GX460  لـكزس2020

2020 LEXUS GX460
PREMIER

بريميير

مــواصــفــات

SPECIFICATIONS
Engine

4.6-V8, Full Time 4WD

Power

292HP/5500rpm

أقصى قوة

Torque

44.7 Kg-m /3500rpm

أقصى عزم

6-speed automatic Transmission

ناقل الحركة

Transmission
Dimension LxWxH (mm)

المحرك

4880x1885x1830 mm (L x W x H)

Fuel Tank Capacity

87 Liters

EXTERIOR FEATURES
- LED-3 Bi Head Lamps
- 18” Aluminum Alloy Wheels
- Moonroof
- Smart Entry & Start system
- Rear Spoiler

INTERIOR FEATURES
- Nuluxe Leather Seat Material
- 10 Way Power Front Seats with memory
- 8” Display with Lexus Navigation
- Lexus Premiun sound system with 9 spekars

SAFETY & CONVENIENCE
- Crawl Control system
- Rear Height Control Suspension
- Vehicle Stability & Traction Control (VSC + TRC)
- Panoramic View Monitor
- Blind spot monitor with rear cross traffic alert (RCTA)

RETAIL PRICE: AED 250,000 (WITH VAT)

األبعاد
سعة خزان الوقود

الميزات الخارجية
 عيون3  بـLED  مصابيح أمامية بتقنية بوصة18  عجالت ألمنيوم مقاس فتحة سقف نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي جناح خلفي-

التصميم الداخلي
 مقاعد مصنوعة من جلد نولوكس وضعيات مع ذاكرة10  مقاعد أمامية كهربائية قابلة للتعديل بـ بوصة مع نظام لكزس للمالحة8  شاشة عرض مكبرات صوتية9  نظام لكزس بريميم الصوتي بـ-

السالمة واألمان
 نظام التحكم بزحف السيارة نظام التحكم بالتعليق الخلفي-

)VSC + TRC( نظام التحكم بثبات وجر المركبة

-

 نظام الشاشة الرؤية البانورامية نظام مراقبة النقطة غير المرئية مع نظام مراقبة حركة المرور خلفRCTA المركبة

) درهم (تشمل ضريبة القيمة المضافة250,000 :السعر

GX460  لـكزس2020

2020 LEXUS GX460
PLATINUM

بالتينيوم
مــواصــفــات

SPECIFICATIONS
Engine

4.6-V8, Full Time 4WD

Power

292HP/5500rpm

أقصى قوة

Torque

44.7 Kg-m /3500rpm

أقصى عزم

6-speed automatic Transmission

ناقل الحركة

Transmission
Dimension LxWxH (mm)

المحرك

4880x1885x1830 mm (L x W x H)

Fuel Tank Capacity

EXTERIOR FEATURES
- Sports Package
- LED-3 Bi Head Lamps with AHB
- 18” Gunmetal Alloy Wheels
- Moonroof
- Smart Entry & Start system
- Rear Spoiler

INTERIOR FEATURES
- Semi Aniline Leather Seats
- 10 Way Power Front Seats with Memory
- 8” Display with Lexus Navigation
- Ventilated Front Seats
- Mark Levinson Surround Sound System with
		 17 Speakers
- Rear Seat Entertainment

SAFETY & CONVENIENCE
- Crawl Control system
- Rear Height Control Suspension
- Vehicle Stability & Traction Control (VSC + TRC)

87 Liters

األبعاد
سعة خزان الوقود

الميزات الخارجية
 باقة الرياضية عيون3  بـLED  مصابيح أمامية بتقنية بوصة18  عجالت ألمنيوم برونز مقاس فتحة سقف نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي جناح خلفي-

التصميم الداخلي
 مقاعد مصنوعة من جلد شبه األنيلين، وضعيات10 مقاعد أمامية كهربائية قابلة للتعديل بـ		 مع ميزة الذاكرة
 بوصة مع نظام لكزس للمالحة8  شاشة عرض مقاعد أمامية بنظام التهوية نظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي مكبر صوتي17 		 مع
 نظام ترفيهي للمقاعد الخلفية-

السالمة واألمان
 نظام التحكم بزحف السيارة نظام التحكم بالتعليق الخلفي-

)VSC + TRC( نظام التحكم بثبات وجر المركبة

-

- Panoramic View Monitor

 نظام الشاشة الرؤية البانورامية-

- Remote Engine Starter

 نظام تشغيل المحرك عن بعد-

- Adaptive cruise control

 نظام تثبيت السرعة التكيفي-

- Blind spot monitor with rear cross traffic
		 alert (RCTA)
- Lane Departure Alert
RETAIL PRICE: AED 295,000 (WITH VAT)

 نظام مراقبة النقطة غير المرئية مع نظام مراقبة حركة المرور خلفRCTA المركبة
 نظام تنبيه مغادرة المسار-

) درهم (تشمل ضريبة القيمة المضافة295,000 :السعر

