Оригінальні аксесуари GX

Новий GX
Динамічний, яскравий, потужний та комфортний GX 460 подарує фантастичне
задоволення від поїздок асфальтованими шляхами та бездоріжжям.
Оригінальні аксесуари від Lexus створені для того, щоб додатково підкреслити
зовнійшній вигляд неймовірного автомобіля та додати йому індивідуальності.
Ідеальна інтеграція та бездоганна якість оригінальних аксесуарів для Вашого
GX підкреслять неповторність як авто, так і свого власника.

Аксесуари
для екстер’єру
Змінний фаркоп

Хромована накладка вихлопної труби

Вітровики передніх та задніх дверей

Міцний хром, що додає спортивного та стильного вигляду Вашому
автомобілю.

Поєднуючись із контурами Lexus GX та зменшуючи шум і турбулентність
вітру, вітровики передніх та задніх дверей дозволяють Вам насолоджуватись
подорожами з відкритими вікнами.

Дефлектор капота

Дефлектор люка

Заднє кріплення для велосипедів *

Сконструйований для захисту кузова Вашого автомобіля від комах,
пилу та бруду, що можуть пошкодити його під час швидкої їзди. Ефект
досягається шляхом спрямування повітряного потоку над склом.

Створений для зменшення турбулентності повітря,що потрапляє в салон
під час поїздок з відкритим люком.

Легка та міцна сталева конструкція для найдійного перевезення одного
чи двох велосипедів. Кріпиться на фаркоп Lexus, має замок, повтори
поворотів та рамку для державного номера.

Змінний фаркоп ** Lexus дозволяє збільшити потужність Вашого GX і надає
додаткових можливостей для перевезення. Ви можете транспортувати
пару мотоциклів чи човен. Ваш автомобіль матиме можливість
транспортувати інші засоби вагою до 2 000 кг. Кожен фаркоп оснащений
екологічним покриттям для захисту від корозії та порошковим покриттям,
що запобігає дії УФ-випромінювання. Фаркоп кріпиться за заднім
бампером, залишаючи видимою лише трубу і не зменшуючи дорожнього
просвіту. Фаркоп поєднується з аеродинамічною обшивкою низу кузова,
що дозволяє знизити шум та оптимізувати витрату палива.

Захисна накладка заднього бампера
(нержавіюча сталь)
Вишуканий дизайн довершує неповторність оформлення Вашого GX,
а також захищає бампер від пошкоджень.

Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
До початку буксування переконайтесь, що Ваш автомобіль та причіп є сумісними, добре з’єднані і правильно завантажені, що у Вас є все необхідне додаткове обладнання.
Дотримуйтесь граничних норм ваги та інструкції для власника.
*
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Практичні
аксесуари
Попільничка *
Тент-покриття для автомобіля
Спеціально розроблений для захисту зовнішнього фарбового покриття GX від шкідливого впливу зовнішнього середовища.

Цей автономний пристрій являє собою
легко
відокремлювану
попільничку-чашу
з ультрафіолетового захисного пластику
з відкритою кришкою, яка ідеально підходить
до тримача чашок Вашого автомобіля.
Попільничка легко чиститься, має глибоке дно
та інтегровану кришку, запобігає розсіюванню
попелу – нею зручно користуватись як водієві,
так і пасажирові.

Конвертує 220 В у 12 В, що дає змогу безпечно
зберігати Ваші продукти у термобоксі під час
подорожей.

Термобокс *
Підключається до 12V-ї автомобільної
аксесуарної розетки і зберігає продукти
теплими або прохолодними залежно від
Ваших потреб.

Горизонтальна сітка для кріплення багажа

Вертикальна сітка для кріплення багажа

Створена для зберігання будь-яких речей – від спортивного обладнання
до невеликих за розміром ділових кейсів.

Ідеальний аксесуар для дбайливого перевезення дрібних речей.

*
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Блок живлення
для термобоксУ *

Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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Перелік
оригінальних
аксесуарів

Комплект для ремонту шин *

Оригінальна моторна олива **

Комплект для ремонту шин, щоб неприємності не спіткали Вас у дорозі.

Усі оригінальні оливи Lexus відповідають суворим вимогам щодо якості
та мають чудові експлуатаційні характеристики. Вони відповідають
міжнародним нормативам Американського інституту нафтопродуктів (API)
та Європейської асоціації автовиробників (ACEA).

Жилет **

Знак аварійної зупинки **

Світловідбивний жилет. Потурбуйтесь про свою безпеку заздалегідь.

Кожен водій знає: неможливо спланувати все. Інколи неочікувані ситуації
трапляються зненацька. Знак аварійної зупинки – річ, яка завжди має бути
у водія.
*
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Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus та Toyota.
**
Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.

Вертикальна сітка для кріплення багажа
Вітровики
Горизонтальна сітка для кріплення багажа
Гумовий килимок для багажника
Гумові килимки для салону
Дефлектор капота
Дефлектор люка
Дитячі сидіння
Захисна накладка заднього бампера
Змінний фаркоп
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Комплекти автомобіліста
Кріплення для велосипедів
Легкосплавні диски
Навушники
Попільничка
Система Lexus Hot Spot
Текстильні килимки для салону
Тент-покриття для автомобіля
Термобокс
Хромована накладка вихлопної труби
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* Ці аксесуари за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися залежно
від вимог чинного законодавства України.
** Умови гарантії на оригінальні аксесуари:
– Згідно з гарантійною політикою Виробника на оригінальні аксесуари Lexus,
встановлені на збиральному конвеєрі, під час передпродажної підготовки
автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера
до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки
або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Термін
починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці «Сервіс
та Гарантія». При безкоштовнiй заміні оригінальних аксесуарів на гарантійному
автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим строком
гарантії на автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати встановлення.
– Якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія
на встановлені офіційним Дилером Lexus оригінальні аксесуари дійсна
впродовж 12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення
на автомобіль, яка фіксується в книжці «Сервіс та Гарантія».

www.lexus.ua

Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних
характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі
вдосконалення моделей.
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому каталозі.
Примітка: представлений у каталозі автомобіль та його технічні характеристики можуть змінюватися залежно від наявних
у Вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.
Є тільки один спосіб по-справжньому зрозуміти, що робить автомобіль Lexus таким особливим, – це самому сісти
за кермо. Просимо звернутися до найближчого авторизованого дилера Lexus або національного веб-сайту Lexus,
аби домовитися про ознайомчу поїздку на GX.

Адреси офіційної дилерської мережі Lexus в Україні:
«Лексус Сіті Плаза»
м. Київ, вул. Мечникова, 2 А
тел.: (044) 499 4009
«Cіті Плаза», сервіс Лексус
м. Київ, пр-т Московський, 24 Б
тел.: (044) 495 8585

«Лексус Дніпропетровськ Центр»
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 1 Н
тел.: (056) 728 8888

«Лексус Київ Захід»
м. Київ, Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 58
тел.: (044) 507 0808

«Лексус Харків»
м. Харків, вул. Шевченка, 332
тел.: (057) 763 1777

«Лексус Донецьк»
м. Донецьк, вул. Зльотна, 7 В
тел.: (062) 332 0676

