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Lexus RX450h EXECUTIVE su 2 metų LEXUS SELECT garantija (Lietuviškas) 
Kaina 24.750,- Euro (PVM neišskiriamas) 
Kėbulas 5 durų SUV lengvasis visureigis 
Spalva 217 juodas STARLIGHT BLACK GLASS FLAKE metalikas su LC40 rudu TOPAZ BROWN 

odiniu interjeru ir riešutmedžio WALNUT apdaila 
Variklis Elektra / benzinas 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive 
Pavarų dėžė Automatinė belaipsnė ECVT 
Bendroji variklių galia 299 AJ (220kW) 
Maksimalus greitis 200 km/h 
Įsibėgėjimas 0-100km/h 7,8 sek. 
Vidutinės kuro sąnaudos *** 6,3 ltr/100km 
Vidutinė C02 emisija *** 148 gr/km 
Komentarai ir papildoma 
įranga: 

 Pirktas naujas Lietuvoje ir visada aptarnautas firminiuose LEXUS servisuose 
 Be pneumatinės pakabos (šio modelio privalumas) 
 Pirma registracijos data: 2013 kovo 27 diena 
 Techninė apžiūra galioja: iki 2022/04 
 Reali rida: iki 129.000 km 

 Kėbulo numeris: JTJBC11AX02057711 
 Tvarkinga aptarnavimų istorija (paskutinis techninis aptarnavimas darytas 2019/08 mėn. prie 

ridos 119.333km, sekantis planinis TA prie 135.000km) 
 Yra automobilio patikros lapas 
 Nedaužytas (neturėjęs rimtų autoįvykių), neskendęs 
 Galima įsigyti lizingu 

 Galiojanti gamyklinė garantija kėbului nuo kiauryminės korozijos iki 2025/03 (atliekant 
aptarnavimus kas 15.000km) 

PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: 
 Pratęstoji gamintojo 2 metų garantiją LEXUS SELECT kartu su nemokama technine pagalba 

kelyje LEXUS EUROASISTANCE 24H (garantijos pradžia skaičiuojama po įsigijimo) 
 Originalūs priekiniai ir galiniai purvasaugiai 
 Originali galinio bamperio apsauga / apdaila (juoda, plastikinė) 
 Originalūs guminiai salono kilimėliai 
 Originalus plastikinis bagažo skyriaus įklojimas 

Gamyklinė komplektacija: EXECUTIVE: 
 Medžio apdailos dekorai (durelėse, priekinės panelės intarpai) 
 19 colių 15 stipinų šviesūs lengvo lydinio ratlankiai su 235/55 R19 padangomis 
 Automatinis oro recirkuliacijos valdymas su dūmų sensoriumi (automatiškai perjungia lauko 

/ vidaus oro paėmimą) 
 Navigacijos sistema su standžiuoju atminties disku (HDD) 
 Spalvotas 8 colių (centre) skystųjų kristalų LCD daugiafunkcinis ekranas, valdomas 

nuotoliniu „Remote Touch“ valdikliu 
 Ekrane rodomi keli langai, skirti automobilio sistemoms valdyti ir stebėti (audio, klimato, 

borto kompiuterio, navigacijos sistemoms) 
 Galinio parkavimo kamera su pagalbinėmis parkavimo kreivėmis spalvotame ekrane 
 Priekinė ir galinė garsinė parkavimo sistema (su grafine informacija LCD ekrane) 
 Belaidė laisvų rankų ir audio įranga mobiliems telefonams turintiems Bluetooth® ryšio 

palaikymo formatą 
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 Elektra valdomas bagažinės dangtis (valdymas priėjus rankomis, nuotolinis su rakteliu, 
nuotolinis iš vairuotojo vietos) 

 Šviesos diodų (LED) artimųjų šviesų žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir 
pasisukimu į posūkius (I-AFS) 

 Odinis salonas - natūralios perforuotos odos sėdynių, galvos atlošų ir durelių intarpų 
apmušalai 

 Oda aptrauktas trijų stipinų  vairaratis ir pavarų perjungimo svirties antgalis 
 Elektra valdomas vairaratis (aukščio (kampo) ir gylio (teleskopinis) reguliavimas) 
 Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija (susislenka vairas ir atsitraukia vairuotojo sėdynė) 
 8-nių krypčių elektra valdomos priekinės sėdynės (su juosmens srities reguliavimu) 
 3-jų padėčių atminties funkcija vairuotojui: sėdynė, vairas, išoriniai galinio vaizdo 

veidrodėliai 
 Šildomos priekinės sėdynės (reguliuojamo intensyvumo) 
 Dviejų zonų priekyje – automatinė salono temperatūros palaikymo sistema - automatinis 

oro kondicionierius  
 Salono galinio vaizdo veidrodėlis su elektrochromatiniu tamsinimu ir įmontuotu 3,3 colio 

galinio vaizdo ekranu 
 Elektra reguliuojami, užsilenkiantys, elektrochromatiniai, šildomi bei su integruotais posūkių 

signalais šoniniai veidrodėliai, su „įlipimo apšvietimu“ 
 12 V lizdas bagažo skyriuje 
 40/20/40 dalimis reguliuojamos (nulenkiamos ir stumdomos) galinės sėdynės su „vieno 

prisilietimo nulenkimu“ iš bagažo skyriaus 
 Pastovaus greičio palaikymo sistema „autopilotas“ 
 Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: - „Eco“ / „Normal“ / „Sport“ 
 „Pilno elektromobilio EV (Electric Vehicle)“ pasirinkimo funkcija (*- yra papildomų sąlygų) 
 Elektra valdomi visų durelių langai su automatine funkcija ir apsauga nuo prispaudimo 
 Centrinė daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su atrama alkūnėms (aptraukta oda), su 2x12 V 

lizdais, USB ir AUX jungtimis  
 Centrinis porankis galinėse sėdynėse su mini daiktadėže ir 2-jų puodelių laikikliais 

(atlenkiamas suformuojant angą į bagažo skyrių) 
 „Beraktė“ įlipimo ir užvedimo sistema (Smart Entry & Start) 
 Priekinių valytuvų lietaus sensorius 
 Valytuvų atitirpinimo funkcija (šildoma priekinio stiklo apačia) 
 Priekinio stiklo apipūtimo elektrinis pašildymas (15 minučių) 
 Užtraukiamas bagažo uždangalas (susivyniojantis ruletas) 
 Ekonomiško važiavimo ECO indikatorius 
 Keičiamo apšvietimo prietaisų skydelis (mėlynas Eco ir Normal / raudonas Sport) 
 Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / 

pilna galia (Power) 
 Baltos šviesos „Optitron“ prietaisų skydelis 
 Borto kompiuteris pagridiniame prietaisų skydelyje (vidutinis greitis, vidutinės sąnaudos, 

lauko temperatūra, rida su kuro likučiu, laikas praleistas kelionėje) 
 Valdikliai vaire: garso sistemos, borto kompiuterio 
 Priekiniai priešrūkiniai žibintai įmontuoti priekinio bamperio apačioje 
 Šviesos diodai (LED): L formos dienos šviesos žibintai, galiniai kombinuotieji žibintai, 

numerio apšvietimas, galinis rūko žibintas 
 Žibintų apiplovimo sistema su įleidžiamais purkštukais 
 Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus stiklai  
 Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintys stiklai 
 Galinis bagažinės dangčio spoileris su įmontuotu galinio lango valytuvu 
 Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 
 Kritinio stabdymo pagalbinė sistema (BAS) (staigiai stabdant padidina stabdymo slėgį, 
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stabdymo kelias trumpesnis apie 30%) 
 Stabdžių regeneracijos sistema (ECB) 
 Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD) 
 Avarinis stabdžių signalas (EBS) (staigiai stabdant virš 50km/h greičiu – mirksi galiniai 

Stop žibintai) 
 Elektrinis vairo stiprintuvas su jautrumo priklausomybe nuo greičio (EPS) 
 Varančiųjų ratų antiprabuksavimo kontrolės sistema (TRC) 
 Automobilio šoninio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 
 Važiavimo įkalne pagalbos sistema (HAC) 
 Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) su vairo koordinacijos kontrole 
 Padangų slėgio kontrolės sistema 
 10 SRS saugos oro pagalvių: 2 priekyje vairuotojui ir priekiniam keleiviui / 2 vairuotojo ir 

priekinio keleivio kelių apsaugos oro pagalvės / 2 visą salono ilgį dengiančios šoninės SRS 
oro pagalvių užuolaidos / 2 priekinių sėdynių šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio 
krūtinės ląstos, pilvo bei dubens sužeidimų saugančios SRS oro saugos pagalvės / 2 
galinės šoninės SRS saugos oro pagalvės 

 Priekinio keleivio oro pagalvės išjungimo funkcija 
 Garsinė neužsegtų saugos diržų priminimo funkcija 
 Priekinių sėdynių saugos diržai su jėgos ribotuvu ir įtempimo mechanizmu 
 Priekinių sėdynių atlošai su galinio smūgio energijos sumažinimo konstrukcija ir aktyviąja 

apsaugine sistema nuo kaklo srities sužalojimų (Whiplash Injury Lessening System) 
 Galinės (kraštinės) sėdynės su ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema 
 Dvigubas durelių užraktas (Double Locking) 
 Apsaugos sistema: imobilaizeris, garsinė ir šviesų signalizacija su autonomine sirena, 

posvyrio ir salono tūrio jutikliai 
 Elektroninis „išmanusis“ raktas 

***- pateikti degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai išmatuoti pagal NEDC metodiką 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. 
 


