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RUGGED  /  UNSTOPPABLE  /  LUXURIOUS

LEXUS - EXPERIENCE AMAZING

Inspired by the future, Lexus has redefined 
the meaning of luxury driving, bringing to 
the fore advancements that have inspired 
the industry. Over many years engineers 
at Lexus strived to create a feeling 
that can describe a Lexus. Exhilarating 
performance is that precise, elegant 
feeling that builds a powerful connection 
with the vehicle. Making Lexus vehicles 
stand apart. Lexus also applies the 
human-centered approach to use its care 
for people as a guiding principle in its 
endeavours to ignite emotions at every 
opportunity.

PERFORMANCE THAT INSPIRES 

The GX is engineered to outdo expectations. 
Its stunning looks and four wheel drive 
capability combine to push boundaries by 
extracting maximum performance. In the 
GX you reach an entirely new level of driving 
pleasure.

LEXUS GX460 
BOUNDLESS LUXURY. UNLIMITED CAPABILITY.



INTERIOR 
COLOURS

LUXURY THAT’S  SPACIOUS  AND  OUTSTANDING

The Lexus GX is impressively luxurious and spacious. 
Passionate attention to details and quality of materials that 
bedeck the interiors enhance the overall appeal. Making 
the GX the perfect partner for all journeys. 

ADVENTURE WITH 4WD CAPABILITY 

Got a destination that’s a must visit? With the advanced 4WD capability, 
Lexus GX can make you command some of the most daunting terrains. 
Explore the far ends of the earth in the GX and beat routine in luxury 
backed by one of the most powerful 4WD feature. 

EXTERIOR  
COLOURS
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Starlight Black GF (217)

ا�شود جنمي ب�شرائح الزجاج  )217( 

Fire Agate MM (4V3)

 )4V3( عقيق ناري مايكا معدين

Deep Blue MC. (8X5)

 )4V3( اأزرق داكن مايكا )3S0( عقيق اأحمر مايكا

Garnet Red MC (3S0)White Pearl CS (077)

اأبي�ض لوؤلوؤي كري�شتايل )077( 

Platinum Silver ME (1J4)

 )1J4( ف�شي بالتيني معدين

Mercury Grey MC (1H9)

 )1H9( رمادي زئبقي مايكا

Black (202)

اأ�شود)202( 



CLASSIC

4.6 Litre,  32-Valve, DOHC - V8 Engine with Dual VVTi  
Power: 292 HP/5500rpm (Net), Torque: 44.7 Kg M/3500 rpm (Net)
Super Intelligent 6-Speed Multi-Mode Automatic Transmission 
Drive Train Layout: Four Wheel Drive 
TORSEN Limited Slip Central Differential  
WheelBase: 2790 mm, Ground Clearance: 215 mm
Tyre Size: 265/60 R 18 
Innovative Technology

Adaptive Variable Suspension (AVS) with Advanced Automatic Height 
Control System 
Electronically Modulated Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS)
Front Suspension: Double Wishbone Type Independent
Rear Suspension: 4 Link “Air Suspension”
Fuel Tank Capacity: 87 Litres
Pintle Hook
Futuristic Safety

Advanced Braking & Stability Control System:
Anti-Lock Braking System (ABS)
- Active Traction Control System (A - TRC)
- Brake Assist System (BAS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Vehicle Stability Control (VSC)
Active Front Head Rests
Anti-Theft System with Engine Immobilizer
Hill Start Assist Control (HAC) 
Intelligent Adaptive Front Lighting System  (Dual AFS) with Auto Headlamp 
Leveling 
ISOFIX Child Restraint Seat Anchors on Rear
Mirror Mounted LED Turn Indicators
Power Door Mirrors (EC) +  Memory + Tilt Down on Reverse Function
Front Fog and Driving Lamp - Bumper Built in LED-Type 
Rear Fog Lamp
Day Time Running Lights 
LED Pkg (Door + Cabin + Vanity Mirror) 
Xenon (HID) Headlamps with Headlamp Washers
SRS Airbags for Improved Protection :
- ‘Smart’ Front Airbags for Driver and Front Passenger 
- Curtain Shield Front and Rear Airbags
- Knee Airbag - Driver + Front Passenger
- Rear Seat Side Air Bags
- Side Airbags for Driver and Front Passenger
Ventilated Front and Rear Disc Brakes
WIL (Whiplash Injury Lessening) Concept Seats
Seat Material : Normal Leather with Perforation
Luxury

Cruise Control 
Electroluminescent Instrumentation Panel
Steering Wheel: Wood + Heater 
GPS Navigation System with  8” EMV Hi-Resolution Screen (DVD Based)
 English & Arabic Voice Guidance for Navigation
A/C, Audio & Telephone Controls 
Multi-Information Display with Voice Dialing Facility    
Illuminated Entry System with Puddle Lamps

iPod + USB Connectivity 
Moonroof with Tilt & Slide + Jam Protection
One-touch Feature with Jam Protection for all Windows
Power Windows & Door Locks
Rain Sensing Type Automatic Wiper
Rear Reading Lamps for 2nd and 3rd Row Seats
Rear Spoiler - Integrated Type
Remote Engine Starter - Integrated Type (with key FOB)
Seats: 10-way Power Adjustable Driver Seat with 2 Position Memory 
Seats: 10-way Power Adjustable Passenger Seat
Seats: Adjustable 2nd Row Passenger Seats
Seats: Power Folding, Flush with Floor 3rd Row Seats 
Seats: Power Lumbar Support for (D+ P) Seats
Three Zone Auto Air Conditioning System with Independent Front & Rear 
Controls
Seats: Air Conditioner (D+ P)
Side Protection Moulding
Smart Entry and Smart Start / Stop System
Steering: ‘Easy Access’ with Steering Column ‘Auto Away & Return’ Function
Rear Bumper Step Guard - NEW

Parking Assist System
Blind Corner Monitoring System with Camera (Rear)
Sonar Guided System with Back View Monitor with Guide Indicators
Audio & Entertainment System

9-Speaker Lexus Premium Surround System with AM/FM Radio, In-dash 
DVD Player, Bluetooth Audio
SPORT                                             (Classic+)

Futuristic Safety

Pre-Crash Safety (P.C.S) System with Milliwave Radar 
Pre-Crash Brakes and Safety Belts
Dynamic Radar Cruise Control
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor (BSM) + Rear Cross Traffic 
Alert
Crawl Control System
Multi-Terrain Select with Steering Guide Line + Off-Road Guide + Multi-
Terrain ABS
Around View Monitoring System with 4 Cameras (Rear, Front, Right & Left Side)
Luxury

Tyre Size: 265/60 R 18 - With Gunmetal Paint 
Sports Package - Fr. & Rr. Bumper Spoiler - High Gloss Silver ; Radiator Grille 
Lower Garnish - Chrome Plated; Exhaust Tip; Rr. Combination Lamp - (Lens 
- Red & Inner Chrome - Black); ORVM - Body Colour + Chrome Garnish 
Power Door Mirrors (EC) +  Memory + Tilt Down on Reverse Function 
and Auto Rectractable with Camera (P) 
Cool Box
Electrochromic Auto Dimming Inside Rear View Mirror 
Seats: 2nd Row Seat Heaters (side seats only)
Door Scuff Plates with Illumination (Front Only)
Seat Material: Semi-Aniline Leather
Audio & Entertainment System

17-Speaker Mark Levinson - Reference Surround System with In-dash DVD 
Changer AM/ FM Radio, MP3 & WMA Playable with ASL and DSP 
Seat Back Mount Rear DVD Entertainment Screens (2 x 7”) with Head 
Phones & Remote
Sun Shade - Locally Installed Accessory

نظام اإ�شاءة عند الدخول مع م�شابيح ُت�شاء لأ�شفل على املراآتني اجلانبيتني 

مقب�ض لتو�شيالت اآي بود وخمرج يو اإ�ض بي

فتحة �شقف قابلة لالإمالة والنزلق بحماية �شد الحتبا�ض احلراري

فتح وغلق كافة النوافذ بلم�شة واحدة مع حماية �شد الحتبا�ض احلراري 

حتكم كهربائي يف غلق النوافذ والأبواب  

احات تعمل اآلًيا عند ا�شت�شعار هطول الأمطار م�شَّ

م�شابيح قراءة يف اخللف يف ال�شفني الثاين والثالث

جناح خلفي – من النوع املدمج

م�شغل للمحرك عن ُبعد - من النوع املدمج ) مع حامل للمفاتيح( 

املقاعد : حتكم كهربائي يف 10 و�شعيات وذاكرة لو�شعني مبقعد ال�شائق 

املقاعد : حتكم كهربائي يف 10 و�شعيات مبقعد الراكب الأمامي

املقاعد : اإمكانية تعديل و�شعية مقاعد ال�شف الثاين

املقاعد يف ال�شف الثالث قابلة للطي وال�شتواء الكامل بالأر�شية كهربًيا

املقاعد : حتكم كهربائي يف م�شندي راحة اأ�شفل الظهر باملقعدين الأماميني  

مكيِّف هواء اآيل لثالث مناطق باأزرار حتكم م�شتقلة يف الأمام واخللف

مكيف هواء باملقعدين الأماميني 

حلية حماية جانبية 

نظام دخول ذكي وزر لت�شغيل واإيقاف املحرك

خا�شية البتعاد والرجوع التلقائي لعمود القيادة لدخول وخروج �شهل

دام اخللفي- جديد واقي لعتبة ال�شَّ

نظام م�شاعدة عند �شف ال�شيارة 

نظام مراقبة زوايا الروؤية املخفية مع كامريا واحدة يف اخللف 

نظام توجيه يعمل باملوجات ال�شوتية مع �شا�شة مراقبة خلفية بعالمات اإر�شادية 

اجلهاز املو�سيقي والرتفيه

غل دي يف دي يف لوحة الت�شغيل  جهاز �شمعي لكز�ض الفاخر املحيطي ي�شمل 9 �شماعات مع راديو مبوجتني وُم�شَّ

الرئي�شية، وبلوتوث �شوتي

�سبورت                                                                                                )+ كال�سيك(

ال�سالمة امل�ستقبلية 

نظام �شالمة ملا قبل الت�شادم مع رادار دقيق املوجات 

مكابح واأحزمة اأمان ملا قبل الت�شادم

مثبت �شرعة راداري ديناميكي 

نظام للم�شاعدة عند تغيري حارة ال�شري + مراقبة للنقاط العمياء باملراآتني اجلانبيتني + تنبيه عند الرجوع 

بال�شيارة يف التقاطعات املرورية 

نظام حتكم يف ال�شري البطيء

مفتاح لالختيار بني الت�شاري�ض املتعددة مع توجيه لعجلة القيادة فوق الطرق الوعرة ومكابح مانعة لالنغالق لكافة الت�شاري�ض

نظام مراقبة بالروؤية املحيطية مع 4 كامريات )يف اخللف والأمام واجلانبني الأمين والأي�شر(

الفخامة

قيا�ض الإطارات: 60/265 اآر 18 – مع طالء جنميتال

احلزمة الريا�شية : جناحان على ال�شدامني الأمامي واخللفي – من اللون الف�شي عايل اللمعان ؛ احللية ال�شفلية 

لل�شبكة الأمامية وحافة منفذ العادم – مطلية بالكروم ؛ جمموعة امل�شابيح اخللفية – ) عد�شات حمراء والكروم 

الداخلي اأ�شود اللون(  ؛ املراآتان اجلانبيتان – بنف�ض لون الطالء اخلارجي + حلية من الكروم  

املراآتان اجلانبيتان )اإلكرتوكروم( بتحكم كهربائي+ذاكرة + خا�شية الإمالة لأ�شفل عند الرجوع للخلف + الطي 

الآيل مع كامريا ) ناحية الراكب الأمامي( 

�شندوق تربيد 

املراآة الداخلية من الإلكرتوكروم بخا�شية التعتيم التلقائي 

تدفئة ملقاعد ال�شف الثاين )املقعدين اجلانبيني فقط(

�شفائح م�شيئة على عتبات )البابني الأماميني فقط(

تنجيد املقاعد : من اجللد �شبيه الأنيلني 

اجلهاز املو�سيقي والرتفيه

غل دي يف دي داخل لوحة  مارك ليفن�شون بخا�شية ال�شوت املحيطي املرجعي 17 �شماعة مع راديو مبوجتني وُم�شَّ

الت�شغيل الرئي�شية ، اإم بي 3 مبواءمة لنظام الويندوز )دبليو اإم اإيه( وُمنّظم تلقائي لل�شوت وُمعامل رقمي اإ�شاري 

�شا�شتان دي يف دي للرتفيه قيا�ض) x 2 7 بو�شة( مثبتتان على ظهر م�شند راأ�ض املقاعد مع �شماعات راأ�ض وجهاز 

حتكم عن ُبعد

مظلة ال�شم�ض - كماليات مزودة حملًيا 

كال�سيك 

حمرك 4.6 لرت، 32 �شماًما،8 ا�شطوانات على �شكل v، بكامة علوية مزدوجة وتقنية توقيت ال�شمام املتغري مع 

التحكم الذكي املزدوج 

القوة )ال�شافية(: 292 ح�شاًنا /5500 دورة يف الدقيقة ، العزم ) ال�شايف(: 44.7 كلجم مرت/ 3500 دورة يف 

الدقيقة

ناقل حركة اآيل �شوبر ذكي 6 �شرعات متعدد الأو�شاع

نظام دفع رباعي

جمموعة ترو�ض فرقية )تور�شن( حمدودة النزلق يف املنت�شف 

قاعدة العجالت: 2790 ملم ، اخللو�ض الأر�شي: 215 ملم

قيا�ض الإطارات: 265 / 60 اآر 18 

التقنية املبتكرة 

تعليق متكيف متغري مع نظام متطور للتحكم الآيل يف الرتفاع 

نظام تعليق ديناميكي حركي قابل للتعديل اإلكرتونًيا

التعليق الأمامي: و�شلة “وي�شبون” ثنائية م�شتقلة

التعليق اخللفي: تعليق هوائي 4 و�شالت

�شعة خزان الوقود: 87 لرًتا

خطاف لل�شحب

ال�سالمة امل�ستقبلية 

نظام متطور للكبح والتحكم يف ثبات ال�شيارة وي�شمل:

مكابح مانعة لالنغالق

نظام للتحكم الن�شط يف قوة ال�شحب

نظام معززات للكبح

توزيع اإلكرتوين لقوة الكبح 

حتكم يف ثبات ال�شيارة 

م�شاند راأ�ض ن�شطة باملقعدين الأماميني

نظام حماية �شد ال�شرقة مع مانع لتدوير املحرك 

نظام امل�شاعدة عند بدء �شعود التالل 

نظام اإ�شاءة ذكي مزدوج قابل للتعديل يف الأمام مع تعديل اآيل مل�شتوى امل�شابيح  

نقاط تثبيت ملقاعد الأطفال موافقة ملعايري اآيزوفك�ض يف اخللف 

اإ�شارات انعطاف اإل اإي دي باملراآتني اخلارجيتني

حتكم كهربائي باملراآتني اخلارجيتني )اإلكرتوكروم( مع ذاكرة وخا�شية الإمالة لأ�شفل عند الرجوع للخلف

م�شابيح ال�شباب الأمامية وم�شابيح القيادة من نوع اإل اإي دي ومدجمة يف ال�شدام 

م�شابيح �شباب يف اخللف 

م�شابيح اإ�شاءة نهارية 

حزمة امل�شابيح اإل اإي دي على )الأبواب + داخل املق�شورة + مراآة الزينة( 

احات م�شابيح زنون اأمامية عالية التفريغ مع م�شَّ

و�شائد هوائية بخا�شية التثبيت الإ�شايف حلماية متطورة: 

و�شادتان هوائيتان “ذكيتان” يف الأمام لل�شائق والراكب الأمامي

و�شائد هوائية �شتائرية واقية يف الأمام واخللف  

و�شادتان هوائيتان حلماية ركبة ال�شائق والراكب الأمامي

و�شائد هوائية جانبية يف املقعد اخللفي

و�شادتان هوائيتان جانبيتان لل�شائق والراكب الأمامي 

مكابح قر�شية مهواة يف الأمام ويف اخللف

مفهوم تقليل الإ�شابة املرتدة لفقرات العنق باملقاعد

تنجيد املقاعد : جلد عادي بفتحات تهوية

الفخامة

ت لل�شرعة  مثبِّ

جمموعة عدادات باإ�شاءة براقة 

تطعيمات خ�شبية وتدفئة لعجلة القيادة 

نظام مالحة جي بي اإ�ض ب�شا�شة اإلكرتونية 8 بو�شات عالية الدقة ) م�شتمدة من نظام دي يف دي(

اإر�شاد مالحي �شوتي باللغتني العربية والإجنليزية 

مفاتيح للتحكم يف مكيف الهواء واجلهاز املو�شيقي والهاتف

�شا�شة عر�ض متعددة املعلومات باإمكانية اإجراء الت�شال بالأمر ال�شوتي



OWNING A LEXUS
 ONE OF LIFE’S MOST FULFILLING EXPERIENCES

اقــــتــنـاء �شـــيـارة لــكـــز�ض

اإحــــدى اأكــــثـــر تـــجـــارب الـحـــيــــاة اإ�شـــبــــاعــــًا

Lexus Philosophy - Experience Amazing goes 

beyond automobiles. This is reflected in its 

unique customer care practices. Touching every 

aspect of vehicle ownership, never forgetting 

to delight you with highly personalized, prompt 

service and special privileges.

تعك�ض فل�شفة لكز�ض القائمة على  اختبار الإبداع  

حتى لو كان بعيًدا عن عامل ال�شيارات ، اإلتزاًما فريًدا 

للعناية بالزبائن ، وذلك عرب الهتمام باأدق تفا�شيل 

امتالك ال�شيارة ، مع اللتزام امل�شتمر باإ�شعاد زبائنها 

باخلدمة ال�شخ�شية الفائقة واملزايا اخلا�شة.    

Corporate Enquiries: 99443728
Muscat: 24578913, 99221863, 92820027, 92844016, 
Al Mawaleh: 92822675, 99881526, Barka: 99471397, 
Buraimi: 25660261, Sohar: 99374199, Ibri: 99898249, 
Nizwa: 92858001, Salalah: 99103579
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4 �شنوات / 100.000 كم

)اأيهما اأ�شبق(

�شمان ال�شركة امل�شّنعة

4 YEARS/100,000 KMS 
(whichever is earlier)

MANUFACTURER’S 
WARRANTY

للح�شول على م�شاعدة طوال 24 �شاعة 

ات�شل برقم : 99356578

For 24-hour assistance 
 dial: 99356578

عند طلب امل�شاعدة على الطريق

For road side assistance 

Lexus Oman Lexus Oman Oman.Lexus 


