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LEXUS LC - CENIK  
 

 

Cena vključuje: 
- paket storitve Lexus Eurocare - 24-urna brezplačna pomoč na cesti 
- 3 letno garancijo / 100.000 km 
- 5 letno jamstvo / brez omejitve kilometrov 
* za podrobnejše informacije o garanciji preverite pri vašem prodajalcu  
 
V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 290 EUR. 
Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s  
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

MODEL 
LC 500 

motor pogon menjalnik prostornina moč 
motorja 

skupna izhodna moč hibridnega 
pogonskega sklopa 

CO2 CENA 

LUXURY 
5.0 D-4S 
/ EURO 

6 
RWD 

10 stopenjski 
Direct Shift 
samodejni 
menjalnik 

4.969cm3 351 kW / 
477 KM 

/ 262 121.300 € 

SPORT+ 
5.0 D-4S 
/ EURO 

6 
RWD 

10 stopenjski 

Direct Shift 

samodejni 

menjalnik 

4.969cm3 351 kW / 
477 KM 

/ 262 134.800 € 

 
 
 
 
 
 

MODEL 
LC 500h 

motor pogon menjalnik prostornina moč 
motorja 

skupna izhodna moč hibridnega 
pogonskega sklopa 

CO2 CENA 

LUXURY 

3.5 D-4S 
/ EURO 

6 RWD 

Multi-
stage 

samode
jni 

menjalnik 

 
3.456 cm3 

 
220 kW / 
299 KM 

 
264 kW / 359 KM 

262 111.900 € 

SPORT+ 

3.5 D-4S 
/ EURO 

6 RWD 

Multi-
stage 

samode
jni 

menjalnik 

 
3.456 cm3 

 
220 kW / 
299 KM 

 
264 kW / 359 KM 

262 124.400 € 

 
 

MODEL 
LC 500 CV 

motor pogon menjalnik prostornina moč 
motorja 

skupna izhodna moč hibridnega 
pogonskega sklopa 

CO2 CENA 

LUXURY 
5.0 D-4S 
/ EURO 

6 
RWD 

10 stopenjski 
Direct Shift 
samodejni 
menjalnik 

4.969cm3 351 kW / 
477 KM 

/ 275 136.300 € 

 
 
 

DODATNA OPREMA 
 

LUXURY+ML SPORT+ML 

Kovinska barva v ceni v ceni 

Sistem ozvočenja Mark Levinson premium surround s 13 
zvočniki 

STD STD 

53,34 centimetrska (21-palčna) kovana platišča F-Sport, 
spredaj: 245/40 R21; zadaj: 275/35 R21 

3.000 € STD 

 
 



LEXUS LC - PAKETI OPREME  
 

 
 

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s 
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

LUXURY 

ZUNANJOST: 

LED dnevne luči 

3-LED samodejno nastavljiva žarometa (3-beam LED) 

Pranje žarometov 

LED smerne utripalke 

LED širokokotna osvetlitev pri zavijanju v križiščih 

LED zadnje luči 

Električno pomični, ogrevani, samodejno poklopljivi zunanji ogledali s spominsko funkcijo in funkcijo samodejne zatemnitve ter prilagoditve pozicije ob vzvratni 
vožnji 

LED osvetlitev pristopa 

Zatemnjena stekla 

Strešno okno s senčnikom 

KOLESA: 

50,8 centimetrska (20 - palčna) lita platišča, spredaj: 245/45 R20; zadaj: 275/40 R20 

Komplet za popravilo pnevmatik 

NOTRANJOST IN UDOBJE: 

Samodejna dvopodročna klimatska naprava z Nano E ionizatorjem zraka 

Lexus Climate Concierge - opcija samodejnega uravnavanja ogrevanja/hlajenja sprednjih sedežev in volanskega obroča glede na nastavitve klimatske naprave 

Notranje ogledalo s funkcijo samodejne zatemnitve 

Senzor za dež 

Ogrevana brisalca vetrobranskega stekla 

Sistem za samodejno odklepanje in za zagon motorja s pritiskom na gumb (Smart Entry & Push Start) 

Usnjen volanski obroč z obvolanskima prestavnima ročicama iz magnezija 

Ogrevan in električno nastavljiv volanski obroč 

Oblazinjenje sprednjih sedežev iz usnja 

Električno pomična sprednja sedeža (v 10 smereh) s spominsko funkcijo za voznika 

Električno nastavljiva ledvena opora za voznika in sopotnika (v 2 smereh) 

Ogrevana in hlajena sprednja sedeža 

Oblazinjenje zadnjih sedežev iz Tahare 

Vzglavnika sprednjih sedežev električno nastavljiva po višini 

Samodejni odmik volanskega obroča za lažje vstopanje in izstopanje iz vozila 

Aluminijaste stopalke 

Električni predal pred sovoznikovim sedežem 

Oblazinjenje vrat in sredinske konzole iz Tahare - kombinacija blaga in usnja 

Oblazinjenje armaturne plošče iz Tahare - kombinacija blaga in usnja 

VARNOST IN DINAMIKA VOŽNJE: 

PAKET LEXUS SAFETY SYSTEM+: 

Sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk s samodejno aktivno pomočjo pri zaviranju (PCS - Pre-Crash Safety) 

Aktivni radarski tempomat (ACC - Adaptive Cruise Control) 

Sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi voznega pasu s samodejno pomočjo pri usmerjanju (LKA - Lane Keep Assist) 

Sistem prepoznavanja prometnih znakov (RSA - Road Sign Assist) 

Sistem samodejnega preklapljanja med zasenčenim in nezasenčenim snopom žarometov (AHB - Automatic High Beam) 



LEXUS LC - PAKETI OPREME  
 

 
 

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s 
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

Sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles (TRC) 

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili (BAS) 

Električni servo volan (EPS) 

Sistem proti blokiranju koles (ABS) 

Sistem za integrirano upravljanje dinamike vozila (VDIM) 

Prilagodljivo vzmetenje (AVS) 

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (VSC) 

Izbira načina vožnje - ECO / NORMAL / COMFORT / SPORT / SPORT+ / CUSTOM  

Sistem nadzora in prikaza tlaka v pnevmatikah (TPMS) 

8 zračnih blazin 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC) 

Elektronska parkirna zavora (EPB) 

Parkirni senzorji spredaj in zadaj 

Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu (BSM) 

Sistem za zaznavanje s strani bližajočih se vozil pri vzvratnem speljevanju s parkirnega prostora (RCTA) 

Pokrov motorja s sistemom za zaščito pešcev (Pop Up Hood) 

Sistem zvočnega opozarjanja okolice na približevanje tihega vozila 

AVDIO, KOMUNIKACIJA IN INFORMACIJE:

Analogni (AM/FM) in digitalni (DAB) radijski sprejemnik s CD/DVD predvajalnikom 

Mark Levinson sistem ozvočenja s 13 zvočniki 

31,24 centimeterski (12,3 - palčni) HD barvni zaslon z upravljanjem preko Touch Pad kontrol 

Navigacijska naprava 

Barvni prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu (HUD) 

Apple CarPlay in Android Auto – preslikava zaslona pametnega telefona 

Enojni premični športni merilnik z 20,32 centimetrskim (8 - palčnim) večinformacijskim barvnim TFT zaslonom 

Analogna ura na sredinski konzoli 

Povezljivost: USB (2x), AUX, Bluetooth 

Kamera s smernimi črtami za pomoč pri vzvratni vožnji 

ZAŠČITA: 

Alarmna naprava 

Samodejno zaklepanje vrat ob speljevanju 

 

LUXURY CONVERTIBLE (dodatno na LUXURY) 

ZUNANJOST: 

Brez strehe 

Brez senčnika  

NOTRANJOST IN UDOBJE 

Športni sprednji sedeži 

Nasloni za glavo na prednjih sedežih z ročnim prilagajanjem višine in gretjem vratu  

Električno prilagajanje sprednjih sedežev (8 smeri) s spominsko funkcijo za voznikov sedež  

 



LEXUS LC - PAKETI OPREME  
 

 
 

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s 
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

SPORT+ (dodatno na LUXURY) 

ZUNANJOST: 

Nastavljiv zadnji usmerjevalnik zraka (samodejno oz. ročno) 

Karbonska streha 

 
NOTRANJOST IN UDOBJE: 

Športna sprednja sedeža 

Oblazinjenje sprednjih sedežev iz kombinacije Alcantare in usnja 

Električno pomična sprednja sedeža (v 8 smereh) s spominsko funkcijo za voznika 

Oblazinjenje zadnjih sedežev iz kombinacije Alcantare in Tahare 

Vzglavnika sprednjih sedežev ročno nastavljiva po višini 

Oblazinjenje stropa iz Alcantare 

Oblazinjenje armaturne plošče iz Alcantare 

Okrasni vstavki na pragovih iz karbona 

VARNOST IN DINAMIKA VOŽNJE: 

Progresivni volan (VGRS) 

Prilagodljivo obračanje zadnjih koles (DRS) 

Torsen® LSD zadnji diferencial 

 


