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 Философията на Lexus винаги е била „Стремеж 
към съвършенство“. Стремеж, който днес добива 
нови изумителни измерения. Доказателство за 
това е нашата нова гама от луксозни автомобили, 
които предлагат зашеметяващ дизайн, богати 
на въображение технологии и спираща дъха 
динамика. Благодарение на следенето на 
производствения процес от нашите майстори 
„Takumi“, всеки един Lexus е синоним на лукс. 
Вече 9 наши модела се предлагат със системата 
Lexus Hybrid Drive и в динамична F SPORT 
версия. Който и модел да изберете, ще откриете 
изумителното усещане да притежавате Lexus 
и невероятното удоволствие от шофирането. 

 ГАМАТА НА 
LEXUS 

 ГАМА  СЪДЪРЖАНИЕ
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 ГАМА  ВЪВЕДЕНИЕ

 ДОБРЕ ДОШЛИ В 
LEXUS 
 Lexus инвестира над 1 милиард долара в първия си автомобил, 
LS 400, за който ангажира 1 400 инжeнера и който прави 
революция в луксозния сегмент. 15 години по-късно, през 2004 
година Lexus създава първия луксозен хибрид в света – RX 400h. 
През следващите 10 години, докато другите показват прототипи, 
Lexus произвежда 85% от всички луксозни хибриди в света 
и вече над половин милион хибрида на марката кръстосват 
безшумно пътищата на планетата. Днес Lexus остава единственият 
автомобилен производител в света с пълна хибридна гама от 
9 изумителни модела, включително SUV моделите NX 300h и 
RX 450h. Следващият изумителен Lexus е луксозното купе LC, 
вдъхновено от легендарния суперавтомобил LFA и разработен 
на пистите Fuji Speedway и Нюрбургринг. Той пренаписва 
стандартите за смел дизайн, съвършена изработка и истинско 
удоволствие от шофиране! 

 „В LEXUS НАШАТА ВИЗИЯ Е ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В НАЙ-
ДОБРАТА ЛУКСОЗНА АВТОМОБИЛНА МАРКА В СВЕТА. НИЕ 

ЩЕ ПОСТИГНЕМ ТОВА ЧРЕЗ ИЗЦЯЛО НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И 
ИЗУМИТЕЛЕН ДИЗАЙН, КАТО ПРАВИМ НЕЩАТА ПО ТРУДНИЯ 

НАЧИН И КАТО ПРОИЗВЕЖДАМЕ АВТОМОБИЛИ, КОИТО 
ДОСТАВЯТ НЕСРАВНИМО УДОВОЛСТВИЕ ОТ ШОФИРАНЕТО.“ 

 Акио Тойода 
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 ГАМА  ДИЗАЙНЪТ НА LEXUS

 УДИВИТЕЛЕН 
ДИЗАЙН 
 LEXUS ВИНАГИ СЕ Е ОТЛИЧАВАЛ С 
ПЪРВОКЛАСЕН ЛУКС И ИЗТЪНЧЕНОСТ. СЕГА, 
НАШИЯТ СМЕЛ, НОВ ДИЗАЙНЕРСКИ ЕЗИК 
ДОБАВЯ ПОВЕЧЕ ЕМОЦИЯ И ВЪЛНЕНИЕ КЪМ 
НАШИТЕ АВТОМОБИЛИ. 

 Днес всеки Lexus се проектира съобразно нова, смела версия 
на нашата дизайнерска философия L-finesse (L=Leading 
edge). В основата на всички нови модели заляга уникалната 
„вретеновидна“ предна решетка, заимствана от поразителните 
прототипи с означение LF и суперавтомобила LFA. Тя комбинира 
функционалността на доброто охлаждане с артистичната 
интерпретация на въздушните потоци. Около решетката са 
разположени наподобяващи скъпоценни камъни фарове, които 
хармонично завършват визията, а светодиодните LED дневни 
светлини във формата на стрела придават неповторима аура на 
всеки Lexus. В профил впечатление прави мускулестата стойка, 
която контрастира на издълженото купе, а комбинацията от 
двата елемента допринася и за динамичното излъчване, и за 
изключителния простор. 
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 ГАМА  ДИНАМИКА НА ШОФИРАНЕ

 СЪЗДАДЕНИ ЗА 
УДОВОЛСТВИЕ 
 ВСЕКИ LEXUS СЕ ТЕСТВА И НАСТРОЙВА ПЪРВО 
В НАЙ-МОДЕРНИЯ СИМУЛАТОР В СВЕТА, А 
ПОСЛЕ И НА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ПИСТА. 

 Не се спираме пред нищо в стремежа си всеки Lexus да доставя 
върхово удоволствие при шофиране. За тази цел създадохме 
устойчиви на усукване каросерии и окачване, издържали 
тежките тестове на състезателните писти. Докато тествахме нашия 
суперавтомобил LFA V10 на пистата Нюрбургринг, открихме, 
че добавянето на прорез в центъра на калника подобрява 
обратната връзка от волана при висока скорост и приложихме 
тази технология в новия спортен седан GS. Можете да настроите 
всеки модел Lexus според настроението си - чрез селектора за 
избор на режим на шофиране, Вие можете да избирате между 
режими ECO, NORMAL, SPORT S+ (за моделите с адаптивно 
променливо окачване) и допълнителен режим CUSTOMIZE при 
RX 450h Luxury. Всички хибридни модели на Lexus, при ниска 
скорост се придвижват в електрически режим, почти безшумно, 
при нулев разход на гориво и нулеви вредни емисии. 
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 ГАМА  ИНТЕРИОРЕН ЛУКС

 ИЗЯЩЕСТВО И 
ФИНЕС 
 ОТПУСНЕТЕ СЕ В СЪВЪРШЕНО ИЗРАБОТЕНОТО 
КУПЕ, ОБОРУДВАНO С РАЗКОШНА КОЖЕНА 
ТАПИЦЕРИЯ И АВАНГАРДНИ LEXUS 
ТЕХНОЛОГИИ. 

 Всеки Lexus е проектиран така, че да осигури изумително 
преживяване на собственика си: При приближаване към новия 
луксозен RX дръжките и на четирите врати леко се осветяват, 
за да създадат усещане за уникално японско „Omotenashi“ 
(гостоприемство). След като седнете, почувствайте как плавните 
линии на салона Ви обгръщат, а всички прибори и уреди са 
разположени на идеално разстояние за лесно боравене. Възхитете 
се на централната конзола – дървената облицовка е гравирана с 
лазер от подразделението на Yamaha за производство на пиана, 
създавайки интригуваща фигура от линии, преди да бъде полирана 
ръчно, за да се получи красив блясък. В седана GS ще се насладите 
на седалка за водача, която е усъвършенствана в продължение 
на пет години, и nanoe® технология за пречистване на въздуха и 
освежаване на тапицерията. Върхът на лукса е съсредоточен в 
нашия флагман - LS, чиято задна VIP седалка заема релаксираща 
позиция и прави „Shiatsu“ масажи. 
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 ГАМА  АВАНГАРДНИ ТЕХНОЛОГИИ

 РЕВОЛЮЦИЯ В 
ПРИБОРНОТО 
ТАБЛО 
 ПРИБОРНО ТАБЛО, ВДЪХНОВЕНО ОТ LFA И 
СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНИ 
СИСТЕМИ, УПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ TOUCH PAD 
ИЛИ REMOTE TOUCH. 

 Lexus винаги използва богати на въображение технологии, 
които създават незабравимо изживяване зад волана. Например, 
удивителният 12,3" дисплей в моделите RX, GS, LS и GS F и 
вдъхновеното от LFA инструментално табло в RC F, GS F, LC и в 
много от F SPORT моделите. Или интуитивната Touch Pad система 
за управление в NX, RC и RC F. Тя осигурява мигновен достъп 
до премиум навигационната система Lexus и всички услуги на 
свързаност като Online Search, Google Street View® и Panoramio®. 
Новите NX и RX са оборудвани с безжично зарядно устройство 
за мобилни телефони в централния подлакътник. 
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 ГАМА  КАЧЕСТВОТО НА LEXUS

 МАЙСТОРСКА 
ИЗРАБОТКА 
„TAKUMI“ 

 ПРОИЗВОДСТВОТО НА LEXUS ВНИМАТЕЛНО 
СЕ ПРОСЛЕДЯВА ОТ „TAKUMI“ - СТАРШИ 
МАЙСТОРИТЕ НА LEXUS, КОЙТО ПРОВЕРЯВАТ 
ЛИЧНО ДАЛИ ВСЕКИ АВТОМОБИЛ Е 
ЗАВЪРШЕН БЕЗУПРЕЧНО, ПРЕДИ ФИНАЛНИЯ 
30 КМ ТЕСТ НА ПИСТАТА. 
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 Всяка повърхност, която докосвате в Lexus, е изящно завършена: 
от вложките от истинско дърво, полирани и лакирани на ръка, 
до красиво обшитата кожена тапицерия. В LS можете да изберете 
волан и вложки „Shimamoku“, които се изработват чрез 67 стъпки 
на производство в продължение на 38 дни. Отвън, безупречно 
нанесената боя се обработва на ръка след нанасянето на всеки 
слой (изключително времеемък процес) и щателно се проверява 
от човешко око и дигитални уреди, което гарантира перфектна 
повърхност. 
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 ГАМА  БЕЗОПАСНОСТ

 ИНТЕЛИГЕНТНИ 
СИСТЕМИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 
 СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ LEXUS SAFETY 
SYSTEM + ИЗПОЛЗВА РАДАР, РАБОТЕЩ С 
МИЛИМЕТРОВИ ВЪЛНИ И КАМЕРА, ЗА ДА 
ОТКРИВА ОПАСНОСТИ НАПРЕД ПО ПЪТЯ. 

 Lexus винаги е бил пионер в разработването на технологии за 
безопасност и подпомагане на водача, като изпитва всички свои 
нови модели в най-големия в света симулатор за шофиране. 
Благодарение на водещата позиция на Lexus в проучванията 
за предотвратяване на катастрофи, новите RX, IS, GS и GS F се 
предлагат с авангардния пакет системи Lexus Safety System +. Тя 
включва системите Pre-Crash System със следене за пешеходци; 
Advanced Lane Keeping Assist, която подпомага движението в 
избраната лента; Auto High Beam, автоматични дълги светлини 
за по-добра видимост през нощта и Adaptive Cruise Control, 
който поддържа постоянна скорост и дистанция до предходния 
автомобил. 
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 ГАМА  ПЪЛЕН ХИБРИД

 С НАД 1 МИЛИОН LEXUS ХИБРИДИ НА 
ПЪТЯ, НИЕ СМЕ НАЙ-ЛЮБИМИЯТ ЛУКСОЗЕН 
ХИБРИДЕН БРАНД В СВЕТА. 

 През 2004 Lexus стана първият автомобилен производител в 
света, който успешно внедри хибридната технология в сериен 
луксозен автомобил. Тази година отново предизвикахме 
границите на възможното с луксозното купе LC 500h, задвижвано 
от иновативната Multi Stage Hybrid система. Безупречно плавни 
и в същото време много приятни за шофиране, пълните хибриди 
на Lexus променят възприятията за динамика и еластичност. В 
градски условия през повечето време хибридите се придвижват 
безшумно само с електроенергия с нулев разход на бензин и 
нулеви вредни емисии на CO2 и NOX. Освен това, хибридите са 
изключително практични: хибридните батерии издържат над 10 
години, никога не се нуждаят от презареждане или поддръжка, 
леки са и заемат минимално място, което осигурява щедро 
багажно пространство. 

 СИЛАТА НА h 
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 ГАМА  ПЪЛЕН ХИБРИД

 ПЪЛНИТЕ ХИБРИДИ НА LEXUS.ГЕНИАЛНИ 
И ЕФЕКТИВНИ. ВЕЧЕ 12 ГОДИНИ. 

 СТАРТИРАНЕ И ПОТЕГЛЯНЕ 
 При потегляне, от 200 Nm до 470 Nm мигновена електрическа 
тяга от мощния електромотор ускорява самостоятелно пълния 
хибрид Lexus до 65 км/ч, като приливът на 650 V електроенергия 
се осигурява от хибридната батерия. В този момент автомобилът 
е почти безшумен, не използва гориво и не отделя вредни 
емисии. Изумителната скорост на потегляне на Lexus хибрид е 
без аналог при конвенционалните автомобили. 

 НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ШОФИРАНЕ 
 При шофиране със скорост над 65 км/ч високоефективният 
бензинов двигател се включва в задвижването почти безшумно, а в 
същото време електромоторът(ите) продължават да подпомага(т) 
движението на автомобила. Чрез прецизно разпределение на 
енергията от двата източника, хибридната система на Lexus 
осигурява изключителен комфорт на шофиране, съчетан с нисък 
разход и минимално отделяне на вредни емисии. 



21

 МАКСИМАЛНО УСКОРЕНИЕ 
 При по-силно натискане на педала на газта електромоторът(ите) 
мигновено започва(т) да подпомага(т) бензиновия двигател 
подобно на турбо. Това осигурява прилив на огромен въртящ 
момент от 200 Nm до 470 Nm към задвижващите колела и 
изключително бързо и непрекъснато линейно ускорение до 
максималната скорост на автомобила. Мигновената реакция 
и еластичност на хибридите Lexus при изпреварване са 
впечатляващи! 

 ДВИЖЕНИЕ ПО ИНЕРЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ, СПИРАНЕ 
 При движение по инерция, намаляване и пълно спиране, 
хибридната система изключва двигателя, а електромагнитната 
спирачка регенерира безплатната кинетична енергия, която 
другите автомобили губят, превръща я в електричество и я 
съхранява в батерията. Същата тази електроенергия хибридът 
използва за ускорение впоследствие. Затова пълните хибриди 
нямат нужда от външно зареждане. Гениално и ефективно. 
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 ГАМА  ПЪЛЕН ХИБРИД

 ГАМАТА ПЪЛНИ 
ХИБРИДИ 

 ДНЕС LEXUS Е ЕДИНСТВЕНИЯТ АВТОМОБИЛЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ В СВЕТА С ПЪЛНА 
ХИБРИДНА ГАМА, КАТО ПРЕДЛАГА ОБЩО 
9 ХИБРИДНИ МОДЕЛА. ВСЕКИ МОДЕЛ НА 
LEXUS СЕ ПРЕДЛАГА С ПЪЛНО ХИБРИДНО 
ЗАДВИЖВАНЕ. 
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 Задвижването Lexus Hybrid Drive вече се предлага в следните 
високотехнологични пълни хибриди: компактният CT 200h, 
новите SUV NX 300h и RX 450h, новите RC 300h и LC 500h, както 
и седаните IS 300h, GS 300h, GS 450h и LS 600h. 

Всеки един е оборудван с авангардна хибридна технология на 
задвижване Lexus Hybrid Drive, която интелигентно съчетава 
атмосферен бензинов двигател, електромотор(и), автоматична, 
безстепенна трансмисия и хибридна батерия. Резултатът е 
плавно, почти безшумно движение, спортно линейно ускорение 
и изключителна отзивчивост. 
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 ГАМАТА F SPORT  НАСТРОЕНИ ОТ МАЙСТОРИТЕ-ПИЛОТИ НА 
LEXUS, КОИТО СЪЗДАДОХА ИЗУМИТЕЛНИЯ 
СУПЕРАВТОМОБИЛ LFA, КУПЕТО RC F И 
СЕДАНА GS F, ПЪЛНАТА ГАМА F SPORT НОСИ 
ДУХА НА ТЕЗИ ИЗУМИТЕЛНИ АВТОМОБИЛИ. 

 ГАМА  F SPORT
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 Буквата „F“ в F SPORT препраща към легендарната писта Fuji 
Speedway, където разработваме и тестваме всички суперспортни 
автомобили на Lexus. Непогрешимо динамични, F SPORT версиите 
на нашите модели CT, IS, RC, GS, LS, NX и RX. са с агресивен преден 
дизайн, дискретен заден спойлер и ексклузивна, вретеновидна 
предна решетка с клетъчен дизайн. 

Леките алуминиеви колела и спортните настройки на окачването 
добавят допълнителна емоция и удоволствие зад волана. 
В интериора кожените спортни седалки, тапицираните с 
перфорирана кожа скоростен лост и F SPORT волан, са допълнени 
от перфорирани, спортни, алуминиеви педали, ексклузивни 
прагове и интериорни вложки. 
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 CT 200h 

 CT 200h 
 Оборудван с новата вретеновидна предна решетка на Lexus 
и атлетична задна част, обновеният CT 200h e изумителен 
компактен автомобил. Задвижван от най-авангардната в света 
пълнохибридна технология, този красив петврат хечбек 
разполага с непостижима за конвенционалните аналози 
хибридна динамика в съчетание с най-ниските в класа си 
CO2 емисии от само 82 г/км* и разход на гориво от едва 
3,6 л/100км. Подчертаното екологично лидерство на автомобила 
се доказава чрез възможността да шофирате при ниска скорост 
в електрически режим почти безшумно, без разход на гориво и 
при нулеви вредни емисии. Динамичен и приятен за шофиране, 
CT 200h разполага с тих и луксозен интериор, който включва 
мултимедийна система Lexus Premium Navigation, управлявана 
чрез Remote Touch и аудиосистема Mark Levinson® 7.1 Premium 
Surround с 13 високоговорителя.

* За ниво Eco. 

•  Хибридно задвижване на Lexus, 136 к.с.
• Разход на гориво: от 3,6 л/100 км
• CO2 емисии: от 82 г/км
• Автоматична, хибридна, безстепенна трансмисия
• Задвижване на предните колела
• Избор на режим на шофиране (EV, ECO, NORMAL, SPORT)
• Авангардна аеродинамика, LED фарове и дневни светлини
• 7" Lexus Премиум навигационна система с Remote Touch
• HDD навигация, Система Remote Touch
• Задно, независимо окачване с двойни носачи
• 8 въздушни възглавници, вкл. за коленете
• F SPORT версия 
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 IS 200t 

 IS 200t 
 Демонстрирайки нови, мускулести форми, обновеният спортен 
седан IS 200t генерира 245 к.с. турбо-адреналин. Способен 
да ускори автомобила до 230 км/ч (където е позволено), той 
е оборудван с 8-степенна автоматична трансмисия и пера за 
смяна на предавките от волана за максимално прецизен контрол. 
2,0-литровия бензинов двигател се сглобява в обезпрашена стая 
за максимална защита срещу замърсители, а двойната ауспухова 
система е проектирана да генерира впечатляващ звук. Докато 
релаксирате в ергономично оформените спортни седалки, ще 
се насладите на детайли като традиционните ‘Naguri’ интериорни 
вложки, изработени от пиано дивизията на Yamaha. Произвеждан 
на същите поточни линии, на които се сглобяват GS и LS, всеки 
един IS 200t преминава през щателните проверки на нашите 
майстори-занаятчии ‘Takumi’. 

•  2,0-литров, 4-цилиндров турбо-бензин, 245 к.с. DIN
• CO2 емисии: от 162 г/км
• 8-степенна автоматична трансмисия с пера за смяна на 

предавките от волана
• Задвижване на задните колела
• 16", 17" или 18" алуминиеви колела
• Bi-LED или изцяло LED предни светлини
• Аудиосистема Mark Levinson Premium Surround 

с 15 високоговорителя
• 10,3" Lexus Премиум навигация с Remote Touch
• 8 въздушни възглавници
• Lexus Safety System +
• Система за следене на мъртвата точка, Предупреждение за 

преминаващ автомобил отзад
• F SPORT модификация 
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 IS 300h 

 IS 300h 
 Отвън, новият седан IS 300h е по-вдъхновяващ и уверен 
отвсякога, с отличителни LED светлини и смела, вретеновидна 
предна решетка Lexus. Отвътре, вие ще откриете луксозно 
оборудване, като лазерно изрязани вложки от тъмно дърво и 
по-голям мултимедиен дисплей. На пътя, водачите на IS ще оценят 
подобреното усещане зад волана и иновативната Lexus Safety 
System +, които подпомагат шофьорските умения. Задвижван от 
второ поколение Lexus Hybrid Drive със система Active Sound 
Control, IS 300h е истинско удоволствие за шофиране, а генерира 
само 97 г/км* CO2 емисии и изразходва 4,2 л/100км*.

* За ниво Eco. 

•  Lexus Hybrid Drive, 223 к.с.
• CO2 емисии: от 97 г/км
• E-CVT с пера за смяна на предавките от волана, 

Задвижване на задните колела
• 16", 17" или 18" алуминиеви колела
• Bi-LED или изцяло LED предни светлини
• Аудиосистема Mark Levinson Premium Surround 

с 15 високоговорителя
• 10,3" Lexus Премиум навигация с Remote Touch
• 8 въздушни възглавници
• Lexus Safety System +
• Система за следене на мъртвата точка, Предупреждение за 

преминаващ автомобил отзад
• F SPORT модификация 
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 GS 300h 

 GS 300h 
 Новият GS 300h седан пълен хибрид е най-ефективният GS, 
създаван някога. Оборудван с второ поколение Lexus Hybrid 
Drive, GS 300h интелигентно комбинира авангарден 2,5-литров 
безинов двигател с директно впръскване с мощен електромотор, 
хибридна трансмисия и компактна хибридна батерия. GS 300h 
е плавен и изискан за управление, а разходът на гориво е едва 
4,7 л/100км*. В градски условия през повечето време GS 300h 
се придвижва безшумно само с електроенергия без разход 
на бензин и вредни емисии. Оборудван с най-авангардната 
хибридна технология в света, GS 300h е с най-ниските разходи 
за притежание в своя клас. В интериора ще се насладите на 
майсторската изработка на Lexus, спечелила множество отличия, 
на климатична технология nanoe® и на аудиосистемата Mark 
Levinson® 7.1-канален Premium Surround със 17 високоговорителя.

* За ниво Eco. 

•  Хибридно задвижване на Lexus, 223 к.с.
• Разход на гориво: от 4,7 л/100км
• CO2 емисии: от 109 г/км
• Автоматична, хибридна, безстепенна трансмисия с пера за 

смяна на предавките
• Задвижване на задните колела
• 17" или 18" алуминиеви колела
• Bi-Xenon или LED фарове и дневни светлини
• 12,3" мултимедиен дисплей, Премиум навигационна система 
• Mark Levinson® Premium Surround със 17 високоговорителя
• Lexus Safety System +
• 10 въздушни възглавници, 4-степенен VDIM
• F SPORT версия 
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 GS 450h 

 GS 450h 
 Новият, изумителен GS 450h напълно преобръща представата за 
спортен седан. Тройните LED светодиодни фарове и дневните 
светлини очертават аурата на Lexus. А задните светодиодни 
светлини с формата на емблемата „L“ подчертават динамиката на 
модела. Задвижван от най-авангардната хибридна система в света, 
той разполага с 345 к.с. и ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунди, 
а същевременно отделя най-ниските в класа си CO2 емисии - само 
137 г/км*. Завладяващото шофиране се дължи на обновената 
каросерия, новото окачване и върховата аеродинамика. Отвътре, 
просторното купе пренаписва стандартите за комфорт, качество 
на изработка и авангардни технологии. Това включва изумителен 
12,3" мултимедиен дисплей и Lexus Safety System +, включваща 
система Advanced Lane Keeping Assist и Адаптивни дълги 
светлини. Новият GS 450h F SPORT разполага с революционната 
система Lexus Dynamic Handling със завиване на задните колела, 
разработена и усъвършенствана на пистата Нюрбургринг от 
екипа, проектирал суперавтомобила LFA V10.

* За ниво Eco. 

•  Хибридно задвижване на Lexus, 345 к.с.
• Време за ускорение 0-100 км/ч: 5,9 сек.
• Разход на гориво: от 5,9 л/100км
• CO2 емисии: от 137 г/км
• Автоматична, хибридна, безстепенна трансмисия с пера за 

смяна на предавките, задвижване на задните колела
• Избор на режим на шофиране (EV, ECO, NORMAL, SPORT S, 

SPORT S+)
• 17", 18" или 19" алуминиеви колела, Bi-LED предни светлини
• 12,3" мултимедиен дисплей, Remote Touch система
• 3-зонов климатичен контрол с nanoe® и S-Flow
• Head-Up Дисплей, HDD навигация
• Lexus Dynamic Handling с четири активно завиващи колела
• Lexus Safety System +
• 10 въздушни възглавници, 5-степенен VDIM
•  F SPORT версия 
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 LS 600h AWD 
 Новият LS 600h е най-изисканият седан, който Lexus някога е 
създавал и e претърпял общо 3 000 подобрения при последното 
обновление. LS 600h е оборудван с ултра плавно хибридно 
задвижване с V8 бензинов двигател и е проектиран според 
новата дизайнерска линия на Lexus със смела вретеновидна, 
предна решетка. В интериора е интегриран изумителен 12,3" 
мултимедиен дисплей и аудиосистема Mark Levinson® Reference 
Surround с 19 високоговорителя. Невероятно удобен и приятен 
за управление, LS вече се предлага в динамична F SPORT версия. 
За върховия комфорт на пътниците се грижи системата ‘Climate 
Concierge’, която автоматично настройва температурата в купето 
и отоплението на седалките и волана. За тези, които предпочитат 
да бъдат шофирани, LS 600h L, с удължена колесна база предлага 
задна, дясна VIP седалка за релаксация, която извършва „Shiatsu“ 
масажи. 

•  Хибридно задвижване на Lexus, 445 к.с.
• Време за ускорение 0-100 км/ч: 6,1 сек.
• Разход на гориво: 8,6 л/100км, CO2 емисии: 199 г/км
• Автоматична, хибридна, безстепенна трансмисия
• Перманетно задвижване на четирите колела (AWD)
• Избор на режим на шофиране EV, ECO, NORMAL, COMFORT, 

SPORT S, SPORT S+
• Адаптивно променливо окачване (AVS) и въздушно активно 

окачване
• 19" алуминиеви колела със спирачна система Brembo®

• Bi-LED светодиодни фарове с AHB & I-AFS
• Задна VIP седалка с функция „масажи“
• Mark Levinson® Reference Surround с 19 високоговорителя
• 12,3" дисплей, Remote Touch, 4-зонов Climate Concierge
• До 11 въздушни възглавници 

 LS 600h AWD 
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 NX 200t AWD 

 NX 200t AWD 
 Колкото автомобил, толкова и модерно изкуство, изцяло 
новият NX 200t AWD отказва да остане незабелязан. В купето 
ще откриете иновативни технологии като безжично зареждане 
за вашият мобилен телефон и интуитивната система Touch Pad, 
която осигурява мигновен достъп до мултимедийната система. 
Задвижван от изцяло нов 2,0-литров бензинов двигател с 
максимална мощност от 238 турбо-конски сили, NX 200t се усеща 
като автомобил с V6 двигател, ускорява до 100 км/ч за 7,1 секунди 
и разполага с отличителни двойни, алуминиеви накрайници на 
ауспусите, вдъхновени от най-високия клас мотоциклети. Перата 
за смяна на предавките от волана доставят мигновено ускорение, 
динамично управление и осигуряват директен контрол върху 
ултра-бързата 6-степенна автоматична скоростна кутия. 

•  2,0-литров 4-цилиндров турбо-бензинов двигател с 
директно впръскване (D-4ST), 238 к.с.

• Време за ускорение 0-100 км/ч: 7,1 сек.
• Разход на гориво: от 7,9 л/100 км
• CO2 емисии: от 183 г/км
• 6-степенна автоматична трансмисия с пера за смяна на 

предавките
• Задвижване на четирите колела (Dynamic Torque Control AWD)
• 17" или 18" алуминиеви колела, LED фарове и дневни 

светлини, 7" Lexus Премиум навигационна система с Touch 
Pad

• Избор на режим на шофиране (ECO, NORMAL, SPORT S, SPORT S+)
• Уреди за налягане на турбината и G-сензор
• Panoramic View Monitor: 360° обзор от птичи поглед
• Система Pre-Crash Safety, Adaptive Cruise Control & Lane 

Departure Alert, F SPORT версия 
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 NX 300h AWD 

 NX 300h AWD 
 Създаден, за да изпъква силно в градската среда, изцяло 
новият хибриден SUV модел NX 300h AWD предлага гъвкаво 
пространство и изключителен комфорт за 5 души и техния 
багаж. Задвижван от последното поколение Lexus Hybrid Drive 
с 2 мощни електромотора, NX 300h AWD разполага със 197 к.с. 
при разход на гориво от едва 5,1 л/100км и CO2 емисии от само 
117 г/км*. Този изумителен Lexus предлага плавно и комфортно 
придвижване, съчетано с впечатляваща градска маневреност 
и завидни AWD умения на пътя и извън него. Интуитивната 
Lexus технология включва 360-градусов обзор от птичи поглед, 
осигурен от 4 камери и премиум навигационна система Lexus. 
За още по-вълнуващо преживяване зад волана, новият NX 300h 
F SPORT разполага с адаптивно променливо окачване, 18" 
алуминиеви колела, ексклузивен F SPORT волан и спортни 
седалки, тапицирани с перфорирана кожа.

* За ниво Eco. 

•  Хибридно задвижване на Lexus, 197 к.с.
• Разход на гориво: от 5,1 л/100км
• CO2 емисии: от 117 г/км
• Автоматична, хибридна, безстепенна трансмисия с пера за 

смяна на предавките
• Задвижване на четирите колела (AWD)
• 17" или 18" алуминиеви колела
• LED фарове и дневни светлини 
• 7" Lexus Премиум навигационна система с Touch Pad
• Избор на режим на шофиране (EV, ECO, NORMAL, SPORT S, 

SPORT S+)
• Panoramic View Monitor: система за 360° обзор от птичи 

поглед
• Система Pre-Crash Safety, Adaptive Cruise Control & Lane 

Departure Alert
• F SPORT версия 
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 RX 200t AWD 

 RX 200t AWD 
 Изцяло новият, поразителен RX 200t AWD е задвижван от изцяло 
нов 2,0-литров бензинов двигател с максимална мощност 238 
турбо-конски сили и внушителен въртящ момент 350 Нм. RX 200t 
AWD се усеща като автомобил с V6 двигател, а в същото време 
е впечатляващо икономичен, благодарение на двойното Ото / 
Аткинсън газоразпределение. RX 200t се отличава с изразени 
двойни, алуминиеви накрайници на ауспусите. Перата за смяна 
на предавките от волана доставят мигновено ускорение, 
динамично управление и осигуряват директен контрол върху 
ултра-бързата 6-степенна автоматична скоростна кутия. Този 
изумителен Lexus SUV разполага със завидни AWD умения на 
пътя и извън него, съчетани с впечатляваща градска маневреност. 
Предлагайки несравнимо ниво на изтънчен лукс, той разполага с 
революционни технологии, като стандартната за модела система 
за безопасност Lexus Safety System +. 

•  2,0-литров 4-цилиндров турбо-бензинов двигател с
• директно впръскване (D-4ST), 238 к.с.
• Разход на гориво: 7,9 л/100км, CO2 емисии: 181 г/км
• 6-степенна автоматична трансмисия с пера за смяна на 

предавките
• Задвижване на четирите колела (Dynamic Torque Control AWD)
• 18" или 20" алуминиеви колела
• Адаптивно автоматично променливо окачване (AVS)
• Bi-LED тройни фарове с адаптивни дълги светлини
• 12,3" Lexus Премиум навигационна система с Remote Touch
• 10" Head-Up Дисплей, HDD Навигация
• Panoramic View Monitor: 360° обзор от птичи поглед
• Mark Levinson® Premium Surround с 15 високоговорителя
• 10 въздушни възглавници
• Lexus Safety System +
• F SPORT версия 



44



45

 RX 450h AWD 
 Демонстрирайки страстта ни към сътворяване на изумителното, 
изцяло новият RX 450h е най-поразителният Lexus SUV, някога 
създаван от нашите дизайнери. Предлагайки несравнимо ниво 
на изтънчен лукс, той разполага с революционни технологии, 
като стандартната за модела система за безопасност Lexus 
Safety System +. Задвижван от последно поколение Lexus Hybrid 
Drive, революционният RX 450h AWD интелигентно съчетава 
3,5-литров, V6 бензинов двигател и два мощни електромотора, 
които осигуряват задвижване на четирите колела и ускоряват 
модела до 100 км/ч само за 7,7 секунди. RX 450h AWD разполага 
с 313 к.с. при разход на гориво от едва 5,2 л/100км и CO2 емисии 
от само 120 г/км. Този изумителен Lexus SUV предлага плавно и 
комфортно придвижване и завидни AWD умения на пътя и извън 
него, съчетани с впечатляваща градска маневреност. Хибридната 
батерия на RX 450h никога не се нуждае от зареждане и заема 
минимално пространство без да отнема от просторния багажник.
 

•  Хибридно задвижване на Lexus, 313 к.с.
• Разход на гориво: от 5,2 л/100км
• CO2 емисии: от 120 г/км
• Автоматична, хибридна, безстепенна трансмисия с пера за 

смяна на предавките
• Задвижване на четирите колела (AWD)
• 18" или 20" алуминиеви колела
• Адаптивно автоматично променливо окачване (AVS)
• Bi-LED тройни фарове с адаптивни дълги светлини
• 12,3" Lexus Премиум навигационна система с Remote Touch
• 10" Head-Up Дисплей, HDD Навигация
• 360-градусова панорама, Smart Power задна врата
• Mark Levinson® Premium Surround с 15 високоговорителя
• 10 въздушни възглавници
• Lexus Safety System +
• F SPORT версия 

 RX 450h AWD 
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 RC 200t 

 RC 200t 
 Създадено на пистата, за да разстърси душата ви, новото спортно 
купе RC 200t ще накара кръвта ви да кипи с впечатляващо 
ускорение и спортна динамика при висока скорост. RC 200t 
разполага с изключително твърда каросерия и аеродинамика, 
вдъхновена от моторните спортове в съчетание с многозвенно 
задно окачване, което гарантира прецизно управление и пътно 
поведение. Задвижван от изцяло нов 2,0-литров, турбо бензинов 
двигател, RC 200t е създаден да Ви достави неподправено 
удоволствие от шофирането с неговите 245 к.с., ускорение до 
100 км/ч за 7,5 секунди и максимална скорост 230 км/ч. Той е 
оборудван с 8-степенна, автоматична трансмисия с пера за ръчна 
смяна на предавките от волана, задвижваща задните колела. 

•  2,0-литров 4-цилиндров турбо-бензинов двигател 
с директно впръскване (D-4ST), 245 к.с.

• Време за ускорение 0-100 км/ч: 7,5 сек.
• Разход на гориво: от 7,2 л/100км, CO2 емисии: от 166 г/км
• 8-степенна, автоматична трансмисия с пера за смяна на 

предавките, задвижване на задните колела
• 18" или 19" алуминиеви колела
• 8" Lexus Премиум навигационна система с Remote Touch
• LED фарове и дневни светлини
• Избор на режим (ECO, NORMAL, SPORT S, SPORT S+)
• Система за следене на мъртвата точка с индикация в 

страничните огледала, Предупреждение при напускане на 
пътна лента

• Адаптивно автоматично променливо окачване (AVS)
• 8 въздушни възглавници
• F SPORT версия 



47



48

 RC 300h 

 RC 300h 
 Новият Lexus RC 300h пълен хибрид е наистина спиращо дъха 
спортно купе и първото купе в света с хибридно задвижване. 
Съчетавайки елегантен дизайн с несравнимото майсторство на 
Lexus, RC 300h е почти безшумен при шофиране и удивително 
изтънчен зад волана. Спортните кожени седалки на автомобила, 
изработени по специална технология за „интегрирано запълване 
с пяна“ осигуряват допълнителна опора при завиване. Акцентът 
при RC 300h F SPORT е централният дигитален инструмент на 
таблото, заимстван и вдъхновен от Lexus LFA. Системата Touch 
Pad осигурява на водача интуитивно управление на бордовите 
системи, като навигационната система Lexus Premium Navigation, 
снабдена с Lexus Connected Services. 

•  Хибридно задвижване на Lexus, 223 к.с.
• Разход на гориво: от 4,7 л/100км
• CO2 емисии: от 113 г/км
• Автоматична, хибридна, безстепенна трансмисия с пера за 

смяна на предавките, задвижване на задните колела
• 18" или 19" алуминиеви колела
• 8" Lexus Премиум навигационна система с Remote Touch
• LED фарове и дневни светлини
• Избор на режим на шофиране (EV, ECO, NORMAL, SPORT S, 

SPORT S+)
• Система за следене на мъртвата точка с индикация в 

страничните огледала, Предупреждение при напускане на 
пътна лента

• Адаптивно автоматично променливо окачване (AVS)
• 8 въздушни възглавници
• F SPORT версия 
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 LC 500 

 LC 500 
 Подготовката на LC 500 2+2 луксозно купе изискваше, както 
силно въображение, така и безкомпромисен подход. Вдъхновен 
от съблазнителните форми на автомобила, нашият дизайнерски 
екип създаде ултра-компактно предно окачване, което позволява 
толкова устремена предна визия. Отвътре, водачите седят почти 
толкова ниско, колкото е и центърът на тежестта на LC 500, 
обгърнати от кокпит, оборудван с ново поколение интуитивен 
Touch Pad и следващо поколение мултимедийна система. 
Точно толкова мощен за шофиране, колкото изглежда и самият 
автомобил, LC 500 е задвижван от високооборотен 5,0-литров 
V8 двигател, генериращ неповторим звук. Предаването на 
мощността е поверено на новоразработената 10-степенна 
автоматична трансмисия. 

•  5,0-литров V8 бензинов двигател
• 10-степенна Sport Direct Shift автоматична трансмисия
• Задвижване на задните колела
• Torsen диференциал с ограничено приплъзване
• 20" или 21" алуминиеви колела с големи вентилирани 

дискове
• LED светлини
• Аудиосистема Mark Levinson Premium Surround с 13 

високоговорителя
• 10,25" Lexus Премиум навигационна система, Touch Pad, 

8 въздушни възглавници
• Lexus Safety System +
• Система за следене на мъртвата точка, Предупреждение за 

преминаващ автомобил отзад

Забележка: технически данни за LC 500 не са налични към момента на отпечатване.
Моля, свържете се с Оторизиран дилър на Lexus или посетете www.lexus.bg за допълнителна информация. 
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 LC 500h 

 LC 500h 
 Революция в начина, по който създаваме автомобили, дизайнери 
и инженери на Lexus работиха съвместно по време на целия 
процес на проектирана на спиращия дъха LC 500h 2+2 луксозно 
купе. Нововъведенията включват изцяло ново и изключително 
високоякостно стоманено шаси в комбинация с карбонови 
и алуминиеви компоненти, които намаляват общото тегло. 
Задвижван от първата в света Multi-stage хибридна система, 
която съчетава 3,5-литров V6 бензинов двигател с мощен 
електомотор, литиево-йонна батерия и задноразположена 
4-степенна автоматична трансмисия, LC 500h предлага мигновена 
смяна на предавките и ускорение. Проектиран за онези, които 
обичат шофирането, майсторите-занаятчии на Lexus - ‘Takumi’, 
произвеждат детайли като прецизно полирани пера за смяна 
на предавките и ексклузивни лайстни на вратите от Alcantara. 

•  Lexus Multi-Stage Hybrid
• 10-степенна трансмисия, Задвижване на задните колела
• Torsen диференциал с ограничено приплъзване
• 20" или 21" алуминиеви колела с големи вентилирани 

дискове
• LED светлини
• Аудиосистема Mark Levinson Premium Surround с 13 

високоговорителя
• 10,25" Lexus Премиум навигационна система, Touch Pad, 

8 въздушни възглавници
• Lexus Safety System +
• Система за следене на мъртвата точка, Предупреждение за 

преминаващ автомобил отзад

Забележка: технически данни за LC 500h не са налични към момента на отпечатване.
Моля, свържете се с Оторизиран дилър на Lexus или посетете www.lexus.bg за допълнителна 
информация. 

 LC 500h 
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 RC F 

 RC F 
 Създаден на състезателната писта, RC F е част от изумителната 
'F'-гама на Lexus. Оборудван с най-мощния V8 двигател, 
вграждан някога в Lexus, дисциплината 0-100 км/ч отнема 
само 4,5 секунди. Прибиращият се заден спойлер, спортният 
волан и състезателните уреди в инструменталното табло са 
гаранция за спиращи дъха преживявания в акомпанимент 
на четирите ауспуха, които всеки път изпълняват незабравим 
концерт. Разработен на изтощителната писта Нюрбургринг, RC F 
разполага с изключително твърда каросерия, която, в комбинация 
с вдъхновената от моторните спортове аеродинамика и 
мултилинк задно окачване, пренаписват установените стардарти 
за прецизно управление. Резултатът е истински разтърсващо 
изживяване зад волана. 

•  5,0-литров V8 бензинов двигател, 477 к.с.
• Време за ускорение 0-100 км/ч: 4,5 сек.
• Максимална скорост: 270 км/ч, Разход на гориво: 10,8 л/100км
• 8-степенна Sport Direct Shift автоматична трансмисия
• Задвижване на задните колела
• 19" алуминиеви колела с вентилирани спирачни дискове 

Brembo®

• Спортен волан и спортни седалки
• Semi-aniline кожен или Alcantara® салон
• Система Touch Pad и сензорно климатично управление
• Аудиосистема Mark Levinson®, Lexus Premium Navigation
• Спортни прибори в инструменталното табло
• Векторен диференциал (Torque Vector Differential)
• Избор на режим на шофиране (Standard, Quick, Circuit)
• Специална CARBON версия с таван, преден капак и активен 

заден спойлер, изработени от въглеродни влакна 

 RC F 
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 GS F 

 GS F 
 GS F съчетава безкомпромисния лукс на седан със скоростта и 
динамиката на спортен автомобил. Неговият ръчно изработен, 
5,0-литров, атмосферен V8 бензинов двигател произвежда 
477 к.с., които предава към задните колела чрез 8-степенна, 
автоматична трансмисия. Динамиката на този супер седан 
се допълва от, задния карбонов спойлер и четириканалната 
генерация. GS F разполага с подсилена каросерия и окачване, 
специално разработени на пистата Фуджи и на Нюрбургринг. 

•  5,0-литров V8 бензинов двигател, 477 к.с.
• Време за ускорение 0-100 км/ч: 4,6 сек.
• Максимална скорост: 270 км/ч
• Разход на гориво: 11,2 л/100км
• 8-степенна Sport Direct Shift автоматична трансмисия
• Задвижване на задните колела
• 19" алуминиеви колела с вентилирани спирачни дискове 

Brembo®

• 12,3" мултимедийна система
• Lexus Premium Navigation със система Remote Touch Pad 
• Аудиосистема Mark Levinson® със 17 високоговорителя
• Векторен диференциал (Torque Vector Differential)
• Избор на режим на шофиране (Standard, Quick, Circuit)
• 10 въздушни възглавници
• Система за безопасност Lexus Safety System + 
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 ТЕХНИЧЕСКИ 
ДАННИ 

CT 200h IS 200t IS 300h

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (К.С. / КВТ)

Бензин 136 / 100 245 / 180 223 / 164

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри/Обем (cm3) L4 / 1798 L4 / 1998 L4 / 2494

Макс. мощност (к.с. / кВт при об/мин) 99 / 73 @ 5200 245 / 180 @ 5800 181 / 133 @ 6000

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 142 @ 2800 - 4400 350 @ 1650 - 4400 221 @ 4200 - 5400

ДИНАМИКА

Макс. скорост (км/ч) 180 230 200

Ускорение 0-100 км/ч (сек.) 10,3 7,0 8,3 / 8,42

CO2 ЕМИСИИ* (Г/КМ)

Комбиниран цикъл от 82 от 162 от 97

РАЗХОД НА ГОРИВО* (Л/100КМ)

Комбиниран цикъл от 3,6 от 7,0 от 4,2

РАЗМЕРИ (ММ)

Дължина 4350 4680 4680

Ширина 1765 1810 1810

Височина 1445 / 14551 1430 1430

Междуосие 2600 2800 2800

 1 Първото число е височината на клас CT 200h Eco. Второто число е височината на всички останали класове CT 200h.
2 Първото число е за клас IS 300h Eco. Второто число е за всички останали класове IS 300h.

*  От… показва най-малкото число, измерено или целево за най-екологичния клас. За други класове числата са по-големи. Разходът на гориво и стойностите на CO2 се измерват в контролирана среда в 
съответствие с изискванията на Директива 80/1268/ЕИО, вкл. нейните изменения, за автомобил с оборудване по европейски стандарт. За допълнителна информация или ако проявявате интерес към 
закупуване на автомобил с оборудване по европейски стандарт, моля, обърнете се към местния оторизиран вносител на Lexus. Възможно е разходът на гориво и стойностите на CO2 на Вашия автомобил 
да са различни от измерените. Поведението при шофиране, както и други фактори (например условия на пътя, трафик, състояние на автомобила, налягане в гумите, монтирано оборудване, товар, брой на 
пътниците и др.) имат значение при определяне на разхода на гориво и емисиите на CO2.

За повече информация, моля свържете се с Вашия дилър на Lexus или посетете www.lexus-bulgaria.bg или www.lexus.eu за актуална информация или промени. 
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GS 300h GS 450h LS 600h

223 / 164 345 / 254 445 / 327

L4 / 2494 V6 / 3456 V8 / 4969

181 / 133 @ 6000 292 / 215 @ 6000 394 / 290 @ 6400

221 @ 4200 - 5400 352 @ 4500 520 @ 4000

190 250 250

9,0 5,9 6,1

от 104 от 137 199

от 4,4 от 5,9 8,6

4880 4880 5090 / 52101

1840 1840 1875

1455 1455 1480 / 14702

2850 2850 2970 / 30901

 1 Посоченото първо число е за LS 600h. Второто число е за LS 600h L.
2 Посоченото първо число е за LS 600h. Второто число е за LS 600h F SPORT.. 
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 ТЕХНИЧЕСКИ 
ДАННИ 

NX 200t FWD (AWD) NX 300h FWD (AWD) RX 200t FWD (AWD) RX 450h

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (К.С. / КВТ)

Бензин 238 / 175 197 / 145 238 / 175 313 / 230

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри/Обем (cm3) L4 / 1998 L4 / 2494 L4 / 1998 V6 / 3456

Макс. мощност (к.с. / кВт при об/мин) 238 / 175 @ 4800 - 5600 155 / 114 @ 5700 238 / 175 @ 4800 - 5600 262 / 193 @ 6000

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 350 @ 1650 - 4000 210 @ 4200 - 4400 350 @ 1650 - 4000 335 @ 4600

ДИНАМИКА

Макс. скорост (км/ч) 200 180 200 200

Ускорение 0-100 км/ч (сек.) 7,3 (7,1) 9,2 9,2 (9,5) 7,7

CO2 ЕМИСИИ* (Г/КМ)

Комбиниран цикъл от 178 от 116 от 181 от 120

РАЗХОД НА ГОРИВО* (Л/100КМ)

Комбиниран цикъл от 7,7 от 5,0 от 7,8 от 5,2

РАЗМЕРИ (ММ)

Дължина 4630 4630 4890 4890

Ширина 1845 1845 1895 1895

Височина 1645 1645 1690 1685

Междуосие 2660 2660 2790 2790

 *  От… показва най-малкото число, измерено или целево за най-екологичния клас. За други класове числата са по-големи. Разходът на гориво и стойностите на CO2 се измерват в контролирана среда в 
съответствие с изискванията на Директива 80/1268/ЕИО, вкл. нейните изменения, за автомобил с оборудване по европейски стандарт. За допълнителна информация или ако проявявате интерес към 
закупуване на автомобил с оборудване по европейски стандарт, моля, обърнете се към местния оторизиран вносител на Lexus. Възможно е разходът на гориво и стойностите на CO2 на Вашия автомобил 
да са различни от измерените. Поведението при шофиране, както и други фактори (например условия на пътя, трафик, състояние на автомобила, налягане в гумите, монтирано оборудване, товар, брой на 
пътниците и др.) имат значение при определяне на разхода на гориво и емисиите на CO2.

За повече информация, моля свържете се с Вашия дилър на Lexus или посетете www.lexus-bulgaria.bg или www.lexus.eu за актуална информация или промени. 
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RC 200t RC 300h RC F GS F

245 / 180 223 / 164 477 / 351 477 / 351

L4 / 1998 L4 / 2494 V8 / 4969 V8 / 4969

245 / 180 @ 5800 181 / 133 @ 6000 477 / 351 @ 7100 477 / 351 @ 7100

350 @ 1650 - 4400 221 @ 4200 - 5400 530 @ 4800 - 5600 530 @ 4800 - 5600

230 190 270 270

7,5 8,6 4,5 4,6

от 166 от 113 251 260

7,2 от 4,9 10,8 11,2

4695 4695 4705 4915

1840 1840 1845 1845

1395 1395 1390 1440

2730 2730 2730 2850
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* Lexus Europe е клон на Toyota Motor Europe NV/SA.

Отпечатано в Европа, октомври 2016. 

 ГАМАТА НА LEXUS 
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