Lexus IS 250 F Sport é destaque do São Paulo Boat Show
•

Versão esportiva do último lançamento da Lexus será exposta no Espaço dos
Desejos da feira náutica

O novo sedã esportivo da Lexus - IS 250 F Sport - será apresentado durante a 16ª
edição do São Paulo Boat Show, o maior salão náutico indoor da América Latina,
que acontecerá de 17 a 22 de outubro, no Transamérica Expo Center. O carro
estará exposto na tradicional seção “Espaço dos Desejos”, uma área reservada a
produtos luxuosos.
Os visitantes terão a sensação de estar a bordo do Lexus IS 250 F Sport, modelo
que adota materiais refinados em todas as peças de revestimento interno. Sua
cabine, assim como os bancos, é totalmente revestida em padrão couro, com
costuras feitas à mão, nas cores preta, cinza e vermelho Granada, proporcionando
conforto, ergonomia e esportividade.
O painel de instrumentos é dividido em duas zonas: uma de display e outra de
operação, oferecendo aos motoristas interação ideal com os sistemas de controle
do veículo. O IS 250 F Sport tem pedais de alumínio e herdou a inovadora
instrumentação TFT do superesportivo de produção limitada LFA, com anel central
móvel e um relógio analógico de alta qualidade. A segurança é item fundamental
para a Lexus e a nova linha IS é equipada com 10 airbags.
Em seu exterior, a geração 2014 do IS 250 F Sport apresenta um desenho arrojado,
cujo destaque é a grade tipo Spindle, além de linhas marcantes que partem da base
da carroceria e seguem para a traseira do veículo, adotando o conceito de design “L
Finesse”.
O IS 250 F Sport traz um motor V6 de 2.5 litros Dual VVT-i, que gera 208 cv de
potência, conta com um sistema que amplifica o ronco do motor e também tem um
pacote aerodinâmico com alguns itens diferenciados em comparação à versão
Luxury, combinando esportividade e conforto ao dirigir.
Sobre o São Paulo Boat Show
O São Paulo Boat Show é realizado anualmente na cidade de São Paulo e em
2013, a feira chega a sua 16ª edição. Com 120 expositores nacionais e
internacionais, distribuídos em 40 mil metros quadrados, o São Paulo Boat Show
costuma receber mais de 40 mil visitantes e gerar cerca de R$ 300 milhões em
volume de negócios.
O evento ainda conta com o Espaço dos Desejos, uma área reservada a produtos
requintados além do universo náutico, como automóveis, jóias e helicópteros.
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Serviço
Exposição Lexus IS 250 F Sport no Espaço dos Desejos – São Paulo Boat Show
2013
Data: 17 a 22 de outubro de 2013
Horários: segunda à sexta-feira, das 13h00 às 21h00; sábado e domingo, das 12h00
às 21h00; terça-feira (dia 22 de outubro), das 13h00 às 20h00.
Local: Transamérica Expo Center - Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo
Amaro, São Paulo.
Para obter este press release, bem como todo o material de imprensa da Lexus Brasil,
como fotos e vídeos, acesse www.lexusimprensa.com.br
Desde sua estreia, em 1989, a Lexus conquistou sólida reputação por seus produtos de alta qualidade e pelo excelente nível
de atendimento prestado aos clientes. A marca Lexus é líder em tecnologia híbrida no mercado de luxo, com veículos que
oferecem o melhor em inovação tecnológica e luxo. Em seu início, a Lexus disponibilizava dois modelos de veículos. Hoje,
mais de 20 anos depois, a Lexus comercializa em todo o mundo diversas versões de 10 modelos de automóveis.
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