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© 2013 Lexus Europe áskilur sér rétt til að breyta sérhverjum 
tæknilýsingum og upplýsingum um búnað án undangenginnar tilkynningar.  
Tæknilýsingar og upplýsingar um búnað geta einnig breyst samkvæmt 
aðstæðum og kröfum á hverjum stað. Hafðu samband við viðurkenndan 
söluaðila Lexus til að fá nánari upplýsingar um þær breytingar sem gætu 
átt sérstaklega við á þínu svæði. Athugaðu: Myndir af ökutækjum og 
tæknilýsingar þeirra í þessum bæklingi eiga hugsanlega ekki allar við um þær 
gerðir og þann búnað sem fáanleg eru á þínu svæði. Nánari upplýsingar er 
að finna á vefsvæði okkar: www.lexus.is

Umhverfismál eru í forgangi hjá Lexus. Við leggjum mikla áherslu á að halda 
umhverfisáhrifum þeirra bíla sem við framleiðum í algjöru lágmarki – allt 
frá hönnun, framleiðslu, dreifingu, sölu og viðhaldsþjónustu til förgunar. 
Frekari upplýsingar um kröfur sem gerðar eru við förgun ökutækja má fá hjá  
söluaðila.

Lexus er deild innan Toyota Motor Europe NV/SA. 

Nánari upplýsingar um einstaklingsmiðaðar  
viðhaldsáætlanir má finna hjá Lexus Íslandi.
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Bíllinn þinn er knúinn áfram af Lexus Hybrid Drive tækninni sem er 
fullkomnasta Hybrid kerfi sem völ er á. Lexus Hybrid prófunin tryggir að 
þessi nýja tækni haldi áfram að auka við akstursupplifun þína í framtíðinni.

VIÐ GERUM ALLT SEM Í OKKAR VALDI STENDUR TIL AÐ 
TRYGGJA ÁNÆGJU VIÐSKIPTAVINA OKKAR.

HYBRID ÞJÓNUSTA FRÁ 
SÉRFRÆÐINGUM 

HYBRID FRUMKVÖÐLAR

Þar sem Lexus Hybrid Drive tæknin var 
þróuð af Lexus er tryggast að treysta 
viðurkenndu Lexus verkstæði fyrir viðhaldi 
henni tengdu. Allir tæknimenn okkar eru 
framúrskarandi sérfræðingar sem hafa fengið 
vottun starfsmenntunaráætlunar Lexus og 
eru fullkomlega að sér í öllum hlutum 
tengdum Hybrid tækninni, auk þess að hafa 
fengið ítarlega þjálfun við notkun 
fullkomnasta búnaðar og kerfa sem völ er á. 
Þannig tryggjum við að Lexus bíllinn þinn fái 

aðeins þá ummönnun sem hann á skilið.

HYBRID PRÓFUNIN

Árleg athugun á Hybrid tækni bílsins er besta 
leiðin til að tryggja hnökralausa og skilvirka 
virkni kerfisins. Við munum meta alla þætti 
Lexus Hybrid Drive kerfisins og setja saman 
ítarlega skýrslu með öllum þeim upplýsingum 
sem þú þarft til að sjá stöðu kerfisins. Öll atriði 
er útlistuð á skýran og einfaldan máta og ef 
einhver hluti kerfisins þarfnast athygli eða 
viðhalds munum við ræða þau við þig sem og 
um næstu skref.

Fáðu nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum Lexus. 
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1. PRÓFUN Á HYBRID RAFHLÖÐU
Kerfið mun greina afköst Hybrid rafhlöðunnar.

2. PRÓFUN Á AKSTURSKERFI
Kerfið mun greina afköst aksturskerfisins. 

3. PRÓFUN Á KÆLIKERFI
Kerfið mun greina afköst kælikerfisins. 

 FRAMLENGD VIÐHALDSÁÆTLUN FYRIR 

HYBRID RAFHLÖÐUR

Lexus Hybrid Drive íhlutir falla undir 
hefðbundinn ábyrgðartíma framleiðanda til 
fimm ára eða 100.000 ekna kílómetra. Eftir 
jákvæðar niðurstöður Hybrid prófunar tekur 
eins árs (eða 15.000 kílómetra) framlengd 
viðhaldsáætlun fyrir Hybrid rafhlöður gildi og 
þú færð vottorð sem fylgja skal þjónustubók 
bílsins. Áætlunina er hægt að framlengja  
árlega  í allt að tíu ár frá nýskráningu  
ökutækisins. Þetta þýðir áratug af hugarró þar 
sem þú getur verið viss um að ef svo ólíklega 
vill til að viðhalds sé þörf geturðu treyst á það 
að einungis bestu sérfræðingarnir munu sjá 
um það.


