
 

 

Lexus CT200h EXECUTIVE 
Kaina 11.600,- Eur (PVM neišskiriamas) 
Kėbulas 5 durų hečbekas 
Spalva 077 baltas WHITE PEARL CRYSTAL SHINE metalikas su LC00 SMĖLINIU odiniu interjeru 
Variklis Elektra / benzinas 1,8 VVT-i Lexus Hybrid Drive 
Pavarų dėžė Automatinė belaipsnė E-CVT 
Bendroji variklių galia 136 AJ (100 kW) 
Maksimalus greitis 180 km/h 
Įsibėgėjimas 0-100km/h 10,3 s 
Kuro sąnaudos WLTP*** 4,4 – 6,1 l/100km 
C02 emisija WLTP*** 99 - 137 g/km (techniniame pase 94 gr/km pagal NEDC) 
Komentarai ir papildoma 
įranga: 

 Pirma registracijos data: 2011 m. Gegužės 05 d. 
 Techninė apžiūra galioja: iki 2020 m. Lapkričio 28 d. 
 Rida: 160.500 km 
 Kėbulo numeris: JTHKD5BH702005406 
 Naujas pirktas ir prižiūrėtas autorizuotame LEXUS servise 
 Tvarkinga aptarnavimų istorija 
 Galima įsigyti lizingu 
 Už papildomą periodinį mokestį galima įsigyti hibridinės baterijos draudimą „DEŠIMT METŲ 

RAMYBĖS“ (paslauga galima įsigijimui iki 2021 m. Gegužės 05 d. / be ridos apribojimų) 
PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: 

 Guminiai kilimėliai 
 Plastikinis bagažinės įklojimas 

Gamyklinė įranga: EXECUTIVE 
 Muzikos MP3/WMA formatų nuskaitymas 
 Koncertinė „Mark Levinson Premium Surround System“ skaitmenine erdvinio garso sistema su 13 

garsiakalbių, stereo FM/AM RDS radiju bei vienos angos 6 CD/DVD keitikliu 
 Automatinė 2-jų zonų temperatūros reguliavimo sistema 
 Užvedimo sistema „Push Button Start“ 
 Pastovaus greičio palaikymo sistema 
 Oda trauktas vairaratis  
 Belaidė laisvų rankų įranga mobiliems telefonams turintiems Bluetooth® ryšio palaikymo formatą 
 Važiavimo režimo rinkiklis 
 Du prietaisų skydeliai  
 Ekonomiškas važiavimo režimas (Eco) 
 Elektrinis važiavimo režimas (EV) 
 Hibridinės sistemos indikatorius 
 Saulės UV spindulių nepraleidžiantys stiklai, laminuoti priekiniai stiklai 
 Elektra valdomi priekiniai ir užpakaliniai langai su AUTO funkcija ir apsauga nuo prispaudimo 
 Baltos šviesos LED salono apšvietimas  
 Priekiniai priešrūkiniai žibintai 
 Elektra šildomi išoriniai užpakalinio vaizdo veidrodėliai (su 15 min. intervalu) 
 Elektra nulenkiami, elektrochromatiniai išoriniai užpakalinio vaizdo veidrodėliai 
 Savaime tamsėjantis (elektrochromatinis) užpakalinio vaizdo veidrodėlis salone 
 Durelių veidrodėliai su integruotais posūkio indikatoriais 
 20% greičiau užsidegantys dienos , STOP ir užpakaliniai žibintai su elektroniniais LED diodais 
 Porankis tarp priekinių sėdynių 
 12 V lizdas porankyje tarp priekinių sėdynių 
 Užpakalinės sėdynės su ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema 
 Šildomos priekinės sėdynės 
 Elektrinis, į greitį reaguojantis vairo stiprintuvas (EPS) 
 Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) su avarinio 



stabdymo elektroniniu stabdžių stiprintuvu (BAS) 
 Stabdžių veikimo koregavimo sistema (BOS) 
 Energiją regeneruojanti elektronikos valdoma stabdžių sistema (ECB-R) 
 Važiavimo įkalne pagalbos sistema (HAC) 
 Varančiųjų ratų traukos kontrolės sistema (TRC) 
 Automobilio šoninio stabilumo sistema (VSC) 
 10 SRS oro saugos pagalvių: 2 priekyje, 2 priekinių sėdynių atlošuose, 4 šoninės užuolaidos 

visoms durelėms, 1 vairuotojo kojoms, 1 priekinio keleivio kojoms 
 Priekinės keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija 
 Apsaugos sistema: elektroninis raktas, kuro įpurškimo sistemos imobilaizeris, garsinė ir šviesos 

signalizacijos su papildoma autonomine sirena, ultragarsinis salono daviklis ir automatinė durelių 
užrakinimo sistema 

 Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (su  8-ių krypčių valdymu ir reguliuojama 
juosmens atrama) 

 Rankiniu būdu valdoma priekinio keleivio sėdyne (4 krypčių valdymas) 
 Priekinių sėdynių saugos diržai su  jėgos ribotuvu ir įtempimo mechanizmu 
 60:40 principu reguliuojamos galinės sėdynės 
 Garsinė neužsegtų priekinių saugos diržų priminimo funkcija 
 Multiinformacinis displėjus prietaisų skydelyje: lauko temperatūra, vidutinis greitis, vidutinės ir 

momentinės kuro sąnaudos, skaitiklis, laikmatis 
 „Optitron“ prietaisų skydelis (tamsus stiklas su baltai apšviestais prietaisais) 
 Galios matuoklis 
 Priekinių sėdynių atlošai su galinio smūgio energijos sumažinimo konstrukcija ir aktyvia apsaugine 

sistema nuo kaklo srities sužalojimų 
 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/45 R17 padangomis 
 Avarinis padangų taisymo komplektas 
 Borto kompiuterio ir laisvų rankų įrangos telefonui valdymas vairaratyje 
 Artimosios šviesos su elektroniniais LED diodais su automatinio apšvietimo lygio palaikymo 

sistema bei aukšto slėgio apiplovimo sistema su įleidžiamais purkštukais 
 Galinis stogo aptakas 
 Priekinė ir galinė garsinė parkavimo sistema (su grafine informacija LCD ekrane) 
 Rankiniu būdu valdoma vairo kolonėlė (aukščio (kampo) ir gylio (teleskopinis) reguliavimas) 
 Odinis salonas 
 Navigacijos sistema su standžiuoju disku (HDD) ir dinamine maršrutų nustatymo (DRG) sistema , 

spalvotas 7 colių     daugiafunkcinis displėjus, pagalbiniai parkavimo jutikliai (priekyje ir gale) su 
vaizdine informacija,  nuotolinė jutiklinė valdymo sistema 

 Garso sistema su standžiuoju atminties disku (HDD) ir Gracenote® duomenų baze 
Degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja 
Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. 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. 
 


