Lexus GS 450
h LUXURY TOP CZ/Fullservis/LED/Navi / 2016 / 73 123 km

900 000 Kč s DPH 743 802 Kč bez DPH
Karoserie

limuzína

Výkon motoru

215 kW

V provozu od

09/05/2016

Převodovka

automatická

Najeto

73 123 km

STK

05/2022

Palivo

benzín

Servisní knížka

ano

VIN

JTHBS1BL70A001039

Objem motoru 3 456 ccm

450h LUXURY TOP! Nadstandartně vybavená limuzína se silným hybridním pohonem s
možností jízdy čistě na elektřinu. Vůz v perfektní kondici díky pravidelnému
autorizovanému servisu. 17.6.2020 proveden poslední servis. Koupeno v ČR jako nové,
Možnost od počtu DPH. Zachovalý celokožený interiér. Vyhřívaná větraná el. nastavitelná
sedadla s pamětí, vyhřívaný volant a zadní sedadla, roletky na zadních sklech. Keyless-go
a komfortní nastupvání. Navigace, parkovací kamera a třízónová klimatizace.;

Výbava vozidla

10x airbag
ABS
adaptivní regulace podvozku
adaptivní tempomat
alarm
alu kola
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent jízdy v koloně
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. stavitelný volant při nástupu
aut. zabrzdění v kopci
automatické přepínání dálkových
světel
autorádio
AUX
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bluetooth
CD přehrávač
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
digitální příjem rádia (DAB)
DVD přehrávač
el. okna

el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka
el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
hands free
head-up display
hlídání jízdního pruhu
imobilizér
isofix
kožené čalounění
LED adaptivní světlomety
LED denní svícení
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
odvětrávaná sedadla
palubní počítač
paměť nastavení sedadla řidiče
paměťová karta
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)

přední světla LED
regulace tuhosti podvozku
roletky na zadních oknech
řazení pádly pod volantem
samostmívací zrcátka
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
stabilizace podvozku (ESP)
startování tlačítkem
start-stop systém
tónovaná skla
třízónová klimatizace
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívaný volant
výškově nastavitelná sedadla
zadní loketní opěrka
zadní světla LED
zatmavená zadní skla

