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TECNOLOGIA INTUITIVA
Com itens de série capazes de surpreender, a linha RX apresenta as tecnologias Smart
Entry, que permite travar e destravar as portas sem a utilização da chave, e Start Button,
com a qual o motor é acionado ao toque de um botão, privilegiando a comodidade,
além de ter conectividade Apple CarPlay® e Android Auto®. Com o sistema multimídia
Lexus com tela de LCD2 de 12,3” touch screen compatível com DVD player(b), CD-R/
RW, MP3, WMA3 + sistema Bluetooth® (com microfone e amplificador) + rádio AM/
FM, o motorista tem acesso às funções de TV digital(b), sistema de navegação (GPS4)(c)
e câmera de ré (com linhas-guia auxiliares) por meio do
controle remote touch, sem tirar
o
as mãos do console central, e câmera com visão 360 (Panoramic View Monitor), em sua
versão Luxury. A linha RX ainda conta com Sistema de Assistência ao Arranque em Subida
(HAC5) e freio de estacionamento eletrônico (EPB6).

Head-up Display com informações sobre velocidade,
navegação, GPS, áudio e sistema de direção

Freio de estacionamento eletrônico

SAC: 0800-5398-727 (0800-LEXUSBR)
clientes@sac.lexus.com.br

Sistema multimídia com tela de LCD de 12,3” touch screen e conectividade
com Android Auto® e Apple CarPlay®

Sistema de áudio com 7 alto-falantes + 4
tweeters + 1 subwoofer

Controle touchpad para o sistema
multimídia Lexus
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LCD: Liquid-crystal Display (Tela de Cristal Líquido). 3WMA: Windows Media Audio. 4GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global). 5HAC: Hill-start Assist Control. 6EPB: Electric
Parking Brake. (b)Por questões de segurança, as imagens da TV digital e do DVD player não serão exibidas enquanto o veículo estiver em movimento. (c)O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de
sinal da região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos
eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. Micro SD Card:
Para sua segurança, não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia.
Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória
SD Card poderá ser adquirido na Rede Autorizada Lexus.

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Versão Luxury com comando
para memória nos bancos do
motorista e do passageiro

Controle de velocidade de cruzeiro
adaptativo (Adaptive Cruise
Control) acima de 40 km/h

O Lexus RX 450h apresenta bancos dianteiros com
regulagem elétrica para doze posições (versão F-SPORT),
incluindo ajustes de distância, inclinação, altura e lombar, e
controle de memória com capacidade para armazenar até
três perfis + função Return & Away para o banco do motorista
– com a qual o banco se recolhe automaticamente ao se
Porta-malas com abertura e fechamento
Câmera com visão 360o
desafivelar o cinto de segurança, facilitando a saída do
elétrico e sistema de abertura
(Panoramic View Monitor) –
motorista. Os bancos traseiros (2ª fileira) ainda contam com
hands-free (sensor por movimento
somente na versão Luxury
embaixo do para-choque traseiro)
sistema de aquecimento para máximo conforto. O motorista
também conta com a direção eletroassistida progressiva (EPS7),
que facilita a realização de manobras, e a coluna de direção com
regulagem elétrica de altura e profundidade, promovendo mais
conforto ao dirigir. Além disso, o SUV apresenta comando elétrico
interno para abertura e fechamento do porta-malas, privilegiando a
comodidade. A versão Luxury, agora com 7 lugares, conta com uma
terceira fileira de assentos com rebatimento elétrico, e os bancos do
motorista e do passageiro dianteiro têm regulagem elétrica para 14
posições. Além de ter ganhado o comando elétrico interno, o RX 450h
Versão Luxury com 7 lugares
Luxury apresenta agora o sistema de hands-free para abertura e
fechamento eletrônico do porta-malas.

RX
450h
RX
350
RX
350
RX 350
UM SUV DE
VISUAL AGRESSIVO
Com base na filosofia de design Lexus, L-finesse, por meio
da qual os conceitos de tecnologia de ponta e sofisticação
são harmoniosamente combinados, o modelo Lexus
Lanternas traseiras de LED
RX 450h mistura elegância e agressividade, com o
arredondamento das superfícies da frente e da traseira, o
aumento do brilho e a profundidade do design exterior. Além
disso, expressa uma abordagem visual que eleva o nível de
beleza e arte em um SUV, representada pela elegância do estilo
ousado do desenho da grade frontal – Spindle Grille – e pelo estilo
distinto proporcionado pelo sistema de acendimento automático
das luzes diurnas de LED1 – Daytime Running Lights (DRL mode) –,
com o qual as luzes em forma de L permanecem acesas enquanto o
carro está em movimento, conferindo forte identidade ao modelo. Essa
combinação, aliada a outros elementos como as rodas de liga leve de
20”, o design das lanternas traseiras de LED, a antena shark fin e o teto solar
elétrico(a), resulta no visual extraordinário do SUV de luxo da marca Lexus.
LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz).
(a)
Disponível para a versão Luxury.
1

Para-choque e grade frontal
moldados com o conceito de
design Lexus, Spindle Grille

Rodas de liga leve de 20”
(versão Luxury)

EPS: Electric Power Steering.
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DESEMPENHO
IMPRESSIONANTE

SEGURANÇA
SUPERIOR
O Lexus RX 450h apresenta um sistema
Sistema de identificação
Sistema de Alerta de Mudança de
Assistente de pré-colisão (Pre-crash
com dez air bags, sendo dois frontais, dois
de ponto cego (Blind Spot Monitor)
Faixa (Lane Departure Alert – LDA)
System – PCS) com alerta sonoro
laterais dianteiros, dois laterais traseiros, dois de
e visual e, se necessário, frenagem
cortina, um de joelho para motorista e um de
automática (acima de 20 km/h)
assento para passageiro dianteiro. O sistema de
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular
(VSC8) auxilia na estabilidade do veículo em
curvas, e os freios a disco nas quatro rodas possuem
sistema ABS9, que evita o travamento das rodas, com
EBD10, que contribui para manter a estabilidade do
Sistema de proteção com dez air bags Freios a disco nas quatro rodas
veículo em frenagens de emergência, e BAS11, que
Alerta de tráfego traseiro
com ABS, EBD e BAS
(Rear Cross Traffic Alert)
amplia a força de frenagem. Além disso, conta com a
novidade do farol alto automático (Auto High Beam –
AHB) para aumentar a segurança nas vias. Para completar,
o Controle Eletrônico de Tração (TRC12) impede a perda
de aderência das rodas motrizes, principalmente durante
arrancadas ou curvas. A tecnologia AVS (Adaptive Variable
Suspension) foi adotada para a versão de 7 lugares para garantir
Sensores de estacionamento
a segurança, mesmo essa versão tendo uma carroceria maior.
dianteiros (4) e traseiros (4)

8

VSC: Vehicle Stability Control. 9ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). 10EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem).
BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência à Frenagem). 12TRC: Traction Control.
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Conheça uma maneira inteligente de adquirir o seu Lexus:
Conheça
uma maneira inteligente de adquirir o seu Lexus.
www.lexusprivilege.com.br
www.lexusprivilege.com.br
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No Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular de 2020, o veículo RX 450hL Luxury/F-Sport possui nota A com consumo de 11,62 km/l na cidade (gasolina) e 10,35 km/l na
estrada (gasolina). Os veículos da marca Lexus, comercializados no Brasil pela Rede Autorizada Lexus a partir de junho de 2012, possuem quatro anos de garantia sem limite
de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, quatro anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o manual do proprietário
ou o site www.lexus.com.br para mais informações. *Automaticamente válida para veículos híbridos e registrados na base de dados do Detran do município de São Paulo. Ouvir
música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. Material de divulgação dos modelos Lexus RX 450hL Luxury e RX 450h F-SPORT linha
2020, atualizado em maio de 2020.

O modelo Lexus RX 450h é movido por um motor a
Transmissão Hybrid Transaxle,
Sistema híbrido Lexus, que gera o
que proporciona aceleração mais
gasolina V6 de 3,5 litros com potência de 262 cavalos a
total de 313 cavalos de potência
linear, reduzindo ou aumentando
6.000 rpm e torque de 34,2 kgf.m a 4.200 giros e dois
continuamente as marchas, sem
motores elétricos – um dianteiro de 167 cavalos e torque de
desperdiçar energia, e contribuindo
33,5 kgf.m e outro traseiro de 68 cavalos e 14 kgf.m de torque.
para a eficiência do combustível
O motor a combustão, somado aos motores elétricos, gera
uma potência total de 313 cavalos. Além disso, conta com a
tecnologia Hybrid Transaxle, que proporciona aceleração mais
linear, reduzindo ou aumentando continuamente as marchas,
sem desperdiçar energia, e contribuindo para a eficiência do
combustível. Com controle híbrido mais sofisticado, é possível
transmitir a mesma sensação e potência do motor a gasolina. O RX
ainda vem equipado com o sistema de tração All-Wheel Drive, que
direciona automaticamente a força para duas ou quatro rodas. Para
tornar a experiência a bordo de um RX ainda mais extraordinária, você
Seleção de modo de condução:
pode selecionar o modo de condução de sua preferência, conforme seu
Eco, Normal, EV, Sport e Sport+
estilo de dirigir: Eco, Normal, EV, Sport, Sport+.
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RX 450h F-SPORT

DESIGN E
INTERIOR COM
AR ESPORTIVO

Vista da estrada, a versão F-SPORT
afirma agressivamente a sua intenção
com as rodas de liga leve de 20”

Seja qual for o seu estilo, a sofisticação e a versatilidade oferecidas pela versão
RX 450h F-SPORT garantem um passeio fascinante. O visual esportivo da versão
F-SPORT é de tirar o fôlego, com detalhes exclusivos como a grade frontal com desenho
em Mesh Type (colmeia), rodas de liga leve de 20” com design exclusivo e teto solar
panorâmico. O interior da versão F-SPORT apresenta uma atmosfera esportiva, oferecendo
uma experiência única a partir do momento em que você entra no veículo e se depara com um
visual surpreendente até o momento em que você interage com seus itens exclusivos, como os
pedais e as soleiras de alumínio, e com o acabamento interno, como o revestimento de couro(d) nas
cores vermelha ou preta e o acabamento do painel em padrão alumínio.

A face agressiva da versão
F-SPORT com a vibrante Spindle
Grille com desenho em Mesh Type
reflete um perfil esportivo

Teto solar panorâmico

(d)
Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte
anterior dos bancos dianteiros e traseiros, e parte anterior dos
apoios de cabeça dianteiros e traseiros) e partes revestidas de
material sintético derivado de PVC (laterais e parte posterior
dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros, e laterais
e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros).

TECNOLOGIAS
PARA UM VISUAL
OUSADO
A versão F-SPORT possui tecnologias como carregador sem fio para
smartphones(e), Head-up Display (HUD) colorido – que projeta no para-brisa
informações do veículo, como velocidade – e bancos dianteiros
com regulagem elétrica para doze posições, incluindo ajustes de
distância, inclinação, altura e lombar, além da função Return & Away
e memória com capacidade para armazenar até três perfis para o
motorista. Quando o motorista precisa de respostas rápidas, o
sistema de gerenciamento integrado de dinâmica do veículo
(VDIM13) controla os sistemas de direção, freios, transmissão e
demais sistemas de segurança, integrando-os aos controles de
estabilidade e dinâmica.

Os emblemas F-SPORT sobre os
para-lamas dianteiros confirmam a
herança do seu perfil esportivo

Head-up Display

Carregador sem fio para
smartphones

Somente para aparelhos smartphones que possuam a tecnologia de recarga sem fio (wireless). O carregamento deve ser feito com o aparelho sem capa protetora ou com capa protetora
própria para carregamento de bateria sem fio (wireless). Consulte as especificações técnicas de seu aparelho no manual do usuário. 13VDIM: Vehicle Dynamics Integrated Management.

(e)
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Lexus RX 450h
Estilo
Acabamento interno com revestimento de couro (detalhes do volante, manopla de transmissão e console central) e partes revestidas de material ecológico premium (portas)
Acabamento interno com detalhes de madeira: volante, console central e portas
Acabamento interno com revestimento de alumínio: painel central e portas
Aerofólio traseiro
Antena shark fin localizada no teto
Bancos com revestimento de couro natural e partes de couro ecológico premium
Barras longitudinais de alumínio no teto
Faróis de LED (3) com acendimento automático e ajuste automático de altura e lavador
Grade frontal em formato Mesh Type (colmeia) e detalhes de acabamento em jet black plating
Grade frontal em formato Spindle Grille
Lâmpadas traseiras de LED
Luzes indicativas de direção sequenciais
Luzes diurnas de LED em forma de L (DRL)
Pedal do acelerador e freio de alumínio F-SPORT
Relógio analógico
Soleira frontal com logo Lexus iluminada
Soleiras de alumínio exclusivas F-SPORT com logo Lexus
Teto solar elétrico com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque
Teto solar panorâmico com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque
Volante de três raios multifuncional com funções de controle de áudio, voz, computador de bordo, telefone, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e sistema de alerta de mudança de faixa
Conforto e conveniência
Ar-condicionado dual zone digital integrado frio e quente, com purificador de ar e sistema S-Flow (direcionamento automático do fluxo de ar para o banco do passageiro dianteiro)
Bancos dianteiros com sistema de ventilação
Bancos dianteiros e traseiros (2a fileira) com sistema de aquecimento
Bancos traseiros (2a fileira) bipartidos (40/20/40) com descansa-braços central e porta-copos (2)
Banco do motorista e passageiro dianteiro com regulagem elétrica para 14 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto, inclinação do assento, ajuste de lombar e memória
Banco do motorista e passageiro dianteiro com regulagem elétrica para 12 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto, inclinação do assento, ajuste de lombar + memória para o motorista
Câmera com visão 360º (Panoramic View Monitor)
Câmera de ré com guide monitor (sistema multimídia Lexus)
Chave com comandos integrados (travamento e destravamento das portas e abertura do porta-malas)
Coluna de direção com ajuste elétrico para altura e profundidade
Computador de bordo (tela de TFT de 4,2”) com funções de consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média, temperatura externa, indicador de marcha e informações de áudio
Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise Control) acima de 40 km/h
Controle touchpad para o sistema multimídia Lexus
Cortinas nos vidros laterais traseiros (manuais)
Descansa-braços dianteiro com porta-objetos
Easy Access (recolhimento automático do banco do motorista e volante ao desligar o veículo)
Entrada para conexão USB dianteira (2) e traseira (2) e conexão auxiliar (Aux-in – 1)
Espelhos retrovisores externos esféricos eletrocrômicos, eletrorretráteis, com regulagem elétrica, memória, alerta de ponto cego (Blind Spot Monitor), sistema de aquecimento e indicador de direção de LED
Espelhos retrovisores externos esféricos eletrocrômicos, eletrorretráteis, com regulagem elétrica, sistema de aquecimento, memória e indicador de direção de LED
Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico)
Freio de estacionamento elétrico (EPB)
Ganchos de transporte dianteiros (2) e traseiros (2)
Head-up Display com informações sobre velocidade, navegação GPS, áudio e assistente de direção
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade e sensor de chuva
Limpador do vidro traseiro (intermitente)
Luz de leitura central dianteira sensível ao toque e iluminação central traseira para leitura
Painel de controle de temperatura na 3a fileira de assentos
Paddle shifts localizados no volante
Para-sol com espelho e iluminação integrada (2)
Porta-luvas com iluminação interna
Porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema de abertura hands-free (sensor por movimento embaixo do para-choque traseiro)
Porta-malas com iluminação interna e ganchos de fixação (6)
Smart Entry: sistema de destravamento das portas dianteiras e traseiras
Seleção de modo de condução (Eco, Normal, Sport e Sport+)
Sistema Bluetooth® (acesso pelo sistema multimídia Lexus) com microfone e amplificador
Sistema de áudio com 7 alto-falantes + 4 tweeters + 1 subwoofer
Sistemas de conectividade: Android Auto®, Apple CarPlay® e Miracast
Sistema multimídia Lexus com áudio compatível com arquivos de alta resolução (WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis) e arquivos-padrão (CD-R/RW, MP3, WMA e AAC) + rádio AM/FM + DVD + Wi-Fi (P2P mode)
Sistema de navegação GPS (sistema multimídia Lexus)
Sistema Welcome Lights (acendimento automático das maçanetas, luzes internas e luzes de cortesia por identificação de aproximação da chave do veículo)
Start Button (sistema de ignição do motor por botão)
Segunda fileira de assentos com sistema de rebatimento elétrico
Tela do sistema multimídia de 12,3” (touch screen)
Terceira fileira de assentos com capacidade para 2 passageiros e sistema de rebatimento elétrico
TV digital
Vidros dianteiros (para-brisa, vidro do motorista e do passageiro) com isolamento acústico
Wireless charger (carregador de celular sem fio)
Segurança
Air bag de joelho (1): para motorista
Air bag de assento (1): para passageiro
Air bags de cortina (2 sistemas com 2 bolsas cada)
Air bags frontais (2): 1 para motorista e 1 para passageiro dianteiro
Air bags laterais (4): para motorista, passageiros dianteiro e traseiros
Assistente de pré-colisão (Pre-crash System – PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática (acima de 20 km/h)
Cintos de segurança dianteiros (2) de 3 pontos com regulagem de altura e pré-tensionador e limitador de força
Cintos de segurança da segunda fileira (3) de 3 pontos com pré-tensionador
Cintos de segurança da terceira fileira de 2 pontos e sistema de retração de emergência (ELR)
Desembaçador do vidro traseiro com temporizador
Farol alto automático (Auto High Beam – AHB)
Faróis de neblina dianteiros de LED + luzes de iluminação lateral (cornering lamp)
Luz auxiliar de freio (brake light) de LED
Portas traseiras com trava de segurança para crianças
Sensores de estacionamento dianteiros (4) e traseiros (4) + alerta de tráfego traseiro (Rear Cross Traffic Alert)
Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA)
Sistema antifurto com aviso sonoro em caso de obstrução das portas e movimentação do veículo quando estacionado
Sistema de Controle de Estabilidade Veicular (VSC), Assistente Ativo em Curvas (ACA), Controle Eletrônico de Tração (TRC), Assistência ao Arranque em Subida (HAS) e Controle Eletrônico dos Freios (ECB)
Sistema de Gerenciamento Integrado de Dinâmica do Veículo (Vehicle Dynamics Integrated Management – VDIM)
Sistema de identificação de ponto cego (Blind Spot Monitor)
Sistema de travamento automático das 4 portas com sensor de velocidade
Sistema Isofix para fixação de assento infantil no banco traseiro com 3 pontos de ancoragem
Sistema de Suspensão Adaptativo Variável (AVS)
Sistema de corte de combustível em colisões
Vidros elétricos nas 4 portas com sistema antiesmagamento

F-SPORT

Luxury
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PNEUS E RODAS

MOTORIZAÇÃO

ATENDIMENTO E SERVIÇOS EXCLUSIVOS LEXUS

Motor – 2GR-FXS
Combustível – Elétrico/gasolina
Cilindrada (cm 3) – 3.456
Potência do motor a combustão (cv/rpm) – 262/6.000
Torque do motor a combustão (kgf.m/rpm) – 34,2/4.600
Potência do motor elétrico dianteiro (cv) – 167
Torque do motor elétrico dianteiro (kgf.m) – 33,5
Potência do motor elétrico traseiro (cv) – 68
Torque do motor elétrico traseiro (kgf.m) – 14,2
Potência combinada dos motores a combustão + elétrico (cv) – 313
Diâmetro x curso do pistão (mm) – 94 x 83
Taxa de compressão – 13 +/- 0,2

Pneus: 225/55
Rodas: Liga leve de 20”

TRANSMISSÃO

DIMENSÕES E CAPACIDADES (RX 450h F-SPORT)

DIMENSÕES E CAPACIDADES (RX 450hL LUXURY)
Comprimento (mm) – 5.000
Largura sem espelhos retrovisores (mm) – 1.895
Altura (mm) – 1.705
Entre-eixos (mm) – 2.790
Capacidade do porta-malas (l) – 176
Capacidade do porta-malas, com a 3ª fileira de bancos rebatida (l) – 432
Capacidade do porta-malas, com a 2ª e a 3ª fileiras de bancos rebatidas (l) – 966
Capacidade do tanque (l) – 65

Hybrid Transaxle

Comprimento (mm) – 4.890
Largura sem espelhos retrovisores (mm) – 1.895
Altura (mm) – 1.705
Entre-eixos (mm) – 2.790
Capacidade do porta-malas (l) – 453
Capacidade do porta-malas, com a 2ª fileira de bancos rebatida (l) – 924
Capacidade do tanque (l) – 65

TRAÇÃO
AWD (on-demand)

DIREÇÃO
Eletroassistida progressiva (EPS)

4 ANOS DE GARANTIA

A Lexus é a única marca automotiva de luxo que oferece quatro anos de garantia de fábrica sem limite de quilometragem
contra defeitos de fabricação. Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário ou o site www.lexus.com.br
para mais informações.

FREIOS
Dianteiros (discos de 17” ventilados e regenerativos) – ABS, EBD e BAS
Traseiros (discos de 18”) – ABS, EBD e BAS

CORES EXTERNAS

ASSISTÊNCIA 24 HOR AS

Um serviço de assistência com profissionais 24 horas à sua disposição, em todo o território nacional, países integrantes
do Mercosul e Chile.*
Branco Super Nova (083)

Branco Sônico (085)

Vermelho Coral (3R1)

Cinza Titânio (1J7)

Marrom Âmbar (4X2)

Exclusiva para RX 450h F-SPORT

Exclusiva para RX 450hL Luxury

RX 450hL Luxury e RX 450h F-SPORT

RX 450hL Luxury e RX 450h F-SPORT

Exclusiva para RX 450hL Luxury

Preto Grafite (223)

Cinza Mercúrio (1H9)

Azul Royal (8X5)

Azul Olímpio (8X1)

RX 450hL Luxury e RX 450h F-SPORT

RX 450hL Luxury e RX 450h F-SPORT

RX 450hL Luxury e RX 450h F-SPORT

Exclusiva para RX 450h F-SPORT

MANUTENÇÃO PREÇO FECHADO

A Lexus disponibiliza os valores de manutenção de todos os seus modelos com preços fixos em território nacional.

REVESTIMENTO DE COURO*
E ACABAMENTOS DE MADEIRA** E ALUMÍNIO
RX 450hL LUXURY

CAR CARE

Preto

Caramelo

Bege

Granada F-SPORT

Preto F-SPORT com Branco

VERSÃO RX 450h F-SPORT

Preto F-SPORT

*Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos
bancos dianteiros e traseiros, e parte anterior dos apoios de cabeça dianteiros
e traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC
(laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos
traseiros, e laterais e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros
e traseiros). **Itens em padrão madeira: material de resina plástica,
imitação de madeira. As opções de madeira estão condicionadas
à escolha da cor do revestimento de couro, conforme combinação
apresentada neste material.

RX 450h F-SPORT

Sabendo que o cliente Lexus é apaixonado por carros, proporcionamos a você a satisfação de ter
o seu veículo sempre novo. O Car Care oferece os melhores serviços estéticos, como hidratação do couro
e higienização, entre outros. Consulte os serviços disponíveis com o Distribuidor Exclusivo Lexus.

PNEUS

Todos os detalhes do seu veículo Lexus são importantes, inclusive os pneus.
Na Rede de Serviços Autorizada Lexus, você encontra os pneus das melhores marcas e
profissionais especializados para indicar o produto mais adequado para o seu veículo.

Para mais detalhes dos serviços prestados, consulte o manual do proprietário.
*Consulte as regras e condições para utilização deste serviço em www.lexus.com.br.
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