


Во 2004 година, Lexus го создаде првиот луксузен хибрид, RX 400h, а во текот на следните години произведе 85 % 
од сите луксузни хибриди во светот. Денес, Lexus останува единствениот производител на автомобили во светот со 
целосен хибриден опсег од 8 неверојатни модели на Lexus Hybrid Drive: компактниот хечбек CT 200h, луксузните 
SUV модели UX 200h, NX 300h и RX 450h, спортските купеа RC 300h и LC 500h, седан ES 300h и предводникот 
LS 500h. Денес, секој модел на Lexus е достапен со целосен хибриден погон. Хибридите на Lexus се синоним за 
легендарен квалитет, моќност и сигурност, за што сведочат многуте награди за издржливост, како и продажба на над 
1 милион хибриди на Lexus.

Сопствениците на хибридните модели на Lexus можат да се фокусираат на задоволството во возењето, затоа 
што сите хибридни модели на Lexus во Македонија се нудат со целосно бесплатно одржување во период од 5 
години или 105.000 км (важи за возила продадени од Јули 2020). Програмата Lexus 5 ГОДИНИ/105.000 км 
БЕСПЛАТЕН СЕРВИС ЗА ХИБРИДНИ ВОЗИЛА ги вклучува сите резервни делови, потрошни материјали 
и периодични услужни активности на Lexus - маслo за мотор, течност за сопирачките, филтер за воздух, филтер 
за полен, свеќици, дијагностика, па дури и еден комлет предни и еден комплет задни плочки на сопирачките и два 
комплета на бришачите.
- Сервисниот интервал на возилата е на 15.000 км или еднаш во годината.
- Бесплатното сервисирање на возилото во период од 5 години/ 105.000 км не е преносливо и е важечко само 

за првиот сопственик на возилото.
- Периодичната сервисна услуга е валидна само во сервисот на Тојота Авто Центар, бул. „8 Септември“ бр.21, 

1000 Скопје.
- Сите операции за одржување се запишуваат во сервисната книшка.

ЗАТОА ШТО ВЕРУВАМЕ ДЕКА СЕКОЈ КЛИЕНТ  
ЗАСЛУЖУВА СОВРШЕНА ГРИЖА!
Легендарното внимание не само на секој детаљ во возилото, туку и вниманието кон секој клиент, е заштитен знак 
на Lexus. Ние веруваме дека секој клиент заслужува совршена грижа и посветеност. Затоа сме горди да Ви го 
претставиме пакетот на премиум услуги обезбеден само за сопствениците на возилата Lexus. Гарантираме спокој и 
релаксирано возење, заштедувајќи Ви време, нерви и непотребни трошоци.

БЕСПЛАТЕН СЕРВИС ЗА 
ХИБРИДНИ ВОЗИЛА  
(5 ГОДИНИ/ 105.000 км) 



Фабричката гаранција за возилата „Lexus“ е 6 години/200.000км, додека фабричката гаранција на хибридната 
батерија, е 5 години или 100.000 км.
За хибридната батерија Тојота Motor Europe нуди посебна програма, 10-ГОДИШНА БЕСПЛАТНА ГРИЖА 
ЗА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЈА, револуционерна програма која ја проширува грижата за хибридната батерија 
целосно и бесплатно од петтата до десеттата година. Сето ова ќе ви овозможи релаксирано да уживате во 
беспрекорните перформанси и високата пазарна вредност на Вашиот хибриден Lexus во период од 10 години!
Програмата е стандардна за сите нови хибридни возила на Lexus, испорачани по јуни 2017 година.

КАКО ФУНКЦИОНИРА ПРОГРАМАТА?

Програмата за 10 ГОДИНИ БЕСПЛАТНА ГРИЖА НА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЈА 
вклучува 5 последователни, целосно бесплатни хибридни дијагностички тестови, 
придружени со сертификат, од кои секоја ја продолжува грижата за хибридната 
батерија за уште 1 година или 15.000 км по истекот на фабричката гаранција и 
обезбедува замена на батеријата во случај на дефект.
По истекот на фабричката гаранција на хибридната батерија од 5 години или 100.000 
км, потребно е еднаш годишно или на секои 15.000 км (она што прво се постигне) 
секое хибридно возило на Lexus да помине дијагностички тест на хибридниот систем 
во сервисот на Тојота Авто Центар.
Секое возило што ќе го помине тестот добива сертификат за продолжена грижа 
за хибридна батерија, со која се потврдува дека за период од 1 година или 15.000 
км (она што прво се постигне) по тестот, во случај на проблем со хибридна батерија 
на возилото, батеријата ќе биде заменета со нова, на сметка на Lexus, односно таа е 
целосно бесплатна за клиентот.
За да се избегнат недоразбирањата, сопствениците на хибридните возила вклучени 
во оваа програма мора да го донесат своето возило во овластениот сервисен центар 
во Тојота Авто Центар пред истекот на петтата година од почетокот на фабричката 
гаранција или пред 99.000 км (она што прво се постигне).

10 ГОДИШНА БЕСПЛАТНА 
ГРИЖА ЗА ХИБРИДНАТА 
БАТЕРИЈА



LEXUS  
PREMIUM LEASING
Покрај задоволството од автомобилот и возењето, ние ви подготвивме 
и специјален, LEXUS PREMIUM LEASING финансиски пакет, кој 
нуди импресивно добри и флексибилни услови за финансиски лизинг. 
Главните предности на финансискиот производ се каматната стапка од  
0 % и можноста за отплата на возилото на 3 или 4 еднакви годишни рати.
За прецизна лизинг понуда, Ве молиме обратете се на: 02/ 30 88 880.

ГАРАНЦИЈА  
6 ГОДИНИ/ 
200.000 км

6

Квалитетот на возилата Lexus е легендарен, а спокојот на клиентите е 
загарантиран со најдобрата гаранција во премиум сегментот. Фабричката 
гаранција на возилата LEXUS има покриеност од 6 години или 200.000 
км (она што прво се постигне).  Гаранцијата на хибридната батерија е 5 
години или 100.000 км, додека антикорозивната гаранција е 12 години.

Сите елементи на гаранцијата детално се опфатени во сертификатот за 
гаранција кој е дел од гаранциската книшка.

LEXUS  
ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО
Трошоците за каско осигурување на корисниците на Lexus се со 50 % 
попуст од редовната цена на чинење на каско осигурувањето. 
За прецизна пресметка на чинење на Вашето каско осигурување, Ве 
молиме обратете се на: 02/ 30 88 880.

LEXUS  
ПОМОШ НА ПАТ
Веројатноста да му се случи незгода на Вашиот Lexus автомобил 
додека патувате и да Ви го уништи патувањето е скоро невозможна, 
но сепак Lexus нуди погодно луксузно решение и за оваа ситуација. 
Доколку ви треба помош на пат, еден повик на 02/ 31 81 194 ќе биде 
доволен да добиете бесплатна помош на пат во Македонија и Европа.

Услугата е 24/7 и се однесува на територијата на Македонија и 
Европа (детално за услугата ќе најдете во документот “Помош на пат”, 
кој се дава при испорака на возилото).



NX 300h RX 450h

UX 250h

од 46.900 ¤
(2.907.800,00 ден)

од 78.100 ¤
(4.842.200, 00 ден)

од 44.590 ¤
(2.764.580,00 ден)

ES 300 h
од 55.000 ¤
(3.410.000,00 ден)

ЗАКАЖЕТЕ ТЕСТ ВОЗЕЊЕ И ПОБАРАЈТЕ ЈА ВАШАТА НАЈДОБРА ПОНУДА: 02/30 88 880


