OFICIÁLNY CENNÍK
PLATNOSŤ: od 1. 1. 2019
NX 300h
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LESUS NX 300h

TECHNICKÉ ÚDAJE
NX 300h FWD

NX 300h 4×4

VÝKON
Maximálny výkon

197 k (145 kW)

MOTOR
Benzínový motor

2494 cm3, radový štvorvalec, DUAL–VVT-i

Maximálny krútiaci moment

210 Nm

Elektromotory (predné / zadné)

143 k (270 Nm) / 68 k (139 Nm)

HYBRIDNÁ BATÉRIA
Typ

nikel-metal hydridový (Ni-MH)

PREVODOVKA
Prevodovka

elektronicky riadená prevodovka s plynulo meniteľným prevodom (E-CVT)

JAZDNÉ VÝKONY
Zrýchlenie (0 – 100 km/h)

9,3 sekundy

Najvyššia rýchlosť

180 km/h

EMISIE
Emisie CO2 – kombinovaná prevádzka

127 g/km*

130 – 135 g/km*

5,5 l/100 km*

5,7 – 5,9 l/100 km*

SPOTREBA
Kombinovaná spotreba

KOLESÁ
Pneumatiky
Disky

225/65 R17
17" z ľahkej zliatiny

ROZMERY
Dĺžka

4 630 mm

Šírka (so sklopenými zrkadlami)

1 845 mm

Výška

1 645 mm

Rázvor

2 660 mm

* Údaje o spotrebe pohonných hmôt a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade, že máte záujem o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, kontaktujte prosím vášho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotreba
paliva a hodnoty CO2 sa môžu u vášho vozidla odlišovať od tohto merania. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, dopravná
prevádzka, stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava, použité pneumatiky, zaťaženie či počet prepravovaných cestujúcich) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkované emisie CO2.
TECHNICKÉ ÚDAJE
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NX 300h

ELEGANCE 2WD (SFX: XT)

39 000 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• 8 airbagov
• Riadenie stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Alarm

• Sedadlá:
––Textilné čalúnenie
––Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné (6 smerov)
• Prevedenie interiéru:
––Kožený volant
––Čierne ozdobné obloženie interiéru Piano Black
• Zadné sedadlá:
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Súprava na opravu pneumatík
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Režim EV (Electric Vehicle)
––Tempomat

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety pre denné svietenie
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov
• Dažďový senzor
• Spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou clonou),
elektricky sklopné a vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––17" kolesá z ľahkej zliatiny, pneumatiky 225/65 R17

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 8" centrálny dotykový displej Lexus Media Display s ovládačom Remote
Touch Interface
• Audiosystém s 8 reproduktormi
• CD prehrávač
• Bluetooth
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
• Paket Lexus Safety System+ (XU):

+ 1 155 €
+ 2 000 €

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ
Biela Sonic
085
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ELEGANCE

Strieborná
saténová
1J4

Titánová Sonic
1J7

ŠTANDARDNÁ
Sivá kovová
1H9

Grafitová čierna Červená Morello Hnedá medená
223
3R1
4X2

Modrá nebeská
8X9

Čierna (nemetalická)
212

NX 300h

ELEGANCE 4×4 E-FOUR (SFX: J7)

43 430 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• 8 airbagov
• Riadenie stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Alarm

• Sedadlá:
––Textilné čalúnenie
––Sedadlo vodiča a spolujazdca, manuálne nastaviteľné (6 smerov)
• Prevedenie interiéru:
––Kožou obšitý volant, radiace pádla pod volantom
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
(s automatickou clonou)
• Zadné sedadlá:
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Súprava na opravu pneumatík
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Režim EV (Electric Vehicle)
––Tempomat

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety s funkciou svietenia do zákrut
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov
––LED hmlové svetlá
––Sekvenčné LED diódy smerových ukazovateľov
• Dažďový senzor
• Spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou clonou)
elektricky sklopné a vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––17" kolesá z ľahkej zliatiny, pneumatiky 225/65 R17
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 8" centrálny dotykový displej Lexus Media Display s ovládačom Remote
Touch Interface
• Audiosystém s 8 reproduktormi
• CD prehrávač
• Bluetooth
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (J9):
• Paket Lexus Safety System+ (J8):
• Paket Multimedia (L3):
• Sklenené strešné okno a paket Lexus Safety System+ (K0):
• Sklenené strešné okno a paket Multimedia (L5):
• Paket Lexus Safety System+ a paket Multimedia (L4):
• Sklenené strešné okno, paket Multimedia a paket
Lexus Safety System+ (L6):

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ
Biela Sonic
085

Strieborná
saténová
1J4

Titánová Sonic
1J7

+ 1 155 €
+ 1 150 €
+ 2 000 €
+ 3 500 €
+ 3 150 €
+ 4 650 €
+ 5 500 €
+ 6 650 €

ŠTANDARDNÁ
Sivá kovová
1H9

Grafitová čierna Červená Morello Hnedá medená
223
3R1
4X2

Modrá nebeská
8X9

Čierna (nemetalická)
212

ELEGANCE
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NX 300h

COMFORT 4×4 E-FOUR (SFX: J2)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

46 710 €

• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Súprava na opravu pneumatík
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Režim EV (Electric Vehicle)
––Tempomat (automatické udržiavanie rýchlosti)

• 8 airbagov
• Riadenie stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Alarm
• Zadná parkovacia kamera
EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety s funkciou svietenia do zákrut
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov
––LED hmlové svetlá
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Sekvenčné LED diódy smerových ukazovateľov
• Dažďový senzor
• Spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou clonou)
elektricky sklopné a vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––18" kolesá z ľahkej zliatiny, pneumatiky 225/60 R18
• Ďalšie prvky exteriéru
––Strešné lyžiny
INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE
• Sedadlá:
––Textilné čalúnenie
––Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné (6 smerov)
––Vyhrievanie predných sedadiel
• Prevedenie interiéru:
––Kožou obšitý volant, radiacej pádla pod volantom
––Čierne ozdobné obloženie interiéru Piano Black
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
• Zadné sedadlá:
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 8" centrálny dotykový displej Lexus Media Display s ovládačom Remote
Touch Interface
• Audiosystém s 8 reproduktormi
• CD prehrávač
• Bluetooth
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (J4):
• Paket Lexus Safety System+ (J3):
• Paket Multimedia (L7):
• Sklenené strešné okno a paket Lexus Safety System+ (J5):
• Sklenené strešné okno a paket Multimedia (L9):
• Paket Lexus Safety System+ a paket Multimedia (L8):
• Sklenené strešné okno, paket Multimedia a paket
Lexus Safety System+ (M0):

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ
Biela Sonic
085

06

COMFORT

Strieborná
saténová
1J4

Titánová Sonic
1J7

+ 1 155 €
+ 1 150 €
+ 2 000 €
+ 3 500 €
+ 3 150 €
+ 4 650 €
+ 5 500 €
+ 6 650 €

ŠTANDARDNÁ
Sivá kovová
1H9

Grafitová čierna Červená Morello Hnedá medená
223
3R1
4X2

Modrá nebeská
8X9

Čierna (nemetalická)
212

NX 300h

PRESTIEGE 4×4 E-FOUR (SFX: 6J)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
• 8 airbagov
• Riadenie stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Alarm s ochranou interiéru
• Zadná parkovacia kamera
• Parkovacie senzory (8 ks)
EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety s funkciou svietenia do zákrut
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov
––LED hmlové svetlá
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Sekvenčné LED diódy smerových ukazovateľov
• Dažďový senzor
• Spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou clonou)
elektricky sklopné a vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––18" kolesá z ľahkej zliatiny, pneumatiky 225/60 R18
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE
• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné
(8 smerov)
––Vyhrievanie predných sedadiel
• Prevedenie interiéru:
––Kožou obšitý volant, radiace pádla pod volantom
––Strieborné ozdobné obloženie interiéru
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
• Zadné sedadlá:
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40

50 720 €

• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Súprava na opravu pneumatík
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Režim EV (Electric Vehicle)
––Tempomat
AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 10,3" centrálny dotykový displej Lexus Media Display s ovládačom
Remote Touch Interface
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Bluetooth
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
+ 1 155 €
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (7D):
+ 1 150 €
• Panoramatické strešné okno (7E):
+ 635 €
• Paket Lexus Safety System+ (2J):
+ 2 000 €
• Sklenené strešné okno a paket Lexus Safety System+ (6L):
+ 3 150 €
• Panoramatické strešné okno a paket Lexus Safety System+ (7F): + 2 635 €
• Ťažná kapacita (rôzne SFX):
bez príplatku*

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ
Biela Sonic
085

Strieborná
Titánová Sonic
Sivá kovová
Grafitová čierna Červená Morello Hnedá medená
saténová
1J7
1H9
223
3R1
4X2
1J4
* Verzia s ťažnou kapacitou nemá bezdotykový senzor na elektricky ovládaných dverách batožinového priestoru.

ŠTANDARDNÁ
Modrá nebeská
8X9

Čierna (nemetalická)
212

PRESTIEGE
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NX 300h

F SPORT 4×4 E-FOUR (SFX: GH)

56 920 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• 8 airbagov
• Riadenie stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Alarm
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+:
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (AHS)
––Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
• Parkovacie senzory (8 ks)
• Systém sledovania slepého uhla (BSM)
• Systém sledovania prevádzky v priečnom smere za vozidlom
(RCTA)
• Adaptívne odpruženie AVS (Adaptive Variable Suspension)

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné
(8 smerov)
––Vyhrievanie predných sedadiel
––Bedrová opierka vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľná
(2 smery)
• Prevedenie interiéru:
––Kožou obšitý volant, radiace pádla pod volantom
––Karbónové ozdobné obloženie interiéru
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
––Elektrické nastavovanie volantu
• Zadné sedadlá:
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Súprava na opravu pneumatík
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Volič jazdných režimov (4 režimy): ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
––Režim EV (Electric Vehicle)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety s funkciou svietenia do zákrut
––Dynamické nastavovanie výšky svetlometov
––LED hmlové svetlá
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Sekvenčné LED diódy smerových ukazovateľov
• Spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou
clonou) elektricky sklopné a vyhrievané, s pamäťovou funkciou
• Pneumatiky a kolesá:
––18" kolesá F SPORT z ľahkej zliatiny, pneumatiky 235/55 R18
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Logá F SPORT na bokoch karosérie
––Zadný spojler F SPORT
––Mriežka masky chladiča F SPORT
––Nárazník F SPORT
––Strešné lišty F SPORT

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 10,3“ centrálny dotykový displej Lexus Media Display s ovládačom Remote
Touch Interface
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Bluetooth
• Akustický systém Active Sound Control (ASC)
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
+ 1 155 €
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (FY):
+ 1 150 €
• Panoramatické strešné okno (GL):
+ 635 €
• Ťažná kapacita (rôzne SFX):
bez príplatku*

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ
Biela F
083

Strieborná Titánová Sonic Sivá kovová Grafitová čierna Červená
saténová
1J7
1H9
223
Morello
1J4
3R1
* Verzia s ťažnou kapacitou nemá bezdotykový senzor na elektricky ovládaných dverách batožinového priestoru.
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F SPORT

Biela Sonic
085

ŠTANDARDNÁ
Oranžová
Solar Flare
4W7

Zafírová modrá
8X1

Čierna (nemetalická)
212

NX 300h

F SPORT TOP 4×4 E-FOUR (SFX: GI)

61 660 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• 8 airbagov
• Riadenie stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Alarm
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+:
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (AHS)
––Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
• Parkovacie senzory (8 ks)
• Systém sledovania slepého uhla (BSM)
• Systém sledovania prevádzky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
• Adaptívne odpruženie AVS (Adaptive Variable Suspension)
• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View (PVM)

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Sedadlo vodiča a predného spolujazdca elektricky nastaviteľné
(8 smerov)
––Vyhrievanie predných sedadiel
––Bedrová opierka vodiča a predného spolujazdca elektricky nastaviteľná
(2 smery)
• Prevedenie interiéru:
––Kožou obšitý volant, radiace pádla pod volantom
––Karbónové ozdobné obloženie interiéru
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
––Elektrické nastavovanie volantu
• Zadné sedadlá:
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Súprava na opravu pneumatík
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Volič jazdných režimov (4 režimy): ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
––Režim EV (Electric Vehicle)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety s funkciou svietenia do zákrut
––Dynamické nastavovanie výšky svetlometov
––LED hmlové svetlá
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Sekvenčné LED diódy smerových ukazovateľov
• Spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou clonou)
elektricky sklopné a vyhrievané, s pamäťovou funkciou
• Pneumatiky a kolesá:
––18“ kolesá F SPORT z ľahkej zliatiny, pneumatiky 235/55 R18
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Logá F SPORT na bokoch karosérie
––Zadný spojler F SPORT
––Mriežka masky chladiča F SPORT
––Nárazník F SPORT
––Strešné lišty F SPORT

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 10,3" centrálny dotykový displej Lexus Media Display s ovládačom Remote
Touch Interface
• Audiosystém Mark Levinson Premium Surround
so 14 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Bluetooth
• Akustický systém Active Sound Control (ASC)
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Projekčný displej (HUD)
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
+ 1 155 €
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (GJ):
+ 1 150 €
• Panoramatické strešné okno (GK):
+ 635 €
• Ťažná kapacita (rôzne SFX):
bez príplatku*

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ
Biela F
083

Biela Sonic
085

Strieborná Titánová Sonic Sivá kovová Grafitová čierna Červená
saténová
1J7
1H9
223
Morello
1J4
3R1
* Verzia s ťažnou kapacitou nemá bezdotykový senzor na elektricky ovládaných dverách batožinového priestoru.

ŠTANDARDNÁ
Oranžová
Solar Flare
4W7

Zafírová modrá
8X1

Čierna (nemetalická)
212

F SPORT TOP

09

NX 300h

LUXURY 4×4 E-FOUR (SFX: MW)

62 390 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• 8 airbagov
• Riadenie stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Alarm
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+:
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (AHS)
––Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
• Inteligentné parkovacie senzory
• Systém sledovania slepého uhla (BSM)
• Systém sledovania prevádzky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View (PVM)

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Sedadlo vodiča a predného spolujazdca elektricky
nastaviteľné (8 smerov), sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Vyhrievanie predných a zadných sedadiel
––Odvetrávanie predných sedadiel
––Bedrová opierka vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľná
(2 smery)
• Prevedenie interiéru:
––Drevené ozdobné obloženie Shimamoku alebo bambus
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
––Kožou obšitý a vyhrievaný volant, radiace pádla pod volantom
• Zadné sedadlá:
––Zadné sedadlá delené a elektricky sklopné v pomere 60:40
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Súprava na opravu pneumatík
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru (bezdotykový senzor)
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Režim EV (Electric Vehicle)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety s funkciou svietenia do zákrut
––Dynamické nastavovanie výšky svetlometov
––LED hmlové svetlá
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Sekvenčné LED diódy smerových ukazovateľov
––Vysokotlakové ostrekovače predných svetiel
• Spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou clonou)
elektricky sklopné a vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––18" kolesá z ľahkej zliatiny, pneumatiky 225/60 R18
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 10,3" centrálny dotykový displej Lexus Media Display s ovládačom Remote
Touch Interface
• Audiosystém Mark Levinson Premium Surround so 14 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Bluetooth
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Projekčný displej (HUD)
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
• Sklenené strešné okno (NA):
• Panoramatické strešné okno (MX):
• Ťažná kapacita (rôzne SFX):

+ 1 155 €
+ 1 150 €
+ 635 €
bez príplatku*

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ
Biela Sonic
085

Strieborná
Titánová Sonic
Sivá kovová
Grafitová čierna Červená Morello Hnedá medená
saténová
1J7
1H9
223
3R1
4X2
1J4
* Verzia s ťažnou kapacitou nemá bezdotykový senzor na elektricky ovládaných dverách batožinového priestoru.
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LUXURY

ŠTANDARDNÁ
Modrá nebeská
8X9

Čierna (nemetalická)
212

PAKET LEXUS SAFETY SYSTEM+*
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
Prednárazový bezpečnostný systém využíva milimetrový radar
a monokulárnu kameru pre rozpoznávanie prekážok. V prípade
nebezpečenstva upozorní vodiča zvukovým i svetelným signálom a zvýši tlak
v brzdovej sústave. Pokiaľ je už náraz nevyhnutný, automaticky sa aktivujú
brzdy a pritiahnu bezpečnostné pásy na predných sedadlách.

Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA) využíva kameru u vnútorného
spätného zrkadla pre priebežné sledovanie polohy vozidla v danom
jazdnom pruhu. V prípade nechceného opustenia jazdného pruhu upozorní
vodiča akustickým signálom a automatickým zásahom do riadenia upraví
smer jazdy.

Adaptívny tempomat (ACC) s podporou pre kompletný rozsah
rýchlosti jazdy
Adaptívny tempomat (ACC) udržuje odstup od vpredu idúceho vozidla,
a to i v prípade, že vozidlo vpredu mení rýchlosť či zastavuje. Po uvoľnení
vozovky adaptívny automat automaticky obnoví pôvodne nastavenú rýchlosť
jazdy.

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Tento systém pomocou kamery u vnútorného spätného zrkadla rozpoznáva
dopravné značky a zobrazuje ich na multiinformačnom displeji. Systém
dokáže rozpoznať všetky dopravné značky, ktoré sú v súlade s viedenskou
Dohodou o cestnej premávke.

Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (AHS)
Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (AHS) využíva po zotmení
kameru u vnútorného spätného zrkadla a samočinne prepína na stretávacie
svetlá vždy, keď kamera rozpozná svetlá protiidúceho vozidla alebo
automobilu idúceho vpredu rovnakým smerom. Zabraňuje oslňovaniu
ostatných vodičov bez nutnosti ručne prepínať diaľkové svetlá na stretávacie.

* Citlivosť systému sa môže líšiť v závislosti od počasia a svetelných podmienok.

PAKET MULTIMEDIA
Prémiový audiosystém
Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi, navrhnutý podľa akustických
vlastností interiéru, sprostredkuje brilantné priestorové ozvučenie.

Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
Modul DAB Lexus umožňuje príjem vysoko kvalitného digitálneho vysielania
rozhlasu v krajinách, kde je táto služba podporovaná.

Navigačný systém Lexus Premium Navigation
Nová generácia navigácie Lexus je vybavená novým grafickým rozhraním
a intuitívnym ovládaním pre čo najjednoduchšie cestovanie.
LEXUS NX 300h – TECHNICKÉ ZHRNUTIE
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LEXUS NX 300h – CENNÍK
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava | www.lexus-bratislava.sk

AUTORIZOVANÝ SERVIS:
AT ŽILINA – Dlhá 84, Žilina | Telefón: +421 41 7065 500 | www.lexus-zilina.sk
Lexus kladie vysoký dôraz na ochranu životného prostredia. Maximálne usilujeme o to, aby naše vozidlá po celú dobu svojej životnosti – od návrhu cez výrobu, distribúciu a predaj až po každodennú
prevádzku – čo najmenej ovplyvňovali životné prostredie. Váš predajca Lexus vám poskytne všetky potrebné informácie o príslušných predpisoch ohľadom využitia vozidiel po skončení ich životnosti.
Ponuka platí do termínu zverejneného na internetových stránkach lexus.sk alebo do vyčerpania zásob. S ďalšími otázkami sa, prosím, obracajte na autorizovaného predajcu Lexus.
Informácie ohľadom prvkov výbavy vozidiel sú iba orientačné a môžu sa meniť v závislosti od aktuálnej výroby. Maloobchodné ceny uvedené v cenníku zahŕňajú aktuálne platné clo, registračné poplatky
a DPH. Ceny sa môžu upravovať v závislosti od menového kurzu českej koruny a výšky DPH alebo registračných poplatkov. Cenník sa vzťahuje iba na vozidlá dodané behom platnosti cenníka.
Ceny uvedené v tejto publikácii sú iba orientačné a nie je ich možné považovať za cenovú ponuku. Zoznam prvkov výbavy s cenníkom má platnosť od 1. 1. 2019 až do odvolania. Spoločnosť Toyota
Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny.
Modely uvedené v tejto publikácii a ich technické špecifikácie sa môžu líšiť od modelov a výbavy ponúkanej na českom trhu. Prezentované fotografie alebo popisy modelov môžu poprípade obsahovať
prvky príplatkovej výbavy. V publikácii uvedené odtiene farieb sa môžu mierne líšiť od skutočnosti. Ponuka platí až do odvolania. Za prípadné tlačové chyby nenesieme zodpovednosť. Ak požadujete
ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, miestneho autorizovaného predajcu Lexus alebo navštívte internetové stránky www.lexus.sk. Vytlačené v 2019. © Lexus Slovenská republika.

www.lexus.sk
www.facebook.com/LexusSlovensko

