
Lexus IS200D LUXURY 
Kaina 8.650,- Euro  
Kėbulas 4 durų sedanas 
Spalva 212 JUODAS su LB11 PILKU odiniu interjeru  
Variklis Dyzelinis 2,2 D4D DPF LOWEST POLLUTION 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara 
Pavarų dėžė 6 pavarų mechaninė 
Variklio galia 150 AJ (110kW) 
Maksimalus greitis 205 km/h 
Įsibėgėjimas 0-100 km/h 10,2 sek. 
Vidutinės kuro sąnaudos * 5,1 ltr/100km 
Vidutinė C02 emisija * 134 gr/km (EURO5) 
Komentarai ir papildoma įranga:  Pirma registracijos data 2011-03-30 (Vokietija, vieno šeimininko) 

 Lietuvoje nuo 2013-08-29 (nuo ridos 20.081 km, vieno šeimininko) 
 Techninė apžiūra galioja iki: 2021-06-15 
 Dabartinė rida: apie 160.000km 
 Kėbulo numeris: JTHBX262602039557 
 Nedaužytas 
 Tvarkingas salonas 
 Aptarnavimų istorija, serviso knygelė periode 2013/04 – 2017/07 nuo 20.081km iki 111.940km 

(paskutinis aptarnavimas darytas 2019/11 mėn. prie 158.123km ridos) 
 Galima įsigyti lizingu (iki automobiliui sueis 13 metų) 

Papildoma įranga automobilyje: 
 Naujos žieminės padangos 225/45r17; 

GAMYKLINĖ ĮRANGA: LUXURY: 
 17 colių 5V-formos stipinų lengvo lydinio ratlankiai su padangomis 225/45R17 (priekyje) // 

245/45R17 (gale) 
 Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / elektra nulenkiami  
 Posūkių signalai įmontuoti išorinių veidrodėlių dangteliuose 
 Priekiniai rūko žibintai (halogenai) 
 Diodiniai LED dienos žibintai L-finesse stiliaus 
 Dujų išlydžio XENON žibintai (artimos šviesos) su automatinių apšvietimo lygio palaikymu 
 Priekinių žibintų aukšto slėgio apiplovimo sistema su įleidžiamais purkštukais 
 Galiniai kombinuoti LED žibintai kartu su rūko žibintais 
 Valytuvų pašildymas 
 Valytuvų lietaus sensorius 
 Saulės UV spindulių nepraleidžiantys stiklai, priekiniai stiklai laminuoti ir padengti vandenį 

atstumiančia plėvele 
 Automatinė 2-jų zonų temperatūros palaikymo sistema 
 Porankis tarp priekinių sėdynių 
 Centrinis porankis galinėse ėdynėse su anga į bagažinės skyrių  
 Įlipimo apšvietimo sistema  
 Oda aptrauktas vairaratis ir pavarų perjungimo svirtis 
 Mechaninis vairo aukščio (kampo) ir gylio (teleskopinis) reguliavimas 
 Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su AUTO funkcija ir apsauga nuo prispaudimo 
 Beraktė atrakinimo ir užvedimo “Smart Entry and Start” sistema 
 Pastovaus greičio palaikymo sistema „autopilotas“ 
 Odinis interjeras - natūralios perforuotos odos sėdynės, galvos atlošų ir durelių intarpai  
 Šildomos priekinės sėdynės su reguliuojamu intensyvumu 
 Elektra valdomos 8-mis kryptimis priekinės sėdynės (su juosmens srities reguliavimu) 
 Savaime tamsėjantis elektrochromatinis „auto“ salono galinio vaizdo veidrodėlis 
 Priekinė ir galinė garsinė parkavimo sistema  
 Salono oro filtras su priverstinio oro išvalymo funkcija 
 Borto kompiuterio ir audio sistemos valdymas vairaratyje 
 Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu raktelyje 
 Puodelių laikikliai centriniame porankyje 
 Ant vairo valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®  
 Daugiafunkcinis skystų kristalų LCD ekranas prietaisų skydelyje 
 Chromuotos durų atidarymo (iš vidaus) rankenėles  
 Elektra šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai (su 15 min. intervalu) 
 Daiktadėže bagažinės grindyse 



 Muzikos MP3/WMA formatų nuskaitymas 
 USB ir AUX jungtys 
 Belaidė Bluetooth jungtis laisvų rankų įrangai ir audio transliacijai 
 Elektrinis vairo stiprintuvas su jautrumo priklausomybe nuo greičio EPS 
 Stabdžių antiblokavimo sistema ABS ir stabdymo jėgos paskirstymo sistema EBD su avarinio 

stabdymo elektroniniu stabdžių stiprintuvu BAS 
 Varančiųjų ratų antiprabuksavimo sistema TRC 
 Automobilio šoninio stabilumo sistema VSC 
 Diodiniai LED galiniai žibintai, STOP signalas 
 10 SRS saugos oro pagalvių: 2 priekyje, 2 priekinių sėdynių atlošuose, 4 šoninės užuolaidos visoms 

durelėms, 1 vairuotojo kojoms, 1 priekinio keleivio kojoms) 
 Priekinių sėdynių atlošai su aktyviais galvos pogalviais (WIL) 
 Priekinio stiklo apipūtimo elektrinis pašildymas, galinio stiklo ir išorinių veidrodėlių pašildymas 
 Dvigubo užrakto sistema DOUBLE-LOCK 
 Apsaugos sistema (imobilaizeris, garsinis auto signalizacijos aliarmas, ultragarsinis salono daviklis) 
 Galinių durelių spynelių blokatoriai nuo vaikų (atidarymo iš vidaus) 
 Priekinių saugos diržų užsegimo aukščio reguliavimas  
 Galinės sėdynės diržai su jėgos ribotuvais ir įtraukimo mechanizmu 
 Optitron prietaisų skydelis (tamsus stiklas su šviečiančiais prietaisais) 
 Priekinių sėdynių atlošai su galinio smūgio energijos sumažinimo konstrukcija 
 Intensyvaus pakaitinimo sistema POWER HEAT „Ebershpecher“ (dyzelinė) 

* Degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos 
Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (NEDC metodika nuo 1986m.) Konkretaus 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. 
 


