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MŰSZAKI ADATOK*

RX 450h+
MOTOR

Soros négyhengeres benzinmotor

ERŐÁTVITEL

E-CVT (elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű)

TELJESÍTMÉNY

306 LE

GYORSULÁS (0–100 km/óra)

7,0 mp

ABRONCS

235/60 R19

KERÉK

19” könnyűfém keréktárcsák

HOSSZÚSÁG

4890 mm

SZÉLESSÉG (behajtott tükrökkel) 

1920 mm

MAGASSÁG

1710 mm

TENGELYTÁV

2850 mm

SÚLYOZOTT KOMBINÁLT ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS (l/100km)**

< 1.2

SÚLYOZOTT KOMBINÁLT CO2 KIBOCSÁTÁS (g/km)**

< 26

* Előzetes műszaki adatok
** WL TP teszt szerinti mérés.
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben kerülnek majd mérésre, a European Regulation EC 2017/1151 irányelv és kiegészítései követelmé-
nyeinek megfelelően, egy európai alapkialakítású járművön. Amennyiben további információkat szeretne, vagy szeretne egy európai alapkialakítású sorozatgyártású járművet vásárolni, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel. Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO2-értékei eltérhetnek a hivatalosan mért értékektől. A vezetői viselkedés, 
valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a beszerelt felszerelések, a terhelés, az utasok száma, ...) játszanak szerepet a jármű 
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.
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 alapszín /   választható külső szín / — nem elérhető

KÓD MEGNEVEZÉS FELSZERELTSÉGEK

ELEGANCE BUSINESS EDITION PRESTIGE PRESTIGE TOP LUXURY

3R1 IZZÓ VÖRÖS

1L1 ACÉLSZÜRKE

1L2 PLATINA

1J7 TITÁNIUM

223 GRAFIT FEKETE

4Y5 ROZÉBARNA

6X4 KHAKI

085 KRISTÁLYFEHÉR

8X5 MÉLYKÉK

LEXUS RX 450h+ — KÜLSŐ SZÍNEK

ALAPSZÍN

METÁL SZÍNEK

3R1 IZZÓ VÖRÖS

6X4 KHAKI

223 GRAFIT FEKETE1J7 TITÁNIUM1L1 ACÉLSZÜRKE 1L2 PLATINA

4Y5 ROZÉBARNA 085 KRISTÁLYFEHÉR 8X5 MÉLYKÉK
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LEXUS ELECTRIFIED – TÖLTŐK

* Master/Slave: egy helyszínen több töltő telepítése esetén 1 db „Master” töltőre van szükség, a többi „Slave” töltő.
** Az árlistában található kiskereskedelmi ár kizárólag a megnevezésben szereplő terméket tartalmazza, nem tartalmazza a telepítés, engedélyezés, esetlegesen szükséges kiegészítők költségeit.

MEGNEVEZÉS TARTALOM
BRUTTÓ ÜGYFÉL ÁR SZERELÉS, 

EGYÉB TARTOZÉKOK ÉS TELEPÍTÉSI
KÖLTSÉGEK NÉLKÜL**

Lexus AC fali töltő - beépített kábellel
– offline

3 fázisú , 22kW-os, Type2 csatlakozóval,
beépített 6m hosszú kábellel 407 900 Ft

Lexus AC fali töltő - beépített kábellel
– online csatlakoztatható

1 fázisú, 7,2 kW-os, Type2 csatlakozóval,
beépített 6m hosszú kábellel, Wifi képes 599 900 Ft

Lexus AC fali töltő - beépített kábellel
– online csatlakoztatható

3 fázisú, 11 kW-os, Type2 csatlakozóval,
beépített 6m hosszú kábellel, Wifi képes 622 900 Ft

Lexus AC fali töltő - beépített kábellel
– online csatlakoztatható

3 fázisú, 22 kW-os, Type2 csatlakozóval,
beépített 6m hosszú kábellel, Wifi képes 651 900 Ft

Lexus AC (Master) dupla fali töltő - kábel nélküli
– online csatlakoztatható*

3 fázisú, 22 (2X11) kW-os, Type2 csatlakozóval, használatához külön 
kábel szükséges, Wifi képes 1 470 900 Ft

Lexus AC (Master) dupla fali töltő – beépített kábellel
– online csatlakoztatható*

3 fázisú 22 (2X11) kW-os, Type2 csatlakozóval,
beépített 6m hosszú kábellel, Wifi képes 1 678 900 Ft

Lexus AC (Slave) dupla fali töltő – kábel nélküli
– online csatlakoztatható*

3 fázisú 22 (2X11) kW-os, Type2 csatlakozóval, használatához külön 
kábel szükséges, Wifi képes, Master töltő szükséges 1 358 900 Ft

Mode 3 (Type 2) töltőkábel 32A töltőkábel, 5m hosszú 159 900 Ft

Mode 3 (Type 2) töltőkábel 32A töltőkábel, 7,5m hosszú 168 900 Ft
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MEGJELENÉS

BIZTONSÁG

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  19” könnyűfém keréktárcsák
•  235/60 R19-es méretű gumiabroncsok
•  UV szűrős, hangszigetelt ablaküvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Sötétített hátsó üvegek
•   Világítás: 

– LED fényszórók AHB funkcióval 
– Automatikus fényszóró állítás (statikus) 
– Első és hátsó ködlámpák 
– Hátsó kombinált LED lámpatest

•   Külső tükrök: 
– Elektronikusan mozgatható 
– Elektrokromatikus 
– Fűthető

•  Cápauszony antenna
•  Integrált tetősín
•  Vontatókapacitás: 2000 kg

•  Tolatókamera
•  Első és hátsó menetstabilizátorok
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Újgenerációs parkolószenzor (PKSB, tárgy- és gyalogosfelismeréssel)
•  Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Abroncsjavító készlet
•  E-CALL

•   Ülések: 
– Vegán szintetikus bőr ülésborítás 
– Elektronikusan 8 irányban állítható első ülések 
– Elektronikusan 2 irányban állítható deréktámasz az első üléseken 
– Függőlegesen állítható első fejtámlák 
– Fűthető első ülések 
– Manuálisan lehajtható hátsó ülések 
– Manuálisan állítható hátsó ülések

•  Állítható kormányoszlop (Elektronikusan)
•  Vegán szintetikus bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  E-Latch (elektronikus ajtónyitás)
•   Easy Access (könnyű ki- és beszállást segítő rendszer a kormánykerék 

mozgatásával)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Egyszínű Ambient belső világítás
•  Vezetési üzemmódválasztó: Eco, Normal, Sport
•  Háromzónás klíma páratartalom érzékelővel
•  Gyorstöltő kábel (Type 2, Mode 3)

•  14” központi kijelző
•  Lexus Prémum Navigációs rendszer
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (12 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

RX 450h+ ELEGANCE (SFX: 55) 

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

ÜLÉS ANYAGA ÜLÉS SZÍNE BETÉT MEGNEVEZÉSE SZÍNKÓD
Vegán szintetikus bőr Kagylófehér Fekete betétek EA 03
Vegán szintetikus bőr Fekete Fekete betétek EA 23

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK 

1L1 1L2 1J7 4Y5 6X4 085 8X5

RENDELHETŐ OPCIÓK

•  Metálfényezés: 

ALAPSZÍN

3R1223
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MEGJELENÉS

BIZTONSÁG

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  19” könnyűfém keréktárcsák
•  235/60 R19-es méretű gumiabroncsok
•  UV szűrős, hangszigetelt ablaküvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Sötétített hátsó üvegek
•   Világítás: 

– LED fényszórók AHB funkcióval 
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus) 
– Fényszóró mosók 
– Kanyarmegvilágító funkció 
– LED első irányjelzők 
– Első és hátsó ködlámpák 
– Hátsó kombinált LED lámpatest

•   Külső tükrök: 
– Elektronikusan mozgatható 
– Elektrokromatikus 
– Fűthető

•  Cápauszony antenna
•  Integrált tetősín
•  Vontatókapacitás: 2000 kg

•  Tolatókamera
•  Első és hátsó menetstabilizátorok
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Újgenerációs parkolószenzor (PKSB, tárgy- és gyalogosfelismeréssel)
•  Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Abroncsjavító készlet
•  E-CALL

•   Ülések: 
– Vegán szintetikus bőr ülésborítás 
– Elektronikusan 8 irányban állítható első ülések 
– Elektronikusan 2 irányban állítható deréktámasz az első üléseken 
– Függőlegesen állítható első fejtámlák 
– Fűthető első ülések 
– Manuálisan lehajtható hátsó ülések 
– Manuálisan állítható hátsó ülések

•  Állítható kormányoszlop (Elektronikusan)
•   Vegán szintetikus bőr borítású kormánykerék sebességváltó 

fülekkel (fűthető)
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  E-Latch (elektronikus ajtónyitás)
•   Easy Access (könnyű ki- és beszállást segítő rendszer a kormánykerék 

mozgatásával)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Egyszínű Ambient belső világítás
•  Vezetési üzemmódválasztó: Eco, Normal, Sport
•  Háromzónás klíma páratartalom érzékelővel
•  Gyorstöltő kábel (Type 2, Mode 3)

•  14” központi kijelző
•  Lexus Prémum Navigációs rendszer
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (12 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

RX 450h+ BUSINESS EDITION (SFX: 62) 

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

ÜLÉS ANYAGA ÜLÉS SZÍNE BETÉT MEGNEVEZÉSE SZÍNKÓD
Vegán szintetikus bőr Kagylófehér Fekete betétek EA 03
Vegán szintetikus bőr Fekete Fekete betétek EA 23

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK 

1L1 1L2 1J7 4Y5 6X4 085 8X5

RENDELHETŐ OPCIÓK

•  Metálfényezés:
•  Napfénytető (SFX: 56): 

ALAPSZÍN

3R1223
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MEGJELENÉS

BIZTONSÁG

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  21” könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 R21-es méretű gumiabroncsok
•  UV szűrős, hangszigetelt ablaküvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Sötétített hátsó üvegek
•   Világítás: 

– LED fényszórók AHB funkcióval 
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus) 
– Fényszóró mosók 
– Kanyarmegvilágító funkció 
– LED első irányjelzők 
– Első és hátsó ködlámpák 
– Hátsó kombinált LED lámpatest

•   Külső tükrök: 
– Elektronikusan mozgatható 
– Elektrokromatikus 
– Fűthető

•  Cápauszony antenna
•  Integrált tetősín
•  Vontatókapacitás: 2000 kg

•  Tolatókamera 
•  Első és hátsó menetstabilizátorok
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Vészhelyzeti hátsó elakadásjelző (FHL)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•   Újgenerációs parkolószenzor (PKSB, tárgy-, jármű- és 

gyalogosfelismeréssel)
•  Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)

•   Ülések: 
– Bőr ülésborítás 
– Elektronikusan 8 irányban állítható első ülések 
– Elektronikusan 2 irányban állítható deréktámasz az első üléseken 
– Függőlegesen állítható első fejtámlák 
– Memória funkció a vezető oldalán 
– Fűthető első ülések 
– Szellőztethető első ülések 
– Manuálisan lehajtható hátsó ülések 
– Manuálisan állítható hátsó ülések

•  Állítható kormányoszlop (Elektronikusan)
•   Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  E-Latch (elektronikus ajtónyitás)
•  Hátsó kartámasz tároló dobozzal
•   Easy Access (könnyű ki- és beszállást segítő rendszer 

a kormánykerék és az ülés mozgatásával)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Egyszínű Ambient belső világítás
•  Vezetési üzemmódválasztó: Eco, Normal, Sport
•  Háromzónás klíma páratartalom érzékelővel
•  Gyorstöltő kábel (Type 2, Mode 3)

•  14” központi kijelző
•  Lexus Prémum Navigációs rendszer
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (12 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

RX 450h+ PRESTIGE (SFX: PM) 

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

ÜLÉS ANYAGA ÜLÉS SZÍNE BETÉT MEGNEVEZÉSE SZÍNKÓD
Bőr Kagylófehér Fekete betétek LB 03
Bőr Fekete Fekete betétek LB 23
Bőr Mogyoróbarna Fekete betétek LB 43
Bőr Sötét szépia Fekete betétek LB 48

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK 

1L1 1L2 1J7 4Y5 6X4 085 8X5

RENDELHETŐ OPCIÓK

•  Metálfényezés:

ALAPSZÍN

3R1223
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MEGJELENÉS

BIZTONSÁG

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  21” könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 R21-es méretű gumiabroncsok
•  UV szűrős, hangszigetelt ablaküvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Sötétített hátsó üvegek
•   Világítás: 

– LED fényszórók AHB funkcióval 
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus) 
– Fényszóró mosók 
– Kanyarmegvilágító funkció 
– LED első irányjelzők 
– Első és hátsó ködlámpák 
– Hátsó kombinált LED lámpatest

•   Külső tükrök: 
– Elektronikusan mozgatható 
– Elektrokromatikus 
– Fűthető

•  Cápauszony antenna
•  Integrált tetősín
•  Vontatókapacitás: 2000 kg

•  Tolatókamera 
•  Panorámanézetes parkolás
•  Első és hátsó menetstabilizátorok
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Újgenerációs sáv- és nyomtartó rendszer (A-LTA)
•   Első keresztirányú forgalomra figyelmeztető asszisztens 

(FCTA)
•  Vészhelyzeti hátsó elakadásjelző (FHL)
•   Újgenerációs parkolószenzor (PKSB, tárgy-, jármű- és 

gyalogosfelismeréssel)
•  Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  E-CALL

•   Ülések: 
– Bőr ülésborítás 
– Elektronikusan 8 irányban állítható első ülések 
– Elektronikusan 2 irányban állítható deréktámasz az első üléseken 
– Függőlegesen állítható első fejtámlák 
– Memória funkció a vezető oldalán 
– Fűthető első ülések 
– Szellőztethető első ülések 
– Manuálisan lehajtható hátsó ülések 
– Manuálisan állítható hátsó ülések

•  Állítható kormányoszlop (Elektronikusan)
•   Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Érintőfelületes kormánykerék
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  E-Latch (elektronikus ajtónyitás)
•   Easy Access (könnyű ki- és beszállást segítő rendszer a kormánykerék 

mozgatásával)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Többszínű Ambient belső világítás
•  Vezetési üzemmódválasztó: Eco, Normal, Sport
•   Háromzónás klíma Nano-E technológiával, páratartalom 

érzékelővel
•  Gyorstöltő kábel (Type 2, Mode 3)

•  14” központi kijelző
•  HUD – Szélvédőre vetített vezetési információ
•  Lexus Prémum Navigációs rendszer
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (12 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

RX 450h+ PRESTIGE TOP (SFX: PR) 

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

ÜLÉS ANYAGA ÜLÉS SZÍNE BETÉT MEGNEVEZÉSE SZÍNKÓD
Bőr Kagylófehér Fekete betétek LB 03
Bőr Fekete Fekete betétek LB 23
Bőr Mogyoróbarna Fekete betétek LB 43
Bőr Sötét szépia Fekete betétek LB 48

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK 

1L1 1L2 1J7 4Y5 6X4 085 8X5

RENDELHETŐ OPCIÓK

•  Metálfényezés:
•  Panorámatető (SFX: PS): 

ALAPSZÍN

3R1223
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MEGJELENÉS

BIZTONSÁG

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  21” Luxury könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 R21-es méretű gumiabroncsok
•  UV szűrős, hangszigetelt ablaküvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Sötétített hátsó üvegek
•   Világítás: 

– LED fényszórók AHS funkcióval 
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus) 
– Fényszóró mosók 
– Kanyarmegvilágító funkció 
– LED első irányjelzők 
– Első és hátsó ködlámpák 
– Hátsó kombinált LED lámpatest

•   Külső tükrök: 
– Elektronikusan mozgatható 
– Elektrokromatikus 
– Fűthető

•  Cápauszony antenna
•  Integrált tetősín
•  Vontatókapacitás: 2000 kg

•  Tolatókamera 
•  Panorámanézetes parkolás
•  Távirányítású parkolás*
•  Első és hátsó menetstabilizátorok
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Adaptív változó felfüggesztés (AVS)
•  Első keresztirányú forgalomra figyelmeztető asszisztens (FCTA)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Újgenerációs parkolószenzor (PKSB, tárgy-, jármű- és 
gyalogosfelismeréssel)
•  Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  E-CALL

•   Ülések: 
– Fél-anilin ülésborítás 
– Függőlegesen állítható első fejtámlák 
– Fűthető első és hátsó ülések 
– Elektronikusan 4 irányban állítható deréktámasz 
   az első üléseken 
– Szellőztethető első és hátsó ülések 
– Elektronikusan állítható hátsó ülések 
– Elektronikusan lehajtható hátsó ülések

•  Állítható kormányoszlop (Elektronikusan)
•  Fa betétes kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Érintőfelületes kormánykerék
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Elektrokromatikus digitális belső visszapillantó tükör
•  E-Latch (elektronikus ajtónyitás)
•   Easy Access (könnyű ki- és beszállást segítő rendszer a kormánykerék 

mozgatásával)
•  Fa betétek
•  Manuális mozgatású árnyékoló a hátsó ablakon
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Többszínű Ambient belső világítás
•  Vezetési üzemmódválasztó: Eco, Normal, Sport
•  Háromzónás klíma Nano-E technológiával, páratartalom érzékelővel
•  Gyorstöltő kábel (Type 2, Mode 3)

•  14” központi kijelző
•  HUD - Szélvédőre vetített vezetési információ
•  Lexus Prémum Navigációs rendszer
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Mark Levinson prémium audiorendszer (21 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

RX 450h+ LUXURY (SFX: L1) 

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

ÜLÉS ANYAGA ÜLÉS SZÍNE BETÉT MEGNEVEZÉSE SZÍNKÓD
Fél-anilin Kagylófehér Gránitszürke LA 01
Fél-anilin Kagylófehér Bambusz LA 02
Fél-anilin Fekete Gránitszürke LA 21
Fél-anilin Fekete Bambusz LA 22
Fél-anilin Sötét szépia Gránitszürke LA 46
Fél-anilin Sötét szépia Bambusz LA 47

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK 

1L1 1L2 1J7 4Y5 6X4 085 8X5

RENDELHETŐ OPCIÓK

•  Metálfényezés:
•  Panorámatető (SFX: L0): 

ALAPSZÍN

3R1223

* Mobiltelefonos applikáción keresztül elérhető funkció, amelynek elérhetősége egy későbbi központi szoftverfrissítés folyamán válik elérhetővé
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NYÍLTVÉGŰ LÍZINGBEN EGYEDI ELŐNYÖKKEL

www.lexus.hu
facebook.com/lexushungary
instagram.com/lexusmagyarorszag

Kérje személyre szabott Lexus Financial Services nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlatát márkakereskedőjétől.
Részletek: www.lexus.hu/finanszirozas/nyilt-vegu-penzugyi-lizing

A lízingdíjak áfa tartalma a személygépjármű üzleti használatának arányában visszaigényelhető.
Már útnyilvántartás nélkül is 50%-ban.

Kis-és középvállalkozások a fizetett kamat 100%-át levonhatják a társasági adójukból.

A készpénzes vásárlással szemben, a beszerzésre ki nem fizetett összeg leköthető,
befektethető vagy a cég más beruházására fordítható.

A LexusLink-kel csatlakozhat autójához. Ez az új 
Lexus applikáció számos hasznos lehetőséget nyújt, 
segít megkeresni autóját, odatalálni úti céljához,
akár gyalog is. Megtervezi utazásait,
vagy figyelmeztet, ha szervizbe kell mennie 
karbantartásra.

LEXUS LINK
CSATLAKOZATOTT SZOLGÁLTATÁSOK





LEXUS RX 450h+  ELŐZETES FELSZERELTSÉGI LISTA

A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy járműveink egész élettartamuk alatt – a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a mindennapi használatig – 
minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel nyújt felvilágosítást a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.

Ajánlataink a lexus.hu-n hirdetett időpontig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A promóciók más kedvezménnyel nem összevonhatók. További részletekért kérjük, forduljon hivatalos márkakereskedőnkhöz!

A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak! Az árlistában található kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben levő vámot és regisztrációs adót, valamint az ÁFA 
összegét. Az árak a Magyar Forint árfolyammozgásának, az ÁFA, valamint a regisztrációs adó függvényében változhatnak. Jelen árlista 400 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam). Az árlista csak az árlista érvé-
nyessége alatt leszállításra kerülő gépjárművekre vonatkozik. A felszereltség és árlista 2022. június 20-tól visszavonásig érvényes. A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

Az Android Auto™ alkalmazás a Google Play-ben Magyarországon jelenleg nem elérhető. A Lexus nem felel az Android Auto szolgáltatásért.

A kiadványban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon kapható modellektől és azok felszereltségétől. A bemutatott modellek képe vagy leírása esetenként opcionálisan rendelhető felsze-
reltségeket is tartalmazhat. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé eltérhetnek a fényezés valóságos színétől. A kiadványban szereplő árak tájékoztatóak, nem számítanak konkrét ajánlatnak. Az ajánlatok visszavonásig 
érvényesek. Nem vállalunk felelősséget az esetleges nyomdai hibákért.  Amennyiben további információkra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel, vagy látogasson el honla-
punkra a www.lexus.hu címen. © Lexus Hungary.

www.lexus.hu
facebook.com/lexushungary
instagram.com/lexusmagyarorszag

• HIVATALOS MÁRKASZERVIZEK
LEXUS MÁRKASZERVIZ – HALÁSZTELEK

2314 Halásztelek, Rákóczi út 144.
Telefon: +36 24 455 444

www.lexusbuda.hu

LEXUS MÁRKASZERVIZ – KAPOSVÁR
7400 Kaposvár, Dombóvári út 9.

Telefon: +36 82 529 530
www.koto.hu

• HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉSEK ÉS SZERVIZEK

LEXUS PEST
1044 Budapest, Váci út 119/C

Telefon: +36 20 858 0410
E-mail: info.lexus@schiller.hu

www.lexuspest.hu

LEXUS DEBRECEN
4032 Debrecen,

Böszörményi út kivezető szakasza
Telefon: +36 52 502 600

www.lexusdebrecen.hu

LEXUS SZEGED
6728 Szeged,

Dorozsmai út 9.
Telefon: +36 62 200 367

www.lexusszeged.hu

LEXUS BUDA
1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.

Telefon: +36 1 248 2482
www.lexusbuda.hu

LEXUS MONOR
2200 Monor 4-es főút, 35. km

Telefon: +36 29 412 271
 www.lexusmonor.hu

BUDA

PEST

MONOR
HALÁSZTELEK

KAPOSVÁR

DEBRECEN

SZEGED


