Оригінальні аксесуари IS

Динаміка
Lexus IS – це спортивний динамічний седан преміум-класу із сучасними
технічними характеристиками, який вигідно доповнять спеціально розроблені
оригінальні аксесуари Lexus. Практичні та стильні оригінальні аксесуари
додадуть Вашим подорожам комфорту, а також допоможуть зберегти
автомобіль в охайному стані.
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Виразність

МультимедіА

Спойлер ДЛЯ заднього бампера
Спойлер заднього бампера виразно підкреслює спортивний дизайн автомобіля.
Форма ідеально поєднується з інноваційним аеродинамічним профілем IS.
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*

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

Система Lexus Hot Spot *
Система Lexus Hot Spot перетворить Ваш IS у Wi-Fi зону.
Вам необхідно просто підключити Вашу сім-карту і Ви
отримаєте безпровідний доступ до Інтернету та усього
web-контенту. Система Lexus Hot Spot підключається
до п’яти пристроїв, включаючи ноутбуки, смартфони,
планшети, iPod, iPhone, ігрові пристрої та преміальну
навігаційну систему Lexus. Lexus Hot Spot підключається
до електромережі автомобіля, що забезпечує постійне
електроживлення.
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Захист

Тент-покриття для автомобіля
Спеціально розроблений для захисту зовнішнього фарбового покриття
IS від шкідливого впливу зовнішнього середовища.

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

Захисні плівки
ДЛЯ ручок дверей

Захисна плівка ДЛЯ заднього бампера
Прозора плівка, яка надійно захищає фарбове покриття від ушкоджень.

Практичний захист фарбового
покриття від дрібних подряпин.
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Захист
Гумовий килимок для багажника
Гумовий килимок із спеціально розробленим нековзким покриттям
допоможе перевозити Ваші речі у багажнику більш дбайливо. Також
забезпечує захист тканинного покриття автомобіля від пилу, бруду та води.

Гумові килимки ДЛЯ салону
Текстильні килимки ДЛЯ салону
Легко очищуються, практичні та ультрастильні. Спеціальні фіксатори
утримують їх на місці для забезпечення додаткової безпеки.

Гумові килимки дозволяють зберегти салон Вашого автомобіля в
ідеальному стані, незважаючи на зовнішні природні умови. Килимок
водія оснащений спеціальним фіксатором, що утримує килимок, для
забезпечення додаткової безпеки.

Накладки на пороги ДЛЯ автомобіля
(з ілюмінацією)
Окрім стильного зовнішнього вигляду забезпечать захист від подряпин
порогів дверей Вашого автомобіля.

10

11

Зберігання

Горизонтальна сітка
для кріплення багажа

Вертикальна сітка
для кріплення багажа

Створена для зберігання будьяких речей – від спортивного
обладнання до невеликих за
розміром ділових кейсів.

Ідеальний аксесуар для дбайливого
перевезення дрібних речей.

Бокс для лиж великого розміру *
Бокс призначений для великої кількості спорядження з урахуванням довжини та ширини навіть найбільших спортивних аксесуарів. Відкривається з обох
сторін, що забезпечує комфортне завантаження та розвантаження спорядження.
Місткість: 7 пар лиж/5 сноубордів.
Кольори: глянцевий чорний та глянцевий сріблястий.

Кріплення для багажа

Кріплення для лиж та сноуборду

Бокс для лиж середнього розміру *

Багажний бокс *

Має міцну конструкцію і привабливий дизайн, а також інтегровану
систему безпечного замикання.

Кріплення утримує 6 пар лиж або 4 сноуборди. Дизайн кріплення дозволяє
регулювати висоту, а саме кріплення виготовлене із легкого алюмінію та
запирається.

Бокс має гладкий аеродинамічний профіль. Відкривається з обох сторін,
що забезпечує комфортне завантаження та розвантаження спорядження.
Внутрішній об’єм: 420 літрів.
Місткість: 6 пар лиж/4 сноуборди.
Кольори: сріблясто-сірий.

Міцний аеродинамічний бокс для багажа є ідеальним для туристичного
відпочинку. Внутрішні ремені утримують багаж точно на місці. Центральне
блокування забезпечує надійне та безпечне перевезення Ваших речей.
Відкривається з обох сторін, що забезпечує комфортне завантаження та
розвантаження речей.
Внутрішній об’єм: 410 літрів.
Кольори: сріблясто-сірий.
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*

Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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Транспортування

Комфорт

Змінний фаркоп

Кріплення для перевезення велосипедів *

Змінний фаркоп Lexus дозволяє збільшити потужність Вашого IS і надає
додаткових можливостей для перевезення. Ваш автомобіль матиме можливість
транспортувати засоби вагою до 1 500 кг (бензинові двигуни) та 750 кг
(гібридні двигуни). Фаркоп з легкістю знімається у разі, якщо він не потрібний.

Використовується разом із кріпленням для багажа Lexus. Гарантоване
забезпечення транспортування завдяки досконалим кріпленням, що
встановлені фіксаторами на даху автомобіля і надійно утримують колеса Вашого велосипеда.

Роз’єм адаптера *
Якщо Ви подорожуєте за кордоном разом із причепом або кріпленням
для автомобіля, неприємною несподіванкою може виявитися інакший
роз’єм розетки. В такому випадку безпечно під’єднатися Вам допоможе
оригінальний роз’єм адаптера від Lexus.
Адаптери Lexus створені спеціально для забезпечення з’єднання між
різними типами розеток. Вони доступні у трьох версіях:
– 7 пін (авто) до 13 пін (трейлер);
– 13 пін (авто) до 7 пін (трейлер);
– 13 пін (авто) на подвійну розетку 12N-12S (трейлер).
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Блок живлення
для термобоксУ *
Конвертує 220 В у 12 В, що дає
змогу безпечно зберігати Ваші
продукти у термобоксі під час
подорожей.

Попільничка *

Термобокс *

Цей автономний пристрій являє собою легко відокремлювану попільничку –
чашу з УФ-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 водію, так і пасажиру.

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

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

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

Багажний бокс
Бокси для лиж
Вертикальна сітка для кріплення багажа
Вітровики
Горизонтальна сітка для кріплення багажа
Гумовий килимок для багажника
Гумові килимки
Дитячі сидіння
Захисна плівка заднього бампера
Захисні плівки ручок дверей
Захист картера
Захист колісних арок
Змінний фаркоп
Килимок для багажника
Кріплення для багажа
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Сторiнка
13
13
12
9
12
10
11
17
9
9
15
15
14
10
12

Кріплення для лиж та сноуборду
Кріплення для перевезення велосипедів
Легкосплавні диски
Накладки на пороги дверей (з ілюмінацією)
Необхідні в дорозі речі
Понижуючі підвіску пружини
Попільничка
Роз’єм адаптера
Секретні гайки
Система Lexus Hot Spot
Спойлер заднього бампера
Текстильні килимки
Тент-покриття для автомобіля
Термобокс

Сторiнка
12
14
4
11
19
5
16
14
5
7
6
11
8
16
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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 IS.

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

