
LEXUS ES

1 129 653 грн. з ПДВ

Рік випуску 2019

Тип палива Бензин

Пробіг 45271 км

Об'єм двигуна 2500 см3

Тип приводу Передній

Колір кузова Graphite Black

Інтер'єр Light Grey

Комплектація Business

Тип кузова Седан

Коробка передач A/T

Екстер'єр

Автоматичний коректор кута нахилу 
передніх фар

Запасне колесо повнорозмірне, 
легкосплавний диск

Колісні диски легкосплавні

Повторювачі сигналів повороту в 
корпусі зовнішніх дзеркал

Світлодіодні денні ходові вогні

Світлодіодні стоп-сигнали

Інтер'єр

Оздоблення керма комбінованою 
шкірою

Ручка КПП, обтягнута комбінованою 
шкірою

Аналоговий годинник Lexus зі 
світлодіодним підсвічуванням

Оздоблення сидінь -штучна шкіра

8 кольоровий дисплей Lexus Display 
Audio з контролером дист

Комфорт



Сенсори паркування задні

Сенсори паркування передні

Теплоізоляційне скло з захистом від 
ультрафіолетового випром

Світлодіодні фари ближнього світла

Світлодіодні фари дальнього світла

Лампи освітлення поворотів

Мультимедіа

10 динаміків

Aux + USB вход

Bluetooth™ з кнопками управління на 
кермі

CD-програвач, МР3 + WMA

Аудіосистема Lexus Premium

Багатофункціональний дисплей на 
панелі приладів

Кнопки управління аудіосистемою на 
кермі

Кольоровий дисплей EMV

Радіоприймач FM/AM + антена

Система дистанційного керування 
Remote Touch

Підготовка під Bluetooth™

Безпека

ABS - антиблокувальна гальмівна 
система

BA - підсилювач екстреного 

Автоматичне затемнення зовнішніх 
дзеркал

Внутрішнє дзеркало заднього виду з 
автоматичним затемненням

Електронний ключ Smart key та кнопка 
старту

Електропривід складання зовнішніх 
дзеркал

Електропривід задніх склопідйомників

Електропривід передніх 
склопідйомників

Електрорегулювання керма по висоті 
та глибині

Електрорегулювання положення 
передніх сидінь

Електрорегулювання зовнішніх 
дзеркал

Задній центральний підлокітник

Індивідуальні лампи освітлення 
спереді

Камера заднього виду

Клімат-контроль, 2-зонний

Круїз-контроль

Люк з електроприводом

Мультифункціональне кермо

Обігрів дзеркал заднього виду

Передній центральний підлокітник з 
кришкою

Підігрів передніх сидінь

Сенсор освітлення



гальмування

EBD - електронна система розподілу 
гальмівного зусилля

EBS - сигнал екстреного гальмування

EPB - електромеханічне паркувальне 
гальмо

TPWS - система попреоедження 
падіння тиску в шинах

VSC - система курсової стійкості 
автомобіля

Бокові подушки безпеки для 2-го ряду 
сидінь

Бокові подушки безпеки для водія та 
переднього пасажира

Захисні шторки передні та задні

Іммобілайзер

Інтелектуальна система безключового 
доступу в авто та запуск

Кріплення дитячого крісла ISOFIX

НАС - система допомоги старту на 
підйомі

Подушки безпеки водія та переднього 
пасажира

Подушки безпеки для колін водія та 
переднього пасажира

Переднатяжні пристрої з силовими 
обмежувачами передніх ремен

Переднатяжні пристрої з силовими 
обмежувачами ременів безпек

Cигнал попередження про 
непристебнуті ремені

Сигналізація

Система допомоги при паркуванні з 
камерою заднього виду

Розетка 12В

EPS - електропідсилювач керма

Функція іонізації повітря

Перемикач режимів їзди

Підтримка попереку сидіння водія з 
електрорегулюванням



TPMS - система контролю тиску в 
шинах

Інформація про дилера
Лексус Дніпро Центр

Дніпро
Набережна Перемоги, 1Н

http://dnipro-centre.lexus.ua

056 728 88 88

dl.contact-us@dnipro-centre.lexus.ua


