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GS لكزس



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

مظلة شمسية خلفية كهربائية +
مظلة شمسية يدوية للجوانب الخلفية

مقاعد مصنوعة من جلد شبه ا�نيلين

3 مصابيح أمامية LED مع نظام الشعاع العالي التلقائي

عجالت سبيكية عالية الجودة 19 إنش

مقاعد قابلة للتعديل بـ18 وضعية
مع ميزة الذاكرة (لمقعد لسائق والراكب)

عجلة قيادة مصنوعة من الجلد والخشب

منظومة توجيه كهربائي إلكترونية - 
مع وضعية القيادة العادية والرياضية

نظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

نظام مارك ليفنسون الصوتي مع 17 مكبر» صوتي©

جناح غطاء صندوق السيارة الخلفي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام إغالق صندوق السيارة كهربائي©

نظام المساعدة على تغيير المسار مع نظام مراقبة النقطة 
العمياء ونظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة

مكيف هواء للمقاعد – للسائق والراكب

فتحة سقف

مظلة شمسية
خلفية كهربائية

 F Sport مقاعد مصنوعة من الجلد الناعم طراز

3 مصابيح أمامية LED مع نظام الشعاع العالي التلقائي

عجالت سبيكية طراز F-Sport 19 إنش

مقعد السائق قابل للتعديل بـ16 وضعية مع ميزة الذاكرة
(مقعد الراكب: بـ10 وضعيات)

F-Sport عجلة قيادة من جلد

منظومة توجيه كهربائي الكترونية EPS + نظام التوجيه
  VGRS بنسب تروس متغيرة

نظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

نظام مارك ليفنسون الصوتي مع 17 مكبر» صوتي©

جناح غطاء صندوق السيارة الخلفي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام إغالق صندوق السيارة كهربائي©

نظام المساعدة على تغيير المسار مع نظام مراقبة النقطة
العمياء ونظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة

مكيف هواء للمقاعد – للسائق والراكب

فتحة سقف

مظلة شمسية
خلفية كهربائية

 F Sport مقاعد مصنوعة من الجلد الناعم طراز

3 مصابيح أمامية LED مع نظام الشعاع العالي التلقائي

عجالت سبيكية طراز F Sport  19 إنش

مقعد سائق قابل للتعديل بـ16 وضعية مع ميزة الذاكرة
(مقعد الراكب: بـ10 وضعيات)

F-Sport عجلة قيادة مصنوعة من جلد

منظومة توجيه كهربائي إلكترونية EPS  + نظام التوجيه
  VGRS بنسب تروس متغيرة

نظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

نظام مارك ليفنسون الصوتي مع 17 مكبراَ صوتي©

جناح غطاء صندوق السيارة الخلفي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام إغالق صندوق السيارة كهربائي©

نظام المساعدة على تغيير المسار مع نظام مراقبة النقطة
العمياء ونظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة

مكيف هواء للمقاعد – للسائق والراكب

فتحة سقف

280,000 درهم280,000 درهم270,000 درهم

 GS350 بالتينيوم GS350 F SPORT GS450h F SPORT



التصميم الداخلي



شاتو أسود

أصفر بنيسادل أحمر

احمر غامق

بريميير وبالتينيوم

 F SPORT حصري 

التوفر تبع© للفئة وتأكيد المصنع



التصميم الخارجي



C.L. أزرق دافئG.F.  أبيض ثلجي

رمادي داكن M.C. سونيك كوارتزكحلي غامق أسود جرافيت

سونيك تيتانيوم أحمر .M.C. C.Sأسود سونيك فضي

بريميير وبالتينيوم

 F SPORT حصري 



800LEXUS (53987)


