LEXUS ES 300h įkvėptas japonų kultūros ir tradicijų...
Įranga
Comfort
Comfort
Limited
Executive

Kodas
AA
AB
5A
DH

Executive

DJ

F SPORT
F SPORT S
Luxury
Luxury

A5
E5
0C
0T

Kainos* Eur su PVM (nuo 2020 m. Gruodžio 30 d.)

Papildoma gamyklin ė įranga
Lexus Navigacija (NV 1.5) 8‘ colių ekrane
Limited Edition
TECHNOLOGY PACK: 17 garsiakalbių Mark Levinson® / Belaidis
telefono kroviklis “Qi” / 360° „panoraminis” vaizdas su pėsčiųjų atpažinimo
perspėjimo sistema

Skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai (su 12,7 cm įstrižainės monitoriais)

Nominali
46.200
47.600
49.900
52.900

Su nuolaida**
40.700
42.100
42.900
47.400

54.100

48.600

54.900
57.800
61.500
63.100

49.400
52.300
56.000
57.600

1.070

1.070

*- kainos be metaliko dažų. Metallic dažai

** - nuolaidos SANDĖLIO automobiliams užsakymams iki 2021 03 31 d.
Techniniai duomenys
Variklis
Bendras galingumas (AG/kW)
Benzininis variklis
Tūris (cm3)
Suspaudimo laipsnis / stūmoklio skersmuo ir eiga (mm)
Maksimali galia (AG (kW) /aps./min.)
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas
Degalų sistema
Elektros variklis
Maksimali galia AG (kW)
Sukimo momentas (Nm)
Hibridinis akumuliatorius
Celių sk. / Celės įtampa / MSH įtampa (V)
Pavarų dėžė
Varantieji ratai
0 – 100 km/val. (sek.)
Aerodinaminis koeficientas
Degalų sąnaudos ir emisija (WLTP nuo 2018/09) **

Low
Medium
High
Extra High
Combined
EURO KLASĖ
Svoris (kg)
Tuščio automobilio masė
UAB „AUTOTOJA“
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
www.lexuskaunas.lt

Hibridinis 2,5 Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive
218 / 160
A25A-FXS
2487
14,0:1 / 87,5 x 103,4 (ilgaeigis)
178 (131) / 5700
221 / 3600 – 5200 (ilgaeigis)
4 linijoje / 16 DOHC su VVT-iE (įs.), VVT-i (išm.)
Dvejopas EFI ir D-4S įpurškimas
Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais

120 (80)
202
Ni - MH
204 / 244,8 / 244,8
Automatinė belaipsnė (E-CVT)
Priekiniai varomi ratai, FWD
8,9
0,26

CO2 emisija
148 g/km
115 g/km
117 g/km
148 g/km
132 g/km

Kuro sąnaudos
6,5 L/100km
5,1 L/100km
5,2 L/100km
6,5 L/100km
5,8 L/100km
EURO 6
1680 - 1740

Bendroji automobilio masė
Degalų bako talpa (l)
Bagažinės tūris (l)
Gabaritai (mm)
Ilgis
Plotis (be veidrodėlių)
Aukštis
Ratų bazė
Apsisukimo spindulys (m)
Minimali provėža (mm)

2150
50
454
4975
1865
1445
2870
6,0
150 (po variklio traversa)

** - degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai pateikiami nuo „sunkiausios“ LEXUS ES300h F SPORT S modifikacijos, kada išmatuojama kontroliuojamoje aplinkoje,
naudojant realios komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio
degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta
įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.

Bazinė įranga COMFORT
IŠORĖS ĮRANGA
Lengvo lydinio ratlankiai (tamsinti poliruotais stipinais) su padangomis 215/55R17
Dienos L-finesse dizaino LED žibintai
Šviesos diodai (bi-LED) “L-finesse” artimos ir tolimos” šviesos
Į aplinką reaguojantys MULTI-WEATHER priekiniai rūko žibintai LED su posūkio apšvietimo funkcija
Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas // Priekinių žibintų plautuvai
Galiniai kombinuoti LED žibintai kartu su rūko žibintais
Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / elektra nulenkiami
Triukšmą slopinantys priekinių durelių ir priekinis stiklai
Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai
Stiklinis 2-jų padėčių stoglangis su vidaus užuolaida
Kėbulo palvos bagažinės dangčio spoileris
VIDAUS ĮRANGA
Sintetinės odos TAHARA sėdynių apmušalai
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
Elektra reguliuojamos 2 kryptimis priekinių sėdynių nugaros “juosmens zonos”
Priekinių sėdynių šildymas
Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės su „anga į bagažinę“
Centrinis porankis galinėse sėdynėse
Elektra valdoma vairo kolonėlė
Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (tik vairo atsitraukimas)
Beraktė atrakinimo ir užvedimo “Smart Entry and Start” sistema
3-jų stipinų oda trauktas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis “+/-“
Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)
Elektrochromatinis AUTO „katės akys“ salono galinio vaizdo veidrodėlis
Salono apdailos detalės BLACK GRAIN
Nerūdijančio plieno slenksčių apdaila su LEXUS logotipu (tik priekinės durelės)
Tekstiliniai grindų kilimėliai
Pradurtos padangos remonto komplektas “kompresorius + skysta guma”
AUDIO, MULTIMEDIA, INFORMACIJA

Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®)
Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių
Vienos angos CD grotuvas
8‘‘ colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA DISPLAY ekranas
Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis
Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje
7‘‘ colių TFT LCD skaitmeninis borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje
Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth®
2 x USB jungtys / AUX jungtis
Skaitmeninis dienos šviesos OPTITRON pagrindinis prietaisų skydelis
Skubios pagalbos 112 iškvietimo mygtukas E-CALL
Analoginis (rodyklės) laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu
ĮRANGA SAUGUMUI AKTYVIOS SISTEMOS
„Nematomų zonų“ monitorius (BSM) + Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatiniu stabdymu
UAB „AUTOTOJA“
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
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LEXUS SAFETY SYSTEM PLUS (LSS+):
 Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
 Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)
 Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos (LKA) sistema
 Eismo juostų sekimo asistentas “Lane Tracing Assist (LTA)”
 Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“
 Automatinė tolimujų šviesų sistema (AHB)
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT
Elektroninis „stovėjimo“ stabdis (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroninė stabdžių jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)
“Elektromobilio” (EV) rėžimas
Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC)
Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale ICS (su automatiniu nutildymu)
Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
ĮRANGA SAUGUMUI PASYVIOS SISTEMOS
Itin tvirtas atsparus susukimui smūgio energiją sugerianti ir išskaidantis GLOBAL LUXURY PLATFORM kėbulo karkasas
Atjungiama priekinio keleivio SRS oro pagalvė
12 SRS saugos oro pagalvių: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams / šoninės galvos
užuolaidos per visą salono ilgį / galinės šoninės kaštiniams keleiviams
Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas
ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse
“Iššokantis” variklio gaubtas pėsčiujų apsaugai “Pop Up Hood (PUH)”
Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais
AUTOMOBILIO APSAUGA
Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis / stiklo dūžio jutiklis
Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)
Dvigubas durų užraktas “DOUBLE LOCK”

LIMITED EDITION ĮRANGA
(papildanti COMFORT komplektaciją)





EXECUTIVE ĮRANGA
(papildanti COMFORT komplektaciją)

Lengvo lydinio ratlankiai (tamsinti poliruotais stipinais) su padangomis 235/45R18
 Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona
 Šildomas vairas
 Lietaus jutiklis
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis “Qi” technologija (išmaniems telefonams su “Qi” technologija)
 12,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas
 Vienos angos DVD grotuvas
 Lexus Premium navigacijos sistema (44 Europos šalys)
 Nerūdijančio plieno slenksčių apdaila (galinės durelės)

Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant)
Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona
LEXUS CONSJERGE priekinių sėdynių mikrokimato valdymo sistema (automatinis sėdynių šildymas/vėdinimas, vairo pašildymas)
Šildomas vairas
Lietaus jutiklis
Lengvo lydinio ratlankiai (tamsinti poliruotais stipinais) su padangomis 235/45R18
Lexus Premium navigacijos sistema (44 Europos šalys) su mobilaus ryšio paslaugomis
Natūralios odos apmušalai
Vairuotojo sėdynės 3-jų padėčių atmintis
Prailginama vairuotojo sėdynės šlaunų zona
Vairuotojo sėdynės juosmens zonos reguliavimas 4-iomis kryptimis
Ventiliuojamos priekinės sėdynės
Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas)
Elektra valdomas bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja)
Elektra valdoma galinio lango užuolaidėlė
Medžio apdailos juostelės (su pasirenkama mediena) ir švelniu pašvietimu
Medžiu puoštas ir oda trauktas 3-jų stipinų vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis “+/-“
UAB „AUTOTOJA“
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
www.lexuskaunas.lt

LUXURY ĮRANGA
(papildanti EXECUTIVE komplektaciją)
Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)
Dinaminiai LED „bėganti eilutė“ priekiniai posūkių signalai
Lengvo lydinio ratlankiai (blizgantys “hyper-chrome coating”) su padangomis 235/45R18
Adaptyvinė „iškarpanti tiunelius + dviejų aukštų“ automatinė tolimujų šviesų sistema (AHS + AFS)
„Hidrauliniai“ priekiniai ir galiniai stabilizatoriai (stipriau slopina kėbulo svyravimus ir vibracijas)
360° „panoraminis” automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View Monitor (PVM)” su pėsčiųjų atpažinimo perspėjimo sistema
17 garsiakalbių Mark Levinson® „Reference Surround system PURE PLAY“ erdvinio garso sistema
12,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas
HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC ir PCS informacija / kelio
ženklai: greitis ir įspėjamieji)
Vienos angos DVD grotuvas
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis “Qi” technologija (išmaniems telefonams su “Qi” technologija)
Natūralios “exclusive” odos apmušalai
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su 3-jų padėčių atmintimi
Priekinio keleivio nugaros atlošo reguliavimas iš vairuotojo vietos
Priekinio keleivio sėdynės juosmens zonos reguliavimas 4-iomis kryptimis
Šildomos galinės sėdynės
Elektra reguliuojami galinių sėdynių nugaros atlošai su „anga į bagažinę“
Centrinis porankis galinėse sėdynėse su valdymo mygtukais
Plonas raktas “kortelė”
Elektroninė 3 zonų (priekyje kairė / dešine ir galas bendrai) klimato kontrolė
Mechaninės galinių durų užuolaidėlės

F SPORT ĮRANGA
(papildanti COMFORT komplektaciją)

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)
Dinaminiai LED „bėganti eilutė“ priekiniai posūkių signalai
Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant)
Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona
Šildomas vairas
Lietaus jutiklis
12,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas
Vienos angos DVD grotuvas
F SPORT dizaino išoriniai elementai: išskirtiniai priekinis ir galinis buferiai / išskirtinės „korio“ rašto radiatoriaus grotelės / logotipai ant priekinių sparnų
Lengvo lydinio “F SPORT dizaino” tamsūs ratlankiai su padangomis 235/40R19
Adaptyvinė „iškarpanti tiunelius + dviejų aukštų“ automatinė tolimujų šviesų sistema (AHS + AFS)
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +
Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) (amortizatorių standumo reguliavimas) rėžime SPORT+
„Hidrauliniai“ priekiniai ir galiniai stabilizatoriai (stipriau slopina kėbulo svyravimus ir vibracijas)
Sportinė pakaba (amortizatoriai ir spyruoklės)
Lexus Premium navigacijos sistema (44 Europos šalys) su mobilaus ryšio paslaugomis (sukurūs automobilio paskyrą per www.my.lexus.eu): internetinė
paieška / Google Street View® / Panoramio® / maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta / skaitmeninis vietovės modelis / kelio
registracija / ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidas / skubus įspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas
8‘‘ colių TFT LCD skaitmeninis borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje
Sintetinė TAHARA oda F SPORT dizainas
F SPORT vidaus dizaino elementai: salono apdailos juostelės F-ALUMINIUM / juoda stogo apdaila / aliuminio pedalų andėklai
Vairuotojo sėdynės 3-jų padėčių atmintis
Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas)
3-jų stipinų perforuota oda trauktas vairas su F SPORT logo ir su pavarų perjungimo svirtelėmis “+/-“
Elektra valdomas bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja)
Nerūdijančio plieno slenksčių apdaila (galinės durelės)

F SPORT S ĮRANGA
(papildanti F SPORT komplektaciją)
360° „panoraminis” automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View Monitor (PVM)” su pėsčiųjų atpažinimo perspėjimo sistema
17 garsiakalbių Mark Levinson® „Reference Surround system PURE PLAY“ erdvinio garso sistema
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis “Qi” technologija (išmaniems telefonams su “Qi” technologija)
HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC ir PCS informacija / kelio
ženklai: greitis ir įspėjamieji)

Pastaba: UAB „Autotoja“ pasilieka teisę keisti informaciją be išankstinio perspėjimo.

UAB „AUTOTOJA“
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas
Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt
www.lexuskaunas.lt

