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IS  
IGAZI EGYÉNISÉG
Káprázatos formaterv, ergonomikus utaskabin és szigorú funkcionalitás 
jellemzi a Lexus IS-t. Ugyanezen értékek és a részletekre fordított 
figyelem a modellsorozathoz tervezett tartozékokban is megmutatkozik. 
Kínálatunkban megtalálja a szállítási kapacitás növeléséhez és a 
praktikumhoz elengedhetetlen, valamint a stílust fokozó kiegészítőket, 
amelyek segítségével kifejezheti saját egyéniségét, és megteremtheti a 
kapcsot Ön, autója és életstílusa között.

LEXUS IS 
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TARTOZÉKOK

TEXTIL PADLÓSZŐNYEGEK
A tetszetős, luxus érzetű szőnyegek megbízhatóan védik a padlókárpitot.

CSOMAGTÉRTÁLCA
A csomagtér borítását védi a sár, a kosz és a kiömlő folyadékok ellen.

*  Az elérhetőséggel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Lexus márkakereskedőjével. 

FÜGGŐLEGES CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
Ideális megoldás, hogy tiszta és rendezett maradjon a csomagtér.
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STÍLUS

KERÉKŐR
Ha minden keréken az egyik 
csavart lecseréli Lexus kerékőrre, 
maximális védelmet biztosít 
tárcsái  számára,  hiszen a 
lekerekített profilnak és az egyedi 
ellendarabnak köszönhetően egy 
hagyományos kerékkulccsal szinte 
lehetetlen a kerekeket leszerelni.

* Az elérhetőséggel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Lexus márkakereskedőjével. 

ÜLTETŐRUGÓK*

Az autója lengéscsillapítóival kompatibilis ültetőrugók révén az autó és 
az útfelület közötti távolság lecsökken, aminek eredménye az impozáns, 
sportos, alacsony pozíció. 

HÁTSÓ LÉGTERELŐ
A Lexus hátsó légterelőjének sportos ihletésű formaterve nagy kifejező 
erővel bír. Tökéletesen, harmóniába olvadva követi az IS innovatív 
aerodinamikus karosszériáját.
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VÉdELEm

ABLAKLÉGTERELŐ
Aerodinamikus formájának köszönhetően az utaskabinban keletkező 
zaj és légáramlatok csökkentésével növeli a személyes komfortérzetet, 
ha lehúzott ablakokkal autózik.

AUTÓTAKARÓ
A kimondottan az IS-re szabott autótakarót könnyű felhelyezni, majd 
eltávolítani is. Megbízható védelmet nyújt a por, hó, jégeső és egyéb 
szélsőséges időjárási viszonyok velejárói ellen. 

KILINCSVÉDŐ FÓLIA
Szépen illeszkedik a kilincs körüli 
területre. A gyakorlatilag láthatatlan 
fólia megbízható védelmet jelent a 
kesztyűk, gyűrűk és kulcsok okozta, 
kilincsek körüli sérülések ellen.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ FÓLIA
Diszkréten és megbízhatóan védi a hátsó lökhárító fényezését a karcolások 
és horzsolások ellen. Az átlátszó, öntapadó fólia tökéletesen illeszkedik 
az IS lökhárítójára.

SÁRFOGÓ GUMI
Kifejezetten úgy terveztük, hogy 
a víz, sár vagy az apró kövek ne 
verődjenek fel autója karosszériá-
jára. Kapható az első és hátsó 
kerékjárati ívekhez.



1110

KAROSSZÉRIAVÉDELEM
A Lexus ProTect* segítségével a külső fényezés és az oldalablakok olyanok 
maradnak, mintha autója most gördült volna ki a szalonból. Hatását 
molekuláris szinten fejti ki: olyan kerámiával erősített, szilíciumalapú 
tömítést alakít ki a felületeken, amely véd a légszennyezés, az oldószerek, 
az időjárás és egyéb környezeti károk hatásaival szemben.

KÁRPITVÉDELEM
A Lexus ProTect* kifejezetten a textilből készülő felületek, például 
üléskárpitok és szőnyegek védelmét szolgálja. A hipoallergén anyag 
láthatatlan bevonatot képez, így a kilöttyenő folyadékot vagy a felgyülemlett 
port anélkül távolíthatja el a kárpitokról, hogy folt maradna utánuk.

KÖNNYŰFÉM KERÉTÁRCSÁK VÉDELME
A Lexus ProTect* speciális, szilíciumalapú bevonattal óvja a keréktárcsa 
felületét a fékpor, az útviszonyok és az időjárás okozta szennyeződések 
ellen. Ezután már csak a szokásos kerékmosásra van szükség ahhoz, 
hogy folyamatosan vadonatújnak tűnjön a keréktárcsa!

JAVÍTÓFESTÉK
A Lexus javítófestékeket gondosan a Lexus-sorozat karosszériaszí-
neihez igazítottuk. Könnyen használható, ecsetes kivitelben kapható a 
kisebb karcolások eltüntetésére.

mEGJELENÉS

* A Lexus ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Lexus technikusra van szükség. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Lexus márkaszervizével.

TEXTIL PADLÓSZŐNYEG
A luxus minőségű, fekete színű Lexus textilszőnyegek akkuvelúrból 
készülnek, ennek köszönhetően fokozzák az IS padlóborításának 
amúgy is remek hangszigetelését. Tökéletesen illeszkednek a helyükre; 
a vezetőoldali első szőnyeg speciális rögzítésének köszönhetően nem 
mozdul el a helyéről.

GUMISZŐNYEG
A fekete Lexus gumiszőnyeg ideális védelem a sáros cipők és bakancsok, 
a kosz, homok és por ellen. A vezetőoldali első szőnyeg speciális 
rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

ELSŐ ÜLÉSFŰTÉS
Tökéletes tartozék a jeges reggeleken és igazán hideg éjszakákon. 
Az üléslapot és a háttámlát fűti, három fokozatban állítható, hogy mindenki 
megtalálja a számára legkellemesebb beállítást.
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TÁROLÁS

VÍZSZINTES 
CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
A csomagtérben elhelyezett táskák, 
csomagok csúszkálása elvonhatja 
a sofőr figyelmét a vezetéstől. 
Erre a problémára jelent remek 
megoldást a vízszintes háló, ami a 
poggyásztérben egy helyben tartja 
a kisebb csomagokat.

FÜGGŐLEGES 
CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
A függőleges háló a csomagtérbe 
gyárilag beszerelt kampókhoz 
rögzíthető. Két rekeszében 
elhelyezhetők a kisebb tárgyak, 
amelyekhez könnyű hozzáférni, 
ugyanakkor rendezett lesz a 
csomagtér.

SÍLÉC- ÉS HÓDESZKATARTÓ (LUXUS KIVITEL)
6 pár síléc vagy 4 hódeszka szállítható a zárható tartóval, amelynek nyitómechanizmusát kesztyűben is könnyű kezelni. A lágy gumibélelés megóvja 
a síléceket vagy hódeszkákat az esetleges sérülésektől. A tartó az autó oldalára csúsztatható, hogy a ki- és berakodás még könnyebb legyen.

NAGYMÉRETŰ SÍDOBOZ
A nagy befogadóképességű, egyben áramvonalas formatervnek köszönhetően ideális szállítóeszköz a téli sportok szerelmesei számára. Mindkét 
oldalról nyitható, vagyis könnyű a ki- és bepakolása. A védelem érdekében központi zárral láttuk el, amelyből a kulcs nem vehető ki addig, amíg a 
doboz be nem záródott valamennyi zárási ponton.
Belső térfogat: 460 liter.
7 pár síléc/5 hódeszka szállítására. Fényes fekete vagy fényes szürke változatban kapható.

KÖZEPES MÉRETŰ SÍDOBOZ
Az áramvonalas formatervű tartó fedele különleges, a turbulenciát és 
légellenállást csökkentő szerkezetű anyagból készül. Mindkét oldalról 
nyitható, vagyis könnyű a téli sportok felszereléseinek ki- és bepakolása. 
A központi zárból a kulcs nem vehető ki addig, amíg a doboz be nem 
záródott valamennyi zárási ponton.
Belső térfogat: 420 liter.
6 pár síléc/4 hódeszka szállítására. Fényes, ezüstszürke változatban 
kapható.

TETŐDOBOZ
A nagy befogadóképességű tartó ideális szállítóeszköz a nyaralásokra, 
kirándulásokra. Az aerodinamikus kialakítás csökkenti a légellenállást, a 
menetszél zaját és a vibrációt. Mindkét oldalról nyitható, vagyis könnyű a 
ki- és bepakolása. Több ponton záródó központi zárral is elláttuk.
Belső térfogat: 410 liter.
Ezüstszürke változatban, turbulenciát és légellenállást csökkentő szerkezetű 
fedéllel kapható.
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BIZTONSÁG

BABYSAFE PLUS 
GYERMEKÜLÉS
Kényelem és védelem a csecsemők 
számára születésüktől körülbelül 
9 hónapos korukig (13 kg). Főbb 
jellemzői az állítható magasságú, 
párnázott fejtámla, a párnázott 
oldaltámaszok, megerősítet t 
hátvédelem, a nap és a szél ellen 
lehajtható kupola, és az ülés kézben 
viteléhez a fogantyú. Biztonsági 
övvel vagy a Baby-Safe Plus 
ülésalapba rögzíthető.

 
BABY-SAFE PLUS ÜLÉSALAP
Rendkívül stabil, övvel rögzíthető 
ülésalap a Baby-Safe Plus 
gyermeküléshez. Az ülés be-
kattintható az alapba, és egyetlen 
gombnyomással oldható ki, 
aminek köszönhetően a gyermeket 
kényelembe helyezheti még az 
előtt, hogy az autóba tenné az 
ülést. Megérkezéskor ugyanígy 
egyszerűen, az üléssel együtt veheti 
ki a járműből a gyermekét.

DUO PLUS ISOFIX 
GYERMEKÜLÉS
A 9 hónap és 4 éves kor közötti 
(körülbelül 9-18 kg) gyermekeknek 
ajánljuk. A Duo Plus ISOFIX 
ülés 5 ponton csat lakozik az 
autóhoz. Párnázott mellpántok 
és oldaltámaszok, magasságban 
állítható fejtámla gondoskodik a 
gyermek kényelméről. 3 pozíció-
ban dönthető.

KID ÉS KIDFIX 
GYERMEKÜLÉS
Állítható magasságú ülés a 4 
és 12 év közötti (kb. 15-36 kg) 
gyermekek utazásához. A növés-
ben lévő gyermekhez igazodó, 
speciál is jel legzetességei a 
párnázott oldaltámaszok, a 11 
pozícióban állítható fejtámla, és 
az állítható biztonságiöv-vezetők. 
A Kid változatot biztonsági övvel, a 
KidFix változatot pedig az ISOFIX 
pontokhoz lehet rögzíteni.

KIS TARTÓ/HAMUTARTÓ
Az ötletes, sokoldalúan használható tartó tökéletesen illik a középkon- 
zol pohártartójába.

THERMODOBOZ
A Lexus thermodoboz ideális útitárs hosszabb utakra, kirándulásokra, 
piknikekre. Az IS 12V-os dugaljzatába csatlakoztatva a frissítőket 
folyamatosan melegen, vagy épp hidegen tartja.

KÉNYELEm ÁTALAKÍTÓ 
THERMODOBOZHOZ
A fő dugaljzathoz csatlakoztatva 
alakítja át a 220 V-ot 12 V-ra, így 
a Lexus thermodobozt nemcsak 
az autójában, de otthon vagy 
nyaraláskor is használhatja.



© 2014 A Lexus Europe* fenntartja a jogot, hogy bármely műszaki jellemzőt és 
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* A Lexus Europe a Toyota Motor Europe NV/SA tagja.
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