai su reguliuojamomis sėdynėmis
- 8 padėčių reguliavimas su atmintimi (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Ventiliuojamos priekinės sėdynės
- Elektra nulenkiami elektrochromatiniai durelių veidrodėliai su atminties funkcija
- Elektra įvairiomis kryptimis reguliuojamas vairas
- F SPORT “Naguri” aliumininiai intarpai
Adaptyvi kintamo veikimo pakaba (AVS)
„Mark Levinson® Premium Surround“ garso sistema15 garsiakalbių, 835 vatai, DVD
grotuvas
DVD navigacijos sistema su 10.3“ monitoriumi
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančius
automobilius sistema (RCTA)
GAMYKLINIŲ PARINKČIŲ PAKETAS
Elektra valdomas pakeliamas (stumdomas) stoglangis

