Lexus LS 460 é líder em qualidade entre sedãs de luxo
•

O modelo conquista liderança pela sexta vez consecutiva na pesquisa
da J.D. Power

A linha Lexus LS foi eleita, pela J. D. Power, a líder em qualidade entre os
sedãs de luxo. Essa é a sexta vez consecutiva que o estudo focado na
qualidade de veículos automotivos classifica o Lexus LS no topo do ranking.
O Lexus LS 2013 conta com um estilo dinâmico que lhe confere melhor
performance em estradas, além de apresentar melhorias significativas em
dinâmica de condução, agilidade e manuseio.
O sedã é o carro mais avançado tecnologicamente de toda a linha Lexus e
apresenta uma série de características de segurança, incluindo o mais
avançado sistema de segurança pré-colisão da indústria (A-PCS).
No Brasil
A linha LS, veículo que deu origem à marca, em 1989, está à disposição na
concessionária Lexus, localizada na Avenida das Nações Unidas, número
17.271, em São Paulo.
A exclusiva loja, construída para atender aos padrões da marca e proporcionar
o conceito de hospitalidade (Omotenashi), completou um ano de operação no
Brasil neste mês de junho.
Sobre a J.D. Power
A J.D. Power and Associates é uma consultoria de informações de mercado,
que conduz pesquisas relacionadas à venda e aprimoramento de desempenho.
Anualmente, realiza pesquisas junto a milhões de consumidores e empresas ao
redor do mundo, para conhecer as suas opiniões e expectativas em relação
aos produtos e serviços que consomem.
A partir das pesquisas, são gerados rankings setoriais baseados na qualidade
dos produtos, na satisfação dos clientes e demais métricas específicas de cada
setor, que avaliam o desempenho das empresas.
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 oferecido aos seus clientes. A marca Lexus é líder em tecnologia híbrida no mercado de luxo,
oferecendo quatro modelos híbridos que oferecem o melhor em inovação tecnológica e luxo de alto padrão. Em seu
início, a Lexus oferecia dois modelos de veículos. Hoje, mais de 20 anos depois, a Lexus oferece em todo o mundo
diversas variações de 10 modelos de automóveis, desde o esportivo híbrido CT 200h até o supercarro LFA, com motor
V10. Desde 2012, a marca conta com uma concessionária exclusiva no Brasil, localizada na Avenida das Nações
Unidas, 17.271, São Paulo (SP).
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