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LS لكزس



475,000 درهم425,000 درهم335,000 درهم

 LS350 برستيج LS500 بالتينيوم
تيتانيوم LS500 بزجاج كيريكو

/بتقنية القطع الليزري

مكيف هواء للمقاعد ا�مامية

نظام لكزس بريميوم الصوتي
مع 12 مكبر� صوتي�

مظلة شمسية خلفية كهربائية

مقاعد مصنوعة من الجلد ا�ملس

مسند رأس كهربائي - للمقعد ا�مامي

3 مصابيح أمامية LED مع نظام الشعاع العالي التلقائي

نظام شاشة التوجيه الخلفي

غطاء كهربائي لصندوق السيارة 

نوابض لولبية للتعليق

إطارات 19 إنش تعمل أثناء خلوها من الهواء 

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام التحذير ما قبل االصطدام - نظام لكزس للحماية + 2 

نظام التحكم التكيفي بالسرعة

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 

RCTA حركة المرور خلف المركبة

فتحة سقف

أغطية مقاعد - للمقاعد ا�مامية

نظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

مكيف هواء للمقاعد ا�مامية والخلفية

نظام مارك ليفنسون الصوتي - 
مع 23 مكبر� صوتي�

مظلة شمسية خلفية كهربائية + الجوانب + الزجاج الربعي

مقاعد مصنوعة من جلد شبه ا�نيلين

مسند رأس كهربائي + على شكل فراشة 

3 مصابيح أمامية LED مع نظام الشعاع العالي التلقائي

نظام شاشة الرؤية البانورامية (كاميرا 360 درجة)

غطاء كهربائي لصندوق السيارة - بتقنية حساس لحركة القدم

نظام تعليق هوائي + تكيفي

إطارات 20 إنش تعمل أثناء خلوها من الهواء

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام التحذير ما قبل االصطدام - نظام لكزس للحماية + 2 

نظام التحكم التكيفي بالسرعة

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 

RCTA حركة المرور خلف المركبة

فتحة سقف

 LSS + A نظام الحماية

 جناح لغطاء صندوق السيارة 

مقاعد من الطراز العثماني (المقاعد الخلفية)

نظام ترفيه للمقعد الخلفي

أغطية مقاعد – أمامية وخلفية

نظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

مكيف هوائي للمقاعد ا�مامية والخلفية

نظام مارك ليفنسون الصوتي
- مع 23 مكبر� صوتي�

مظلة شمسية خلفية كهربائية + الجوانب + الزجاج الربعي

مقاعد مصنوعة من جلد شبه ا�نيلين - تنفيذي/ L جلد ا�نيلين

مساند راس أمامية كهربائية+ على شكل فراشة + منسدلة ل¹سفل

3 مصابيح أمامية LED مع نظام الشعاع العالي التلقائي

نظام شاشة الرؤية البانورامية (كاميرا 360 درجة)

غطاء كهربائي لصندوق السيارة - بتقينة حساس لحركة القدم

نظام تعليق هوائي + تكيفي

إطارات 20 إنش تعمل أثناء خلوها من الهواء 

نظام تشغيل المحرك عن بعد

LSS + 2 نظام التحذير ما قبل االصطدام – نظام لكزس للحماية

نظام التحكم التكيفي بالسرعة

شاشة نظام المالحة 12.3 إنش

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 

RCTA حركة المرور خلف المركبة

فتحة سقف



*ضمان حصري لمدة 8 سنوات أو 160,000 كلم على البطاريات الهايبرد، أيهما يأتي أوالً. تطبق الشروط وا�حكام0

475,000 درهم425,000 درهم

 LS500h  بالتينيوم LS500h تيتانيوم

LSS + 2 نظام الحماية

أغطية للمقاعد ا�مامية

شاشة كبيرة لنظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

مكيف هواء للمقاعد ا�مامية والخلفية

مظلة شمسية خلفية كهربائية + الجوانب + الزجاج الربعي

نظام مارك ليفنسون الصوتي مع 23 مكبر� صوتي�

جلد شبه ا�نيلين

مسند رأس كهربائي أمامي
+ مسند على شكل فراشة

إطارات 20 إنش تعمل أثناء خلوها من الهواء 

نظام تعليق هوائي + نظام التعليق المتغير التكيفي

3 مصابيح أمامية LED مع نظام الشعاع العالي التلقائي

نظام شاشة الرؤية البانورامية

غطاء كهربائي لصندوق السيارة - بتقنية حساس لحركة القدم

نظام التحذير ما قبل االصطدام 

نظام التحكم التكيفي بالسرعة - كافة السرعات

نظام تشغيل المحرك عن بعد

مقاعد على الطراز العثماني

جناح لغطاء صندوق السيارة

نظام ترفيهي للمقعد الخلفي

LSS + A نظام الحماية

أغطية للمقاعد ا�مامية والخلفية

شاشة كبيرة لنظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

مكيف هواء للمقاعد ا�مامية والخلفية

مظلة شمسية خلفية كهربائية + الجوانب + الزجاج الربعي

نظام مارك ليفنسون الصوتي مع 23 مكبر� صوتي�

جلد شبه ا�نيلين - تنفيذي 

مسند رأس كهربائي أمامي + مسند على شكل فراشة
+ منسدل ل¹سفل

إطارات 20 إنش تعمل أثناء خلوها من الهواء 

نظام تعليق هوائي + نظام التعليق المتغير التكيفي

3 مصابيح أمامية LED مع نظام الشعاع العالي التلقائي

نظام شاشة الرؤية البانورامية

غطاء كهربائي لصندوق السيارة - بتقنية حساس لحركة القدم

نظام التحذير ما قبل االصطدام

نظام التحكم التكيفي بالسرعة - لكافة السرعات

نظام تشغيل المحرك عن بعد



التصميم الداخلي



التوفر تبع� للفئة وتأكيد المصنع

بريميير وبالتينيوم

 F SPORT حصري 

بني نقي شاتو أسود

عاجي بني أصفر L - أبيض

أسود أرجواني بني لون جلد الجمل

اسود L - أبيض أحمر مشع



التصميم الخارجي



بريميير وبالتينيوم

 F SPORT حصري 

بريق المنغنيز سونيك عقيقي معدني عاجي أملس

كحلي غامق C.L. أسود جرافيت سونيك كوارتز

سونيك فضي معدني فضي بالتيني أسود ميكا أحمر بلمعة الكريستال

C.L. أزرق دافئG.F. أبيض ثلجي



800LEXUS (53987)


