
14 F SPORT

F SPORTLS 500 sfx: 2N
121 500 €

LS 500h sfx: 3I 

EXTERIÉR

• Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou clonou)
– Automaticky sklopné
– Vyhrievané

• Automatické nastavovanie výšky svetlometov
• Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
• Funkcia svietenia do zákrut 
• LED svetlomety s adaptívnym systémom ovládania

diaľkových svetiel (AHS)
• Sekvenčné LED ukazovatele zmeny smeru jazdy
• Zadné LED svetlá
• Predné LED svetlá pre dennú prevádzku
• Hmlové svetlá
• Strešné okno
• Dažďový senzor predných stieračov
• Zadný spojler
• 20" hliníkové kolesá F Sport, RunFlat pneumatiky 245/45 R20

a 275/40 R20

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
• Prémiové čalúnenie interiéru zo syntetickej kože (lakťová opierka, 

prístrojová doska, stredová konzola)
• Elektricky ovládaná clona strešného okna
• Elektricky ovládané zadné a bočné slnečné clony
• Drevené dekoratívne obklady dverí
• Kožené sedadlá elektricky nastaviteľné
• Elektricky nastaviteľné opierky hlavy
• Manuálne nastaviteľné opierky hlavy vzadu
• Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 4 smeroch
• Vyhrievané sedadlá vpredu i vzadu
• Odvetrávané predné sedadlá
• Pozdĺžne nastavovanie sedadla vodiča
• Predné sedadlá s pamäťovou funkciou
• Nastaviteľná dĺžka sedadla
• Pomocný systém pre automatické dovieranie dverí
• Volič jazdných režimov (Comfort, Sport+, Individuálne

nastavenie)
• Volič režimu EV*
• Radiace páčky pod volantom
• Elektricky nastaviteľný stĺpik volantu s pamäťovou funkciou
• Systém Easy Access pre jednoduché nastupovanie  a vystupovanie
• Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
• Digitálna štvorzónová automatická klimatizácia s technológiou Nanoe 

a infračerveným senzorom teploty

• Pedále F Sport
• Hlavica voliča prevodovky F Sport
• Prahové lišty F Sport
• Hliníkové dekoratívne obklady dverí
• Sedadlá F Sport

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Multifunkčný 8" displej
• Zábavný systém Mark Levinson Premium

Surround s 24 reproduktormi
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Parkovací systém s panoramatickým zobrazením okolia

a systémom upozornenia na chodca
• Ovládač multimédií Remote Touch Interface (s dotykovým displejom)
• Akustický systém Active Sound Control (ASC)
• Prehrávač DVD, tuner DAB, 2x USB, konektor AUX
• Projekčný displej (HUD) na čelnom skle

BEZPEČNOSŤ  A OCHRANA

• Systém sledovania slepého uhla (BSM)
• Systém sledovania prevádzky v priečnom smere za vozidlom s brzdnou 

funkciou (RCTAB)
• Inteligentné parkovacie senzory
• Prednárazový bezpečnostný systém
• Asistent rozjazdu do kopca (HSA)
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM)
• Lexus Safety System+
• Automatické pridvihnutie kapoty pri náraze vozidla
• Riadenie stability vozidla (VSC)
• Čelné airbagy vodiča a predného spolujazdca s dvojstupňovým plnením
• Bočné airbagy vpredu a vzadu
• Kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
• Priebežné bočné hlavové airbagy po celej dĺžke interiéru
• Protiblokovací systém bŕzd (ABS)
• Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily (EBD)
• Brzdový asistent (BAS)
• Elektrický posilňovač riadenia (EPS)

PRVKY NA ŽELANIE

•  Metalický lak 
•  Kľúč v tvare karty Card Key (iba LS 

500h)  

FARBY KAROSÉRIE

Grafi tová 
čierna




