
SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 3.5L, V6, Twin Turbo المحرك  
 Power 409 HP/5200 rpm (EEC net) أقصى قوة  
 Torque 650NM/2000-3600 rpm (EEC net) أقصى عزم  
 Transmission 10 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  
 Dimension LxWxH (mm) 5100x1900x1895 mm (L x W x H) األبعاد   
 Fuel Tank Capacity 110 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3 Eye LED Headlamps with AHS

AHS 3 عيون مع تقنية LED مصابيح أمامية  -  

 - Easy Entry / Exit Function سهولة الدخول والخروج من السيارة   -  

 - Power Rear Door باب خلفي كهربائي  -  

 - 20” High Grade Wheels عجالت عالية الجودة مقاس 22 إنش  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Leather and Wood Steering Wheel عجلة قيادة مصنوعة من الجلد والخشب  -  

 - Moonroof فتحة سقف  -  

 - Dual Display Infotainment System - 12.3” and 7” شاشتان لعرض المعلومات قياس 12.3 إنش و7 إنش  -  

 - Lexus Premium Sound System with 10 Speakers نظام لكزس بريمييم الصوتي مع 10 مكبرات صوتية  -  

 - Smooth Leather seats with Ventilation (Fr only) مقاعد من الجلد الناعم قابلة للتهوية )األمامية فقط(  -  

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Lexus Safety System + 2.5 نظام أمان لكزس + 2.5  -  

 - Pre Crash Safety System with Adaptive Cruise Control نظام الحماية قبل التصادم مع نظام التحكم بالسرعة  -  

 - Blind Spot Monitor with RCTA نظام مراقبة النقطة العمياء مع نظام مراقبة حركة المرور خلف   -  
المركبة

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف 

 - Parking Support Brake (PKSB) نظام المكابح المساعد على الركن  -  

 - Lane Tracing Assist نظام المساعدة على البقاء في المسار  -  

 - Panoramic View Monitor فتحة سقف بانورامية  -  

 - Lexus Connect App تطبيق لكزس لالتصال  -  

 - eCall: Emergency Call System eCall نظام اتصال عند الطوارئ  -  

RETAIL PRICE: AED 495,000 (WITH VAT) السعر: 495,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(
24 MONTHS PCP: AED 3,300/MONTH* القسط الشهري: 3,300 درهم/شهريًا*

2023 LEXUS LX 600  
PRESTIGE

LX 600 2023 لـكزس
برستيج

*Prices displayed excludes shipping and handling charges. 
 Additional charges may apply depending on colour preference.

 *األسعار المعروضة ال تشمل رسوم الشحن والتسليم،
  قد ُتطبق رسوم إضافية تبعًا الختيار اللون المطلوب.



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 3.5L, V6, Twin Turbo المحرك  
 Power 409 HP/5200 rpm (EEC net) أقصى قوة  
 Torque 650NM/2000-3600 rpm (EEC net) أقصى عزم  
 Transmission 10 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  
 Dimension LxWxH (mm) 5100x1900x1895 mm (L x W x H) األبعاد   
 Fuel Tank Capacity 110 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3 Eye LED Headlamps with AHS  AHS 3 عيون مع تقنية LED مصابيح أمامية  -  

 - Soft Closing Doors إغالق سلس لألبواب  -  

 - Power Rear Door with Kick Sensor باب خلفي كهربائي يفتح بتحريك القدم  -  

 - 22” Premium Alloy Wheels عجالت من األلمنيوم المميز قياس 22 إنش  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Ash Wood Interior Package باقة المقصورة آش وود  -  

 - 3rd Row Seats with Auto Arrange Feature مقاعد الصف الثالث مع ميزة التنظيم التلقائي  -  

 - Dual Display Infotainment System - 12.3” and 7” شاشتان لعرض المعلومات قياس 12.3 إنش و7 إنش  -  

 - Lexus Premium Sound System with 10 Speakers نظام لكزس بريمير الصوتي مع 10 مكبرات صوتية  -  

 - Premium Leather Seats with Ventilation (Fr & Rr) مقاعد أمامية وخلفية من الجلد الناعم قابلة للتهوية  -  

 - Rear Seat Entertainment نظام ترفيه للمقاعد الخلفية  -  

 - Digital Rear View Mirror مرآة رقمية للرؤية الخلفية  -  

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Finger Print Authentication (Engine Start/Stop) زر تشغيل المحرك وإيقافه عبر المصادقة ببصمة اإلصبع  -  

 - Lexus Safety System + 2.5 نظام أمان لكزس + 2.5   -  

 - Pre Crash Safety System with Adaptive Cruise Control نظام الحماية قبل التصادم مع نظام التحكم بالسرعة  -  

 - Blind Spot Monitor with RCTA نظام مراقبة النقطة العمياء مع نظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة  -  

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف 

 - Parking Support Brake (PKSB) نظام المكابح المساعد على الركن  -  

 - Lane Tracing Assist نظام المساعدة على البقاء في المسار   -  

 - Panoramic View Monitor فتحة سقف بانورامية  -  

 - Head up Display شاشة عرض على الزجاج األمامي  -  

 - Lexus Connect App تطبيق لكزس لالتصال  -  

 - eCall: Emergency Call System eCall نظام اتصال عند الطوارئ  -  

RETAIL PRICE: AED 545,000 (WITH VAT) السعر: 545,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(
24 MONTHS PCP: AED 3,500/MONTH* القسط الشهري: 3,500 درهم/شهريًا*

2023 LEXUS LX 600  
ASH WOOD EDITION

LX 600 2023 لـكزس
إصدار آش وود

*Prices displayed excludes shipping and handling charges. 
 Additional charges may apply depending on colour preference.

 *األسعار المعروضة ال تشمل رسوم الشحن والتسليم،
  قد ُتطبق رسوم إضافية تبعًا الختيار اللون المطلوب.



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 3.5L, V6, Twin Turbo المحرك  
 Power 409 HP/5200 rpm (EEC net) أقصى قوة  
 Torque 650NM/2000-3600 rpm (EEC net) أقصى عزم  
 Transmission 10 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  
 Dimension LxWxH (mm) 5100x1900x1895 mm (L x W x H) األبعاد   
 Fuel Tank Capacity 110 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - 3 Eye LED Headlamps with AHS  AHS 3 عيون مع تقنية LED مصابيح أمامية  -  

 - Soft Closing Doors إغالق سلس لألبواب  -  

 - Power Rear Door with Kick Sensor باب خلفي كهربائي يفتح بتحريك القدم  -  

 - 22” Premium Alloy Wheels عجالت من األلمنيوم المميز قياس 22 إنش  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Leather and Wood Steering Wheel عجلة قيادة مصنوعة من الجلد والخشب  -  

 - 3rd Row Seats with Auto Arrange Feature مقاعد الصف الثالث مع ميزة التنظيم التلقائي  -  

 - Dual Display Infotainment System - 12.3” and 7” شاشتان لعرض المعلومات قياس 12.3 إنش و7 إنش  -  

 - Mark Levinson Premium Audio with 25 Speakers نظام صوت مارك ليفنسون مع 25 مكبر صوت  -  

 - Premium Leather Seats with Ventilation (Fr & Rr) مقاعد أمامية وخلفية من الجلد الناعم قابلة للتهوية  -  

 - Rear Seat Entertainment نظام ترفيه للمقاعد الخلفية  -  

 - Digital Rear View Mirror مرآة رقمية للرؤية الخلفية  -  

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Finger Print Authentication (Engine Start/Stop) زر تشغيل المحرك وإيقافه عبر المصادقة ببصمة اإلصبع  -  

 - Lexus Safety System + 2.5 نظام أمان لكزس + 2.5   -  

 - Pre Crash Safety System with Adaptive Cruise Control نظام الحماية قبل التصادم مع نظام التحكم بالسرعة  -  

 - Blind Spot Monitor with RCTA نظام مراقبة النقطة العمياء مع نظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة  -  

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف 

 - Parking Support Brake (PKSB) نظام المكابح المساعد على الركن  -  

 - Lane Tracing Assist نظام المساعدة على البقاء في المسار   -  

 - Panoramic View Monitor فتحة سقف بانورامية  -  

 - Head up Display شاشة عرض على الزجاج األمامي  -  

 - Lexus Connect App تطبيق لكزس لالتصال  -  

 - eCall: Emergency Call System eCall نظام اتصال عند الطوارئ  -  

RETAIL PRICE: AED 565,000 (WITH VAT) السعر: 565,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(
24 MONTHS PCP: AED 3,600/MONTH* القسط الشهري: 3,600 درهم/شهريًا*

2023 LEXUS LX 600  
SIGNATURE

LX 600 2023 لـكزس
سيجنتشر

*Prices displayed excludes shipping and handling charges. 
 Additional charges may apply depending on colour preference.

 *األسعار المعروضة ال تشمل رسوم الشحن والتسليم،
  قد ُتطبق رسوم إضافية تبعًا الختيار اللون المطلوب.



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 3.5L, V6, Twin Turbo المحرك  
 Power 409 HP/5200 rpm (EEC net) أقصى قوة  
 Torque 650NM/2000-3600 rpm (EEC net) أقصى عزم  
 Transmission 10 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  
 Dimension LxWxH (mm) 5100x1900x1895 mm (L x W x H) األبعاد   
 Fuel Tank Capacity 110 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - F Sport Exterior Package باقة إف سبورت الخارجية  -  

 - 3 Eye LED Headlamps with AHS AHS 3 عيون مع تقنية LED مصابيح أمامية  -  

 - Soft Closing Doors إغالق سلس لألبواب  -  

 - Power Rear Door with Kick Sensor باب خلفي كهربائي يفتح بتحريك القدم  -  

 - 22” F Sport Alloy Wheels عجالت ألمنيوم إف سبورت قياس 22 إنش  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - F Sport Steering Wheel عجلة قيادة إف سبورت  -  

 - F Sport Leather Seats - 5 Seater Layout مقاعد إف سبورت من الجلد بتصميم 5 مقاعد  -  

 - Dual Display Infotainment System - 12.3” and 7” شاشتان لعرض المعلومات قياس 12.3 إنش و7 إنش  -  

 - Lexus Premium Sound System with 10 Speakers نظام لكزس بريمير الصوتي مع 10 مكبرات صوتية  -  

 - F Sport Leather Seats with Ventilation (Fr & Rr) مقاعد أمامية وخلفية إف سبورت قابلة للتهوية  -  

 - Digital Rear View Mirror مرآة رقمية للرؤية الخلفية  -  

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Finger Print Authentication (Engine Start/Stop) زر تشغيل المحرك وإيقافه عبر المصادقة ببصمة اإلصبع  -  

 - Lexus Safety System + 2.5 نظام أمان لكزس + 2.5  -  

 - Pre Crash Safety System with Adaptive Cruise Control نظام الحماية قبل التصادم مع نظام التحكم بالسرعة  -  

 - Blind Spot Monitor with RCTA نظام مراقبة النقطة العمياء مع نظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة  -  

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف 

 - Parking Support Brake (PKSB) نظام المكابح المساعد على الركن  -  

 - Lane Tracing Assist نظام المساعدة على البقاء في المسار   -  

 - Panoramic View Monitor فتحة سقف بانورامية  -  

 - Head up Display شاشة عرض على الزجاج األمامي  -  

 - Torque Sensing Limited Slip Differential ترس تفاضلي محدود االنزالق يستشعر عزم الدوران  -  

 - Lexus Connect App تطبيق لكزس لالتصال  -  

 - eCall: Emergency Call System eCall نظام اتصال عند الطوارئ  -  

RETAIL PRICE: AED 590,000 (WITH VAT) السعر: 590,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(
24 MONTHS PCP: AED 3,800/MONTH* القسط الشهري: 3,800 درهم/شهريًا*

2023 LEXUS LX 600  
F SPORT PRESTIGE

LX 600 2023 لـكزس
إف سبورت بريستيج

*Prices displayed excludes shipping and handling charges. 
 Additional charges may apply depending on colour preference.

 *األسعار المعروضة ال تشمل رسوم الشحن والتسليم،
  قد ُتطبق رسوم إضافية تبعًا الختيار اللون المطلوب.



SPECIFICATIONS مــواصــفــات
 Engine 3.5L, V6, Twin Turbo المحرك  
 Power 409 HP/5200 rpm (EEC net) أقصى قوة  
 Torque 650NM/2000-3600 rpm (EEC net) أقصى عزم  
 Transmission 10 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة  
 Dimension LxWxH (mm) 5100x1900x1895 mm (L x W x H) األبعاد   
 Fuel Tank Capacity 110 Liters سعة خزان الوقود  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
 - VIP Luxury Package VIP باقة رفاهية  -  

 - 3 Eye LED Headlamps with AHS AHS 3 عيون مع تقنية LED مصابيح أمامية  -  

 - Soft Closing Doors إغالق سلس لألبواب  -  

 - Power Rear Door with Kick Sensor باب خلفي كهربائي يفتح بتحريك القدم  -  

 - 22” Premium Alloy Wheels عجالت ألمينيوم مميزة قياس 22 إنش  -  

INTERIOR FEATURES التصميم الداخلي
 - Exclusive VIP Interior Package باقة VIP الداخلية الحصرية  -  

 - Ottoman Seats with Massage - 4 Seater Layout مقاعد أوتومان مزّودة بمساج من 4 مقاعد   -  

 - Dual Display Infotainment System - 12.3” and 7” شاشتان لعرض المعلومات قياس 12.3 إنش و7 إنش  -  

 - Mark Levinson Premium Audio with 25 Speakers نظام صوت مارك ليفنسون مع 25 مكبر صوت  -  

 - VIP Premium Leather Seats with Ventilation (Fr & Rr) مقاعد أمامية وخلفية VIP قابلة للتهوية  -  

 - Digital Rear View Mirror مرآة رقمية للرؤية الخلفية  -  

SAFETY & CONVENIENCE السالمة واألمان
 - Finger Print Authentication (Engine Start/Stop) زر تشغيل المحرك وإيقافه عبر المصادقة ببصمة اإلصبع  -  

 - Lexus Safety System + 2.5 نظام أمان لكزس + 2.5  -  

 - Pre Crash Safety System with Adaptive Cruise Control نظام الحماية قبل التصادم مع نظام التحكم بالسرعة  -  

 - Blind Spot Monitor with RCTA نظام مراقبة النقطة العمياء مع نظام مراقبة حركة المرور خلف المركبة  -  

 - Multi Terrain System with Crawl Control
           and Turn Assist

نظام مكابح والتحكم بالزحف   -  
             والمساعدة على االنعطاف 

 - Parking Support Brake (PKSB) نظام المكابح المساعد على الركن  -  

 - Lane Tracing Assist نظام المساعدة على البقاء في المسار  -  

 - Panoramic View Monitor فتحة سقف بانورامية  -  

 - Head up Display شاشة عرض على الزجاج األمامي  -  

 - Lexus Connect App تطبيق لكزس لالتصال  -  

 - eCall: Emergency Call System eCall نظام اتصال عند الطوارئ  -  

RETAIL PRICE: AED 650,000 (WITH VAT) السعر: 650,000 درهم )تشمل ضريبة القيمة المضافة(
24 MONTHS PCP: AED 4,600/MONTH* القسط الشهري: 4,600 درهم/شهريًا*

2023 LEXUS LX 600  
VIP

LX 600 2023 لـكزس
VIP

*Prices displayed excludes shipping and handling charges. 
 Additional charges may apply depending on colour preference.

 *األسعار المعروضة ال تشمل رسوم الشحن والتسليم،
  قد ُتطبق رسوم إضافية تبعًا الختيار اللون المطلوب.


