
Оригінальні аксесуари GS 



ІндивІдуальнІсть 

нове покоління Lexus GS втілює в собі справжній седан. Інакше і не може бути, 
адже в основі створення автомобіля були інновації та унікальність. Зовнішній 
вигляд та відчуття при під час руху надихають як ніякий інший автомобіль. 
Оригінальні аксесуари від Lexus просувають концепцію досконалості  
ще далі завдяки індивідуально підібраним аксесуарам. Оригінальні аксесуари
від Lexus ідеально поєднуються із бензиновими та гібридними моделями GS.
надійна якість, високий рівень функціональності, стильний зовнішній вигляд -
саме такими є характеристика оригінальних аксесуарів від Lexus.

2 3





Інтер’єр екстер’єр

гУмові киЛимки дЛЯ саЛонУ автомоБіЛЯ

Гумові килимки дозволяють зберегти салон вашого автомобіля в ідеальному 
стані, незважаючи на зовнішні природні умови. килимок водія оснащений 
спеціальним фіксатором, що фіксує килимок для забезпечення додаткової 
безпеки.

Захисна пЛівка Заднього Бампера 

Прозора плівка, яка надійно захищає фарбове покриття від ушкоджень.

текстиЛьні киЛимки дЛЯ саЛонУ автомоБіЛЯ

розкішні, стильні та практичні оригінальні килимки Lexus для салону автомобіля 
ідеально підібрані під інтер’єр вашого GS. спеціальні кріплення надійно 
фіксують килимок у потрібному місці, що забезпечує безпеку водія. текстильні
килимки доступні у різних кольорах, щоб доповнювати дизайн інтер’єру.

вітровики передніх та Задніх дверей

Поєднуючись із контурами Lexus GS та зменшуючи шум і турбулентність  
вітру, вітровики передніх та задніх дверей дозволяють вам насолоджуватись 
подорожами з відкритими вікнами.
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ЗберІГання  
та трансПОртування

кріпЛеннЯ дЛЯ Багажа *

Має міцну конструкцію і привабливий дизайн, а також інтегровану систему 
безпечного замикання.

кріпЛеннЯ дЛЯ Лиж та сноУБордУ *

дизайн кріплення дозволяє регулювати висоту,а саме кріплення виготовлене 
із легкого алюмінію та запирається.

кріпЛеннЯ дЛЯ дошки дЛЯ серфінгУ *

Ідеально поєднується разом із оригінальним кріпленням для багажа 
Lexus. надійно фіксує і дозволяє перевозити дошку для серфінгу, дошку  
для віндсерфінгу або мачту. 

Бокс дЛЯ Лиж * 

Має гладкий аеродинамічний профіль. Центральне розташування та відкриття 
з пасажирскього боку забезпечують надійність та легкість використання.

Багажний Бокс *

Міцний аеродинамічний бокс для багажа є ідеальним для туристичного 
відпочинку. внутрішній ремені утримують багаж точно на місці. Центральне 
блокування забезпечує надійне та безпечне перевезення ваших речей.

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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ЗберІГання  
та трансПОртування 

вертикаЛьна сітка Багажника 

Ідеальний аксесуар для дбайливого перевезення дрібних речей.

Змінний фаркоп *

Змінний фаркоп Lexus надає додаткові можливості для перевезення будь-яких 
речей, в тому числі, й човна. адаптери доступні у версіях 7 пін та 13 пін.

Заднє кріпЛеннЯ дЛЯ веЛосипедів *

легка та міцна сталева конструкція для надійного перевезення одного  
чи двух велосипедів. кріпиться на фаркоп Lexus, має замок, повтори  
поворотів та рамку для державного номера.

* до початку буксування переконайтесь, що ваш автомобіль та причіп є сумісними, добре з’єднані і правильно завантажені, що у вас є все 
необхідне додаткове обладнання. дотримуйтесь граничних норм ваги та інструкції для власника.

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних 
характеристик та переліку обладнання автомобілів при їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі 
вдосконалення моделей. 
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому каталозі. 
Примітка: представлений у каталозі автомобіль та його технічні характеристики можуть змінюватися залежно від наявних 
у вашому регіоні моделей та обладнання. колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі. 
є тільки один спосіб по-справжньому зрозуміти, що робить автомобіль Lexus таким особливим, – це самому сісти  
за кермо. Просимо звернутися до найближчого авторизованого дилера Lexus або національного веб-сайту Lexus,  
аби домовитися про ознайомчу поїздку на GS.

* Ці аксесуари за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися залежно  
від вимог чинного законодавства україни.

** умови гарантії на оригінальні аксесуари:

– Згідно з гарантійною політикою виробника на оригінальні аксесуари Lexus, 
встановлені на збиральному конвеєрі, під час передпродажної підготовки 
автомобіля у дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у дилера 
до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки 
або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. термін 
починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці «сервіс 
та Гарантія». При безкоштовнiй заміні оригінальних аксесуарів на гарантійному 
автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим строком 
гарантії на автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати встановлення.

– якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія  
на встановлені офіційним дилером Lexus оригінальні аксесуари дійсна 
впродовж 12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення 
на автомобіль, яка фіксується в книжці «сервіс та Гарантія».

адреси офіційної дилерської мережі Lexus в україні: 
«лексус сіті Плаза» 
м. київ, вул. Мечникова, 2 а 
тел.: (044) 499 4009 
«Cіті Плаза», сервіс лексус 
м. київ, пр-т Московський, 24 б 
тел.: (044) 495 8585

«лексус київ Захід» 
м. київ, софіївська борщагівка, вул. велика кільцева, 58 
тел.: (044) 507 0808

«лексус дніпропетровськ Центр» 
м. дніпропетровськ, вул. набережна Перемоги, 1 н 
тел.: (056) 728 8888

«лексус донецьк» 
м. донецьк, вул. Зльотна, 7 в  
тел.: (062) 332 0676

«лексус харків» 
м. харків, вул. Шевченка, 332 
тел.: (057) 763 1777

www.lexus.ua


