
 

 

 
LEXUS LS500/LS500h – new model 2018 

 
 

ELEGANCE: 

Lexus LS500 sfx:EA: 74.900 EUR+TVA 
Lexus LS500h sfx: AW: 81.300 EUR+TVA 
 
ASPECT EXTERIOR 
Oglinzi electro-cromatice 
- Retractabile automat 
- Încălzite 
Reglare automată a farurilor 
Spălător faruri cu presiune înaltă 
Funcție de asistență a farurilor pentru viraje 
Faruri LED 
Semnalizator LED secvențial 
Lămpi spate LED 
Faruri de ceață 
Trapă electrică 
Ștergătoare cu senzori de ploaie 
Jante aliaj uşor 19”, pneuri 245/50 R19 
 
AUDIO ȘI COMUNICAȚII 
Afișaj informații multiple de 8” 
Sistem audio premium cu 12 difuzoare 
Navigație Lexus Premium 
Cameră marșarier 
Sistem de comandă Remote Touch (tactil) 
Generator activ sunet – ASC 
DVD-Player, radio DAB, intrări USB (2), conexiune 
AUX 
 
HABITACLU – CONFORT 
Oglindă retrovizoare internă electro-cromatică 
Interior piele sintetică Premium (cotieră, bord, consolă 
centrală) 
Rulou trapă acționată electric 
Rulou spate acționat electric 
Inserții lemn în ușă 
Scaune piele 
Scaune față încălzite și ventilate 
Tetiere față acționate electric 
Tetiere spate acționate manual 

Suport lombar reglabil în 4 direcții, electric 
Scaune spate fixe 
Reglare pe lungime scaune față, 26 cm 
Scaune față cu funcție de memorare 
Sistem asistență închidere lină a ușilor, automat 
Selector mod (Eco, Normal, Sport, Sport+, 
Personalizat) 
Selector mod EV* 
Padele schimbător în spatele volanului 
Volan reglabil electric, cu funcție de memorare 
Easy access – sistem de asistență pentru intrare și 
ieșire 
Smart entry – sistem de cheie inteligentă 
Climatizare automată digitală cu 4 zone și tehnologie 
Nanoe 
 
SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE 
BSM - Sistem monitorizare unghi mort 
RCTA – Sistem avertizare trafic spate transversal 
Senzor de parcare 
Sistem automat de frânare pentru coliziune 
HSA – sistem asistență pornire în pantă 
Sistem avertizare presiune pneuri 
VDIM – sistem integrat pentru controlul stabilității 
Lexus Safety System+ 
Capotă cu deschidere la impact 
VSC – Control stabilitate vehicul 
Airbag șofer și pasager, deschidere în două trepte 
Airbag lateral față și spate 
Airbag genunchi șofer și pasager  
Airbag cortină față și spate 
ABS – sistem antiblocare 
EBD – sistem repartizare electronică a frânării 
BA – asistență la frânare 
EPS – servodirecție asistată în funcție de viteză 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRESTIGE: 

Lexus LS500 sfx:TF: 83.900 EUR+TVA 
Lexus LS500h sfx: MT: 94.200 EUR+TVA 
 
ASPECT EXTERIOR 
Oglinzi electro-cromatice 
- Cu pliere automată 
- Încălzite 
Reglare automată a farurilor 
Spălător faruri cu presiune înaltă 
Funcție de asistență a lămpilor pentru viraje 
Faruri LED 
Semnalizator LED secvențial 
Lămpi spate LED 
Faruri de ceață 
Trapă electrică 
Ștergătoare cu senzori de ploaie 
Jante aliaj uşor 20”, pneuri 245/45 R20 
 
AUDIO ȘI COMUNICAȚII 
Afișaj informații multiple de 8” 
Sistem audio premium cu 24 difuzoare, Mark 
Levinson 
Navigație Lexus Premium 
Cameră marșarier cu vedere panoramică 
Sistem de comandă Remote Touch (tactil) 
Generator activ sunet – ASC 
DVD-Player, radio DAB, intrări USB (2), conexiune 
AUX 
 
HABITACLU – CONFORT 
Oglindă retrovizoare internă electrocromatică 
Interior piele semi-anilină (cotieră, bord, consolă 
centrală) 
Rulou trapă acționată electric 
Rulou spate acționat electric 
Inserții lemn în ușă 
Scaune cu tapițerie piele semi-anilină 
Scaune încălzite și ventilate 
Tetiere față acționate electric, cu funcție de 
memorare în spate 

Suport lombar reglabil în 4 direcții, electric 
Scaune spate acționate electric 
Funcție masaj în scaunele față 
Reglare pe lungime scaune față, 26 cm 
Scaune față cu funcție de memorare 
Sistem asistență închidere lină a ușilor, automat 
Selector mod (Eco, Normal, Sport, Sport+) 
Selector mod EV* 
Brațe schimbător în spatele volanului 
Volan reglabil electric, cu funcție de memorare 
Easy access – sistem de asistență pentru intrare și 
ieșire 
Smart entry – sistem de cheie inteligentă 
Climatizare automată digitală cu 4 zone și tehnologie 
Nanoe 
 
SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE 
BSM - Sistem monitorizare unghi mort 
RCTA – Sistem avertizare trafic spate transversal 
Senzor de parcare 
Sistem automat de frânare pentru coliziune 
HSA – sistem asistență pornire în pantă 
Sistem avertizare presiune pneuri 
VDIM – sistem integrat pentru controlul stabilității 
Lexus Safety System+ 
Capotă cu deschidere la impact 
VSC – Control stabilitate vehicul 
Airbag șofer și pasager, deschidere în două trepte 
Airbag lateral față și spate 
Airbag genunchi șofer și pasager  
Airbag cortină față și spate 
ABS – sistem antiblocare 
EBD – sistem repartizare electronică a frânării 
BA – asistență la frânare 
EPS – servodirecție asistată în funcție de viteză 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SUPREME: 

Lexus LS500 sfx:2D: 98.100 EUR+TVA 
Lexus LS500h sfx: SD: 106.100 EUR+TVA 
 
ASPECT EXTERIOR 
Oglinzi electro-cromatice 
- Cu pliere automată 
- Încălzite 
Reglare automată a farurilor 
Spălător faruri cu presiune înaltă 
Funcție de asistență a lămpilor pentru viraje 
Faruri LED, AHS – comutare adaptivă în funcție de 
distanță a farurilor 
Semnalizator LED secvențial 
Lămpi spate LED 
Faruri de ceață 
Trapă electrică 
Ștergătoare cu senzori de ploaie 
Jante aliaj forjat 20”, pneuri 245/45 R20 
 
AUDIO ȘI COMUNICAȚII 
Afișaj informații multiple de 8” 
Sistem audio premium cu 24 difuzoare, Mark 
Levinson 
DVD-player în spate 
Navigație Lexus Premium 
Cameră marșarier cu vedere panoramică, cu 
avertizare pietoni 
Sistem de comandă Remote Touch (tactil) 
Generator activ sunet – ASC 
DVD-Player, radio DAB, intrări USB (2), conexiune 
AUX 
HUD – HeadUp Display - Informații conducere 
proiectate pe parbriz 
 
HABITACLU – CONFORT 
Oglindă retrovizoare internă electrocromatică 
Interior piele semi-anilină (cotieră, bord, consolă 
centrală) 
Plafon îmbrăcat cu piele de căprioară 
Rulou trapă acționată electric 
Rulou spate acționat electric 
Inserții lemn în ușă 
Scaune semi-anilină 
Scaune încălzite și ventilate 

Tetiere față acționate electric, cu funcție de memorare 
în spate 
Suport lombar reglabil în 4 direcții, electric 
Scaune spate acționate electric, cu suport pentru 
picioare 
Funcție masaj 
Reglare pe lungime scaune față, 26 cm scaun șofer, 
42 cm scaun pasager 
Scaune față cu funcție de memorare 
Sistem asistență închidere lină a ușilor, automat 
Selector mod (Eco, Normal, Sport, Sport+) 
Selector mod EV* 
Brațe schimbător în spatele volanului 
Volan reglabil electric, cu funcție de memorare 
Easy access – sistem de asistență pentru intrare și 
ieșire 
Smart entry – sistem de cheie inteligentă 
Cheie tip card 
Climatizare automată digitală cu 4 zone și tehnologie 
Nanoe 
 
SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE 
BSM - Sistem monitorizare unghi mort 
RCTA – Sistem avertizare trafic spate transversal 
Senzor de parcare 
Sistem automat de frânare pentru coliziune 
HSA – sistem asistență pornire în pantă 
Sistem avertizare presiune pneuri 
VDIM – sistem integrat pentru controlul stabilității 
Lexus Safety System+ 
Capotă cu deschidere la impact 
VSC – Control stabilitate vehicul 
Airbag șofer și pasager, deschidere în două trepte 
Airbag lateral față și spate 
Airbag genunchi șofer și pasager  
Airbag cortină față și spate 
ABS – sistem antiblocare 
EBD – sistem repartizare electronică a frânării 
BA – asistență la frânare 
EPS – servodirecție asistată în funcție de viteză 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

FSPORT: 

Lexus LS500 sfx:0S: 83.900 EUR+TVA 
Lexus LS500h sfx: 0H: 90.400 EUR+TVA 
 
ASPECT EXTERIOR 
Oglinzi electro-cromatice 
- Cu pliere automată 
- Încălzite 
Reglare automată a farurilor 
Spălător faruri cu presiune înaltă 
Funcție de asistență a lămpilor pentru viraje 
Faruri LED, AHS – comutare adaptivă în funcție de 
distanță a farurilor 
Semnalizator LED secvențial 
Lămpi spate LED 
Faruri de ceață 
Trapă electrică 
Ștergătoare cu senzori de ploaie 
Deflector aer spate 
Jante aliaj F Sport 20”, pneuri 245/45 R20 şi 275/40 
R20 
 
AUDIO ȘI COMUNICAȚII 
Afișaj informații multiple de 8” 
Sistem audio premium cu 24 difuzoare, Mark 
Levinson 
DVD-player în spate 
Navigație Lexus Premium 
Cameră marșarier cu vedere panoramică, cu 
avertizare pietoni 
Sistem de comandă Remote Touch (tactil) 
Generator activ sunet – ASC 
DVD-Player, radio DAB, intrări USB (2), conexiune 
AUX 
HUD – HeadUp Display - Informații conducere 
proiectate pe parbriz 
 
HABITACLU – CONFORT 
Oglindă retrovizoare internă electrocromatică 
Interior piele sintetică Premium (cotieră, bord, consolă 
centrală) 
Rulou trapă acționată electric 
Rulou spate acționat electric 
Inserții lemn în ușă 
Scaune piele 
Tetiere față acționate electric 

Scaune spate acționate manual 
Suport lombar reglabil în 4 direcții, electric 
Scaune spate fixe 
Scaune încălzite 
Scaune față ventilate 
Reglare pe lungime scaune față 26 cm 
Scaune față cu funcție de memorare 
Sistem asistență închidere lină a ușilor, automat 
Selector mod (Eco, Normal, Sport, Sport+) 
Selector mod EV* 
Brațe schimbător în spatele volanului 
Volan reglabil electric, cu funcție de memorare 
Easy access – sistem de asistență pentru intrare și 
ieșire 
Smart entry – sistem de cheie inteligentă 
Climatizare automată digitală cu 4 zone și tehnologie 
Nanoe 
Pedalier F Sport 
Schimbător viteze F Sport 
Praguri F Sport 
Inserții aluminiu portiere 
Scaune F Sport 
 
SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE 
BSM - Sistem monitorizare unghi mort 
RCTA – Sistem avertizare trafic spate transversal 
Senzor de parcare 
Sistem automat de frânare pentru coliziune 
HSA – sistem asistență pornire în pantă 
Sistem avertizare presiune pneuri 
VDIM – sistem integrat pentru controlul stabilității 
Lexus Safety System+ 
Capotă cu deschidere la impact 
VSC – Control stabilitate vehicul 
Airbag șofer și pasager, deschidere în două trepte 
Airbag lateral față și spate 
Airbag genunchi șofer și pasager  
Airbag cortină față și spate 
ABS – sistem antiblocare 
EBD – sistem repartizare electronică a frânării 
BA – asistență la frânare 
EPS – servodirecție asistată în funcție de viteză 

 
 
La preturile de mai sus se va adauga, functie de versiunea de echipare aleasa si functie de tipul de piele si ornament 
de lemn ales, un cost suplimentar cuprins intre 1.550 EUR si 13.690 EUR, fara TVA. Pentru o oferta finala completa, 
va rugam sa ne contactati. 


