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«ХТО ВИГРАВ ЧАС,
ТОЙ ВИГРАВ УСЕ»
Ж. МОЛЬЄР

Підкорювати найвищі вер
шини, впевнено прямува
ти до мети, відчуваючи на
дійну опору, непохитну пе
ред жодними перепонами...
Вище, швидше, вперед...
Не відволікаючись на дріб
ниці й перевершуючи власні
очікування...

ЛЕКСУС КОНСЬЄРЖ –
це надійний партнер у справі, порадник, як найвигідніше
інвестувати час і гроші в свободу, мрії та досягнення цілей.
Він забезпечить сервіс вражаючої якості, передбачаючи
Ваші очікування і бажання. Тобто це – можливість
випереджати час і в усьому бути неперевершеним.
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Виграти дуель з часом і
призначити рандеву з май
бутнім, зберігши гармонію
з теперішнім, – неперебор
не бажання кожного лідера.
Допомогти в цьому –
істинне покликання Лексус
Консьєрж.

Послуга Лексус Консьєрж
від Lexus створена саме
для того, щоб застрахувати
Вас від втрати часу на
вирішення рутинних питань,
зберігши його для насолоди
від власних звершень і мож
ливості частіше присвячу
вати себе спілкуванню з
близькими людьми. Взявши
на себе другорядні турботи,
ми забезпечимо Вам без
доганний сервіс в усьому.
Подбаємо, щоб Ви могли
отримати задоволення як
від повсякденних ділових
справ, так і від особистого
життя.

Персональні асистенти
Лексус Консьєрж – це
професійна команда Ваших
особистих експертів і рад
ників, які щодня і цілодобово
готові якісно виконати Ваше
доручення. Вони забез
печать виконання Ваших
найвибагливіших бажань,
допоможуть у вирішенні
організаційних питань,
зберігши конфіденційність
Вашого запиту.

Лексус Консьєрж – це нові
можливості.
• Ми можемо організувати
бізнес-зустріч.
• Ми здатні подбати про
сімейний затишок та ор
ганізувати незабутній
відпочинок.
• Ми цілком поділяємо
Ваші прагнення і готові в
усьому бути Вашим на
дійним партнером.
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УМОВИ УЧАСТІ
«Найкорисніші поради –
ті, яким легко слідувати»
ВОВЕНАРГ ЛЮК ДЕ КЛАП’Є

Лексус Консьєрж надає
якісний сервіс в усьому,
забезпечуючи зручність і
легкість співпраці. Для того
щоб користуватися Лексус
Консьєрж, не потрібно до
даткових зустрічей і пере
говорів. Кожний власник
офіційного автомобіля Lexus
автоматично отримує мож
ливість використовувати всі
переваги свого статусу. Усі
постачальники замовлених
за допомогою Лексус Кон
сьєрж послуг несуть повну
відповідальність зі їх якість
та порядок надання.

Працюючи для своїх клієнтів
24 години на добу, сім днів
на тиждень, Лексус Консь
єрж забезпечить швидке
й ефективне виконання
Ваших запитів та доручень.
Оплатити замовлені через
Лексус Консьєрж послуги
(квиток на літак, відвідання
СПА-салону, консультація
юриста тощо) Ви можете
у зручний для Вас спосіб:
готівкою або за безготівко
вими формами розрахунків,
залежно від умов оплати
постачальників послуг.

Підтвердженням права
на користування послу
гою Лексус Консьєрж є
наявність титанової картки
з унікальним номером, а
також номером телефону –
247 *. Будь-яке завдання
своєму персональному
асистенту Ви можете по
ставити, зателефонувавши
з особистого мобільного на
території України. Якщо Ви
перебуваєте за кордоном,
то скористатися цією послу
гою зможете за телефоном:
+38 (044) 32 31 247.

Лексус Консьєрж гарантує
своїм клієнтам компетентний
та індивідуальний підхід до
справи, що ґрунтується на
максимальному взаємо
розумінні та довір-ливих
відносинах. Його кваліфі
ковані фахівці зроблять усе
можливе, щоб забезпечити
вражаючий рівень сервісу,
зберігши цінність кожної Ва
шої хвилини. Усі постачальни
ки замовлених за допомогою
Лексус Консьєрж послуг не
суть повну відповідальність зі
їх якість та порядок надання.

* Вартість дзвінка – 1 грн./хв. з ПДВ.
Плата за з’єднання: «Київстар» та life:) – 0,27 грн., «МТС» – 0,33 грн.
Додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5%
від загальної вартості послуг без урахування ПДВ.
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Можливості
з Лексус Консьєрж
«Інформація – це гроші»
ЕЛІСОН СТАЙН-ВЕЛНЕР
ВІДПОЧИНОК
• Поради з планування
дозвілля
• Пропозиції з організації
свят, днів народження
• Репертуари театрів, кіно
театрів, концертних залів
• Бронювання квитків
(кінотеатри, нічні клуби,
концерти, театри, спор
тивні заходи)
• Інформація про фільми
(короткі огляди)
• Розклад промислових
і художніх виставок в
Україні
• Програми нічних клубів
• ТВ-програми ефірних та
супутникових каналів
• Результати спортивних
подій
• Замовлення легкового й
вантажного таксі, виклик
драйвера
• Підбір та пошук авто
мобіля для оренди
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• Інформація про ковзанки
та роледроми
• Замовлення і бронюван
ня столиків у ресторанах
• Інформація про піцерії,
кафе, бари
СІМ’Я
• Рекомендації з підбору
няні, гувернантки, до
могосподарки
• Пошук дитячого садка,
школи, репетиторів
• Замовлення і доставка
медичних препаратів
• Замовлення і доставка
піци, обідів, питної води,
продуктів харчування
із супермаркетів, суші
(меню на майбутній
тиждень)
• Замовлення послуги із
супроводу й охорони
членів родини
• Замовлення і доставка
товарів, квітів, по
дарунків

• Інформація про знижки,
розпродаж і наявність
товару в магазинах
• Інформація про ювелірні
крамниці, магазини
з продажу годинників
• Рецепти кухонь світу
• Замовлення послуг
фотографа
• Астрологічний прогноз
• Надання інформації
про страхування життя,
здоров’я
• Замовлення послуги
персонального шоппера
ДІМ
• Підбір персоналу для
прибирання квартири,
будинку, котеджу
• Підбір центрів з надання
послуг (хімчистка/
пральня/прасування)
• Пошук і підбір центрів
з ремонту оргтехніки,
замовлення послуги «ви
клик майстра додому»

• Виклик «комп’ютерного
лікаря»
• Надання інформації
про аварійне відмикання
замків
• Замовлення послуг фло
ристів, дизайнерів, ланд
шафтного дизайнера
• Замовлення послуг
садівника
• Пошук будівельних фірм
• Пошук охорони будинку
ПОДОРОЖІ
• Бронювання/доставка
квитків на літак і потяг
• Розклад авіакомпанії, за
лізниці, автотранспорту
• Замовлення і бронюван
ня готелів
• Поради щодо подорожей
• Організація трансферів
• Оренда повітряного та
водного транспорту
• Замовлення гіда
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БІЗНЕС

АВТОМОБІЛІ

• Пошук конференц-залів

• Дилерські центри, авто
мийки, автостоянки

• Курс валют НБУ
• Курс валют на міжбан
ківському ринку, FOREX
• Місцезнаходження бан
коматів
• Місцезнаходження банків
і відділень банків тощо.
ІНФОРМАЦІЯ У СВІТІ
• Телефонні коди країн світу
• Погода у світі
• Атмосферний тиск, во
логість повітря, швидкість
вітру, магнітні бурі
• Різниця в часі між Києвом
та іншими містами світу
• Відстань між містами
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• Надання інформації про
перелік салонів краси та
СПА-салонів

• Інформація МРЕВ, ДАІ

• Замовлення сауни,
лазні, солярію

• Цілодобовий штурман
на дорогах України

• Замовлення косметоло
гічних послуг

• Виклик служби Lexus
Assistance

• Пошук дієтолога для
отримання консультації

• Виклик аварійної служби
з доставки бензину,
дизпалива

• Пошук особистого
тренера

КРАСА ТА ЗДОРОВ’Я

АДРЕСИ Й ТЕЛЕФОНИ
УСТАНОВ, ОРГАНІЗА
ЦІЙ, КОМПАНІЙ, ЯКІ Є В
УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

• Інформація про лікар
ні, поліклініки, оздоров
чі центри

ІНФОРМАЦІЯ ДОВІДКО
ВОГО Й ЕНЦИКЛОПЕ
ДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

• Розташування АЗС по
Україні

• Спортивні та фітнесцентри
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РОЗКЛАД НА ТИЖДЕНЬ (ПРИКЛАД)
«Нажити багато грошей – хоробрість;
зберегти їх – мудрість,
а вміло витрачати – мистецтво»
БЕРТОЛЬД АВЕРБАХ
ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

СУБОТА

НЕДІЛЯ

Зателефонувати пер
сональному асистенту

Зателефонувати пер
сональному асистенту

Зателефонувати пер
сональному асистенту

Зателефонувати пер
сональному асистенту

Зателефонувати пер
сональному асистенту

Зателефонувати пер
сональному асистенту

Зателефонувати пер
сональному асистенту

Організувати чартер
ний рейс до Брюсселя

Підібрати пропози
ції щодо інвестування
коштів та банківсько
го кредитування

Повідомити роз
клад найближчих між
народних бізнесфорумів, конгресів,
ділових зустрічей

Дізнатися про умови
продовження перед
плати на кур’єрську
доставку ділових
українських та міжна
родних видань

Орендувати віллу
у Вероні (Італія) для
бізнес-ланчу з інвес
торами

Придбати квитки у
VIP-ложі на футболь
ний матч, що відбува
тиметься на стадіоні
West Ham (Лондон)

Організувати на на
ступні вихідні шопінгтур до Франції

Дізнатися про умо
ви побудови котеджу
під Києвом та житла
в ПАР; підшукати ар
хітектора для проек
тування будинку в го
тичному стилі; піді
брати спеціаліста по
фен-шуй
Знайти няню для ма
люка і підшукати ре
петитора латинської
для старшої дитини
Замовити додому на
вечерю страви ав
тентичної мексикан
ської кухні
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Забронювати
конференц-зал на
9:00 в середу для
ділової зустрічі з
партнерами
Надати інформацію
про умови продо
вження членського
квитка в гольф-клубі
та відкриття сімейного
річного абонемента у
фітнес-клубі
Нагадати мені, що в
середу ввечері буде
закритий захід Lexus,
я повинен там бути
вчасно

Замовити достав
ку піци, приготовлену
італійським кухарем,
для колег в офіс
Забронювати на
19:00 більярдний стіл
у VIP-залі клубу
Організувати на
наступному тижні
захопливу сімейну
поїздку на автомобілі
Lexus до Праги (Чехія)
у супроводі персо
нального гіда

Надати пропозиції
щодо напрямків бла
годійної діяльності
Підготувати пакет до
кументів для випуску
платіжної бізнескартки
Замовити тест-драйв
нового Lexus

Оформити документи
для поїздки дітей на
навчання до британ
ського коледжу
Забронювати столик
у нічному клубі на
23:00 та місце для
паркування власного
авто LX 570
З’ясувати можливос
ті проведення зустрічі
з відомим паризьким
модельєром щодо по
шиття сукні та костю
ма для відвідання Ві
денського балу

Повідомити про най
ближчі заходи Lexus

Замовити хімчистку
костюма; записати
автомобіль на техогляд

Замовити вертоліт
для прогулянки над
нічним Києвом

Замовити вино з по
гребів К’янті (Італія)
та спорядження для
занять кінним спор
том на день наро
дження друга

Замовити ікебану зі
свіжих квітів у віталь
ню та спальню, про
дукти та товари за
списком
у супермаркеті

Знайти спеціаліста
з тайського маса
жу на неділю о 22:00
додому
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Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації: 24.03.2016.
Імпортер автомобілів Lexus залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі,
без попереднього повідомлення.
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі.
Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу
правовласника.
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www.lexus.ua

