
GS TARTOZÉKOK
Eredeti Lexus tartozékok egy egyedi életvitelhez





AZ EGYÉNISÉG 
KIFEJEZÉSRE JUTTATÁSA

A vadonatúj Lexus GS alapjaiban formálja át a nagy teljesítményû luxus szedán 
koncepcióját, amelynek alapköve formatervezési filozófiánk: folyamatos innová-
ció, fejlôdés és egységesítés. Egyetlen másik autóhoz sem hasonlítható a GS 
megjelenése, az érzés és az élmény, amit vezetése okoz. Ezt a páratlan egyéni-
séget még inkább kifejezésre juttathatja az eredeti Lexus tartozékokkal. A stílust, 
praktikumot és védelmet szolgáló Lexus kiegészítôkkel tökéletesen az Ön 
életstílusához alakíthatja GS-ét. Valamennyi termékünk kifejezetten a GS-hez 
készült: tökéletesen illeszkednek, teljesítményük megbízható, és minôségük is 
megkérdôjelezhetetlen. Bármit is választ, biztos lehet abban, hogy a Lexus tartozé-
kok tovább erôsítik az autója és Ön közötti meghitt kapcsolatot.
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FORMATERV

19 COLOS ANTRACIT KÖNNYÛFÉM KERÉKTÁRCSÁK
A tartós antracit színû felület modern színvilága a versenysport ihlette 
kiemelkedô teljesítményt idézi. A keréktárcsákat úgy terveztük, hogy 
erôsek, könnyûek legyenek, és maradandó emléket hagyjanak minden 
szemlélôben.

KERÉKÔR 
Ha minden keréknél egy csavart Lexus kerékôrre cserél, minimális lesz 
a veszélye annak, hogy értékes könnyûfém keréktárcsáit egy hagyomá-
nyos kerékkulccsal ellopják. 





06 GS TARTOZÉKOK

UTASTÉR

GUMISZÔNYEG 
A Lexus gumiszônyegei jelentik a megfelelô megoldást a sár, folyadék 
és egyéb szennyezôdések ellen. Csúszásgátló felülettel láttuk el ôket, 
és tökéletesen rögzíthetôk a padlóhoz. 

VELÚR TEXTILSZÔNYEG 
A luxus hangulatú, de ugyanakkor praktikus szônyegek, a GS utasteré-
nek esztétikus védelmét biztosítják.



07GS TARTOZÉKOK

MEGJELENÉS

ABLAKLÉGTERELÔ
Formaterve tökéletesen egészíti ki a GS áramvonalas karosszériáját. 
Ha lehúzott ablakkal autózik, a Lexus ablakterelôi a kényelem növe-
lése érdekében csökkentik a szélzajt és a huzatot.

HÁTSÓ KARCVÉDÔ FÓLIA
Az átlátszó, öntapadó fólia a szinte észrevétlenül keletkezô apró 
karcolások ellen védi a hátsó lökhárítót, amelyek a csomagok be- és 
kirakodásakor keletkezhetnek.



MINDEN 
ÉLETSTÍLUSHOZ

Az új generációs GS vezetése minden eddig Lexus szedánnál élvezetesebb és 
magával ragadóbb élményt garantál. A precíz vezérlés, a készséges teljesítmény 
és az utastérben is uralkodó luxus egyaránt alkalmassá teszi a városi utcákra és a 
nyílt országutakra. Az élet egy nagy kaland, és a GS készen áll arra, hogy 
felfedezzen vele minden kínálkozó lehetôséget. Az eredeti Lexus tartozékok 
alappillére a tetszetôs megjelenés, amely mellett természetesen a praktikum 
sem szorul háttérbe. A választékban fellelhetô a tetôcsomagtartó és sze-
relvényei, a terhelhetôséget növelô vonóhorog, a gyermekek biztonságos 
utazását szolgáló ülések, és olyan praktikus elemek, amelyek Önrôl, 
vagyontárgyairól és autójáról gondoskodnak. A Lexus tartozékok végsô 
soron az Ön egyéniségérôl és az életében uralkodó prioritásokról szólnak.
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SZÁLLÍTÁS    
ÉS TÁROLÁS

SZÖRFDESZKA/ÁRBOC-
TARTÓ
Kifejezetten a Lexus csomagtar-
tóhoz terveztük. Biztonságosan 
rögzíthetô hozzá a szokatlan 
formájú, teljes méretû szörfdesz-
ka, vagy egy szélszörf és egy ár-
boc.

TETÔCSOMAGTARTÓ
A zárható alumínium tetôcso-
magtartó különbözô kiegészítôk 
széles választékával kombinálha-
tó, hogy a legkülönfélébb szabad-
idôs tevékenységekhez is rugalmas 
megoldást ajánljon.

SÍDOBOZ (LUXUS KIVITEL)
Kifejezetten a sítartozékok és 
síruhák szállítására szolgál. 
Egyedi a külsô és belsô meg-
formálása, elláttuk központi 
zárral, és kényelmes megoldás, 
hogy az utasoldalról nyitható.

SÍLÉC- ÉS HÓDESZKATAR-
TÓ (LUXUS KIVITEL)
Zárható tartó sílécekhez és/vagy 
hódeszkákhoz. A tartó a kereszt-
rudakon oldalra csúsztatható, ami 
megkönnyíti a fel- és leszerelést.



TETÔDOBOZ (LUXUS KIVITEL)
A nagy befogadóképességû, áramvonalas formatervû kiegészítô ideális 
útitárs. A benne lévô csomagok hevederekkel rögzíthetôk. A tetôdobozt 
központi zárral láttuk el. 
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SZÁLLÍTÁS     
ÉS TÁROLÁS

LEVEHETÔ VONÓHOROG
A levehetô fej ideálissá teszi a Lexus vonóhorgot mindazok számára, 
akik csak alkalmanként vontatnak, például lószállító utánfutót vagy 
csónakot. A 7 illetve 13 pólusú kábelköteg külön rendelendô hozzá.

FÜGGÔLEGES CSOMAGRÖGZÍTÔ HÁLÓ 
Gyakran a legegyszerûbb ötletek bizonyulnak rendkívül praktikus-
nak. A kisebb tárgyak rögzítését szolgáló függôleges háló a csomag-
térbe elôre beszerelt kampókhoz illeszthetô.



HÁTSÓ KERÉKPÁRTARTÓ
A könnyû, nagy erejû acélszerkezettel két kerékpárt lehet szállítani. 
A tartozék része a hátsó világítás szett és a rendszámtáblatartó keret is. 
Többféle változatban is elérhetô.
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BABYSAFE PLUS GYERMEKÜLÉS
Csecsemôk számára készül, születéstôl 
körülbelül 9 hónapos korig (13 kg). A lehajt-
ható kupola véd a nap és a szél ellen. 3 pontos 
biztonsági övvel rögzíthetô.

DUO PLUS  ISOFIX GYERMEKÜLÉS
A 9 hónap és 4 éves kor közötti (körülbelül 
9-18 kg) gyermekeknek ajánljuk. Az ISO 
fixes ülés felsô bekötési ponttal is rögzül a 
karosszériához a stabil tartás érdekében, 
a párnázott oldalak pedig az oldalirányú 
behatások ellen védenek.

KID GYERMEKÜLÉS
Ideális a 4 és 12 év közötti (kb. 15-36 kg) 
gyermekek utazásához. Az ülésmagasító és 
az állítható fejtámla folyamatos kényelmet és 
biztonságot nyújt a növekvô gyermek szá-
mára. ISO fixes vagy biztonsági övvel rögzít-
hetô változatokban választható.

BIZTONSÁG     
ÉS VÉDELEM
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ELAKADÁSJELZÔ HÁROMSZÖG
Ki tudja, mi vár ránk a következô kanyar 
után? A sok országban jogszabályban elôírt 
elakadásjelzô háromszöggel felkészülhet a 
váratlan eseményekre is.

ELSÔSEGÉLYKÉSZLET
A tetszetôs hordozótáskában minden benne 
van, ami a könnyen beszerezhetô kis vágá-
sok és karcolások kezeléséhez szükséges.

BIZTONSÁGI MELLÉNY
Látni és látszani: ez a személyes biztonság 
aranyszabálya. A Lexus biztonsági mellény 
nappal és éjszakai körülmények között egya-
ránt jól látható.
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