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RX لكزس



RX350 برستيج

245,000 درهم

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة حركة المرور
RCTA خلف المركبة

باب خلفي كهربائي

عجالت ألمنيوم 20 إنش

فتحة سقف بانورامية

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

نظام التحكم بالسرعة

نظام شاشة التوجيه الخلفي

نظام لكزس بريميوم الصوتي – مع 12 مكبر� صوتي�

مقاعد مصنوعة من الجلد ا�ملس

عجلة قيادة من الجلد

مقاعد السائق والراكب قابلة للتعديل بـ8 وضعيات +
ميزة الذاكرة لمقعد السائق

 LED مؤشر انعطاف عريض الزاوية

نظام التوجيه وخاصية الدخول السهل + مقعد السائق

LED 3 مصابيح أمامية

Apple Car Playو Android Auto نظام

RX350 بالتينيوم

285,000 درهم

شاحن السلكي للهاتف الذكي 

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام ترفيهي مع سماعات للمقعد الخلفي

مظلة شمسية (مظلة يدوية ل°بواب الخلفية)

نظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

نظام لكزس للحماية + (نظام تحذير ما قبل االصطدام، نظام
تثبيت السرعة الديناميكي الراداري لكل السرعات، نظام

المساعدة على البقاء في المسار)

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة حركة المرور
RCTA خلف المركبة

باب خلفي كهربائي - بتقنية حساس لحركة القدم

عجالت ألمنيوم عالية الجودة 20 إنش

فتحة سقف بانورامية

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

نظام تثبيت السرعة الديناميكي الراداري لكل السرعات

نظام شاشة الرؤية البانورامية (360 درجة)

نظام مارك ليفنسون الصوتي- مع 15 مكبر� صوتي�

مقاعد مصنوعة من جلد شبه ا�نيلين 

عجلة قيادة من الجلد والخشب 

مقاعد السائق والراكب قابلة للتعديل بـ10 وضعيات + ميزة
الذاكرة (لمقاعد السائق والراكب)

 LED مؤشر انعطاف عريض الزاوية

نظام التوجيه - خاصية الدخول السهل+ مقعد السائق

AHB مع نظام الشعاع العالي التلقائي LED 3 مصابيح أمامية

Android Autoو Apple Car Play نظام

RX350 F SPORT

285,000 درهم

 F-Sport باقة

مظلة شمسية (مظلة يدوية ل°بواب الخلفية)

نظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

نظام لكزس للحماية + (نظام تحذير ما قبل االصطدام، نظام
تثبيت السرعة الديناميكي الراداري لكل السرعات، نظام

المساعدة على البقاء في المسار)

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة حركة المرور
RCTA خلف المركبة

باب خلفي كهربائي

عجالت ألمنيوم F Sport 20 إنش

فتحة سقف بانورامية

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش 

نظام تثبيت السرعة الديناميكي الراداري لكل السرعات

نظام شاشة الرؤية البانورامية (360 درجة)

نظام مارك ليفنسون الصوتي- مع 15 مكبر� صوتي�

F Sport مقاعد من جلد

عجلة قيادة F Sport مع مقابض تبديل السرعة

مقاعد كهربائية قابلة للتعديل بـ10 وضعيات (لمقاعد السائق
والراكب + ميزة الذاكرة (لمقاعد السائق والراكب)

 LED مؤشر انعطاف عريض الزاوية

نظام التوجيه - خاصية الدخول السهل + مقعد السائق

AHB مع نظام الشعاع العالي التلقائي LED 3 مصابيح أمامية

Android Autoو Apple Car Play نظام



@ ضمان حصري لمدة 8 سنوات أو 160,000 كلم على البطاريات الهايبرد، أيهما يأتي أوالً. تطبق الشروط وا�حكام.

RX450h بريميير

230,000 درهم

باب خلفي كهربائي

عجلة قيادة من الجلد

مقاعد مصنوعة من الجلد ا�ملس

عجالت ألمنيوم 18 إنش

فتحة سقف

نظام لكزس بريميوم الصوتي - مع 12 مكبر� صوتي� 

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

Android Autoو Apple Car Play نظام

نظام شاشة التوجيه الخلفي

 LED مؤشر انعطاف عريض الزاوية

مصابيح أمامية LED ثنائية الشعاع

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة حركة المرور
RCTA خلف المركبة

RX450H برستيج ليميتد

245,000 درهم

باب خلفي كهربائي

عجلة قيادة من الجلد

مقاعد مصنوعة من الجلد ا�ملس

عجالت ألمنيوم 18 إنش - برونز ليميتد

فتحة سقف بانورامية

نظام لكزس بريميوم الصوتي - مع 12 مكبر� صوتي� 

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

Android Autoو Apple Car Play نظام

نظام شاشة التوجيه الخلفي

 LED مؤشر انعطاف عريض الزاوية

 LED 3 مصابيح أمامية

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة حركة المرور
RCTA خلف المركبة

RX 450H F SPORT

285,000 درهم

F-Sport باقة

شاحن السلكي للهاتف الذكي

مظلة شمسية (مظلة يدوية ل°بواب الخلفية)

(AVS) نظام التعليق المتغير التكيفي

نظام لكزس للحماية + (نظام تحذير ما قبل االصطدام،

نظام تثبيت السرعة الديناميكي الراداري لكل السرعات، نظام 

المساعدة على البقاء في المسار)

باب خلفي كهربائي

عجلة قيادة F Sport مع مقابض تبديل السرعة

F-Sport مقاعد من جلد

عجالت ألمنيوم F-Sport 20 إنش

فتحة سقف بانورامية

نظام مارك ليفنسون الصوتي - مع 15 مكبر� صوتي�

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

Android Autoو Apple Car Play نظام

نظام شاشة الرؤية البانورامية (360 درجة)

 LED مؤشر انعطاف عريض الزاوية

AHB مع نظام الشعاع العالي التلقائي LED 3 مصابيح أمامية

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة حركة المرور 
RCTA خلف المركبة



@ ضمان حصري لمدة 8 سنوات أو 160,000 كلم على البطاريات الهايبرد، أيهما يأتي أوالً. تطبق الشروط وا�حكام.

6S برستيج RX 450HL

260,000 درهم

لوحة تحكم بالمكيف الهوائي للصف الثالث

(RXH L لطراز) 6 مقاعد

باب خلفي كهربائي

عجلة قيادة من الجلد

مقاعد مصنوعة من الجلد ا�ملس

عجالت ألمنيوم 20 إنش

فتحة سقف

نظام لكزس بريميوم الصوتي - مع 12 مكبر� صوتي� 

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

Android Autoو Apple Car Play نظام

نظام شاشة التوجيه الخلفي

LED 3 مصابيح أمامية

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 
RCTA حركة المرور خلف المركبة

RX 450HL بالتينيوم

295,000 درهم

نظام لكزس للحماية + (نظام تحذير ما قبل االصطدام،
نظام تثبيت السرعة الديناميكي الراداري لكل السرعات، نظام

المساعدة على البقاء في المسار)

نزام ترفيهي للمقعد الخلفي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

لوحة تحكم بالمكيف الهوائي للصف الثالث

(9RXH L لطراز) 7 مقاعد

باب خلفي كهربائي بتقنية حساس لحركة القدم

عجلة قيادة من الجلد والخشب

مقاعد مصنوعة من جلد شبه ا�نيلين

عجالت ألمنيوم عالية الجودة 20 إنش - فضي غامق

فتحة سقف

نظام مارك ليفنسون الصوتي- مع 15 مكبر� صوتي�

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

Android Autoو Apple Car Play نظام

نظام شاشة الرؤية البانورامية (360 درجة)

AHB مع نظام الشعاع العالي التلقائي LED 3 مصابيح أمامية

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 
RCTA حركة المرور خلف المركبة



التصميم الداخلي



أصفر غامق  كريمي

أسود عاجيبني ملكي

أحمر مشع أسودأسود وأبيض

F Sport حصري

التوفر تبع� للفئة وتأكيد المصنع

بريميير وبالتينيوم



التصميم الخارجي



  CL كحلي غامق  GF ابيض ثلجي

  MC. كهرماني   MC. أسودأزرق غامق جرافيت أسود   MC. CS أحمر

سونيك تيتانيوم  MC. رمادي زئبقي M.M خاكي تيران  M.M عاجي جليدي سونيك كوارتز

بريميير وبالتينيوم

F Sport حصري



800LEXUS (53987)


