OFICIÁLNY
CENNÍK MC 22
UX 250h
PLATNOSŤ: od 1. novembra 2022
PRE DETAILNÚ CENOVÚ PONUKU KONTAKTUJTE VÁŠHO AUTORIZOVANÉHO PARTNERA LEXUS

FARBY INTERIÉRU

FARBY EXTERIÉRU

TEXTILNÉ ČALÚNENIE
COMFORT/BUSINESS/
LIMITED EDITION

FA 20
Čierna

ČALÚNENIE TAHARA
F SPORT DESIGN

FA 42
Orechovo hnedá

EA 10
Biela popolavá

ČALÚNENIE TAHARA/TEXTIL
F SPORT

EA 20
Čierna

EA42
Orechovo hnedá

FB 21
Čierna

LA 10
Biela popolavá

LA 20
Čierna

COMFORT

LA 42
Orechovo hnedá

BUSINESS

LIMITED
EDITION

PRESTIGE

F SPORT
DESIGN

F SPORT

085 BIELA SONIC

1L2 IRÍDIOVÁ SONIC*

1L1 CHRÓMOVÁ SONIC*

1J7 TITANOVÁ SONIC

212 ČIERNA(NEMETALICKÁ)

223 ČIERNA GRAFITOVÁ

3T2 ČERVENÁ (NEMETALICKÁ)*

4Y1 ORANŽOVÁ BLAZING CARNELIAN*

6X4 ZELENÁ KHAKI

8X1 MODRÁ ZAFÍROVÁ*

8Y6 MODRÁ ASTRONOMICKÁ

FB 31
Žiarivá červená

KOŽENÉ ČALÚNENIE (JEMNÁ KOŽA)
PRESTIGE/LUXURY/LUXURY PLUS

LA 00
Krémová

083 BIELA NOVA*

LUXURY

LUXURY
PLUS

FARBY EXTERIÉRU

TEXTILNÉ ČALÚNENIE
FA 20 Čierna

—

—

—

—

—

083 Biela Nova

FA 42 Orechovo hnedá

—

—

—

—

—

085 Biela Sonic

BUSINESS

LIMITED
EDITION

PRESTIGE

—

—

—

—

F SPORT
DESIGN

F SPORT

—

—

LUXURY

LUXURY
PLUS

—
—

1L2 Irídiová Sonic

ČALÚNENIE TAHARA
F SPORT DESIGN

1L1 Chrómová Sonic

EA 10 Biela popolavá

—

—

—

—

—

—

—

EA 20 Čierna

—

—

—

—

—

—

—

EA 42 Orechovo hnedá

—

—

—

—

—

—

—

1J7 Titanová Sonic
212 Čierna (nemetalická)
223 Čierna grafitová
3T2 Červená (nemetalická)
4Y1 Oranžová Blazing Carnelian

ČALÚNENIE TAHARA/TEXTIL
F SPORT
FB 21 Čierna

—

—

—

—

—

—

—

FB 31 Žiarivá červená

—

—

—

—

—

—

—

KOŽENÉ ČALÚNENIE
(JEMNÁ KOŽA)

6X4 Zelená khaki
8X1 Modrá zafírová

—

—

—

—

—

2LJ Biela Nova/Čierna

—

—

—

—

—

—

2ZG Chrómová Sonic/Čierna

—

—

—

—

—

—

2ZH Irídiová Sonic/Čierna

—

—

—

—

—

—

2LN Červená nemetalická/Čierna

—

—

—

—

—

—

2ZJ Oranžová Blazing Carnelian/ Čierna

—

—

—

—

—

—

2QF Modrá zafírová/Čierna

—

—

—

—

—

—

8Y6 Modrá astronomická
Dvojfarebný lak karosérie (Bi-Tone)*

LA 00 Krémová

—

—

—

—

—

LA 10 Biela popolavá

—

—

—

—

—

LA 20 Čierna

—

—

—

—

—

LA 42 Orechovo hnedá

—

—

—

—

—

štandardné čalúnenie bez príplatku

COMFORT

— nie je k dispozícii

štandardný lak bez príplatku

02

FARBY INTERIÉRU

metalická farba na želanie

dvojfarebný lak karosérie na želanie

03

— nie je k dispozícii

FARBY EXTERIÉRU

UX 250h FWD

TECHNICKÉ ÚDAJE

1540 1, 3 mm /
1520 1, 2 mm

2640 mm

1840 mm

4495 mm
UX 250h FWD

UX 250h AWD

1 987 cm 3

1 987 cm 3

4 / 16

4 / 16

radový štvorvalec

radový štvorvalec

BENZÍNOVÝ MOTOR
Zdvihový objem
Počet valcov/počet ventilov
Usporiadanie valcov
Max. výkon

152 k (112 kW) / 6600 ot./min.

152 k (112 kW) / 6600 ot./min.

Max. krútiaci moment

190 Nm / 4400–5200 ot./min.

190 Nm / 4400–5200 ot./min.

109 k (80 kW)

109 k (80 kW)/7 k (5,3 kW)

202 Nm / —

202 Nm/55 Nm

184 k (135 kW)

184 k (135 kW)

COMFORT (SFX: 00)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A KOMFORT

• Lexus Safety System+ 3:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Systém varovania pri opustení jazdného pruhu – LDA
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu – LTA
––Automatické ovládanie diaľkových svetiel – AHB
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA

• Sedadlá:
––Textilné čalúnenie sedadiel
––Manuálne nastaviteľné predné sedadlá (v 6 smeroch)
• Interiér:
––Manuálne nastaviteľný volant
––Obloženie prístrojovej dosky „japonský papier“
• Ďalšie prvky:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
––Plastová rohož batožinového priestoru

Exteriér
• Svetlomety:
––LED svetlomety
• Pneumatiky a disky:
––17“ disky z ľahkej zliatiny (súprava na opravu pneumatík)

AUDIOSYSTÉM A KOMUNIKÁCIA
• Multimediálny dotykový displej Lexus Connect (8“)
• Digitálny tuner na príjem signálu DAB
• Cloudová navigácia Lexus Connect
• Aktualizácia systému na diaľku „Over-The-Air“
• Apple CarPlay (bezdrôtové pripojenie)/Android Auto
• Služby konektivity Lexus:
––Diaľkové ovládanie klimatizácie vozidla
––Funkcia „vyhľadania vozidla“
––Funkcia „odoslania trasy do vozidla“
––Tipy pre hybridnú jazdu

ELEKTROMOTOR (predný/zadný)
Max. výkon (predný/zadný)
Max. krútiaci moment (predný/zadný)
HYBRIDNÝ POHON
Max. výkon 4
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO
Typ

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

PRVKY NA ŽELANIE

VÝKON
Max. rýchlosť

177 km/h

177 km/h

8,5 s

8,7 s

5,3–5,7 l/100 km

5,8–6,1 l/100 km

Zrýchlenie (0 – 100 km/h)

40 900 €

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak 

+ 999 €1
+ 1000 €

SPOTREBA PALIVA
Kombinovaná spotreba paliva
ÚROVEŇ EMISIÍ
Kombinované emisie CO 2

120–128 g/km

131 – 137 g/km

Emisná norma

EURO 6d-ISC

EURO 6d-ISC

PNEUMATIKY A DISKY
Pneumatiky
Disky
1

225/50 R18

225/50 R18

18“ disky z ľahkej zliatiny

18“ disky z ľahkej zliatiny

Nenaložená strecha. 2 So strešnými lištami/bez antény (žraločia plutva). 3 S anténou (žraločia plutva). 4 Kombinovaný výkon spaľovacieho motora a elektromotora. 5 Údaje o spotrebe
paliva a emisiách CO 2 zodpovedajú záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte záujem o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, obráťte sa na svojho autorizovaného partnera značky Lexus. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO 2 vášho vozidla sa
môžu od týchto meraní líšiť. Štýl jazdy a ďalšie faktory (ako sú klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, premávka, stav vozidla, osobnosť vodiča, namontovaná výbava, použité
pneumatiky, náklad alebo počet prepravovaných osôb) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkciu emisií CO 2.

CHRÁŇTE SVOJU INVESTÍCIU S LEXUS PROTECT
OCHRANA VÁŠHO VOZIDLA ZVNÚTRA AJ ZVONKU
• Lexus ProTect Exteriér: 5-ročná ochrana laku
karosérie s kremíkovou vrstvou (vrátane aplikácie)
• Lexus ProTect Interiér:
ochrana interiéru proti znečisteniu (vrátane aplikácie)
• Lexus ProTect Kolesá:
ochrana diskov kolies proti znečisteniu (vrátane aplikácie)

299 €

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ŠTANDARDNÉ

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ

ASTRONOMICKÁ

(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

VYHOTOVENIE INTERIÉRU ELEGANCE (ČALÚNENIE)

119 €
69 €
04

TECHNICKÉ ÚDAJE

FA 42 Orechovo hnedá

FA 20 Čierna

05

COMFORT

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky
s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.
1

UX 250h FWD (SFX: AC)

BUSINESS

UX 250h AWD (SFX: GB)

45 100 €

47 100 €

UX 250h FWD (SFX: AD)
ŠTANDARNDÁ CENA: 47 500 €
AKCIOVÁ CENA: 38 500 €

LIMITED EDITION

UX 250h AWD (SFX: GC)

*CENOVÉ ZVÝHODNENIE 9 000 €

ŠTANDARNDÁ CENA: 49 500 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A KOMFORT

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A KOMFORT

• Lexus Safety System+ 3:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Systém varovania pri opustení jazdného pruhu – LDA
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu – LTA
––Automatické ovládanie diaľkových svetiel – AHB
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA
• Systém sledovania dopravy za vozidlom
s funkciou brzdenia – RCTAB
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu a vzadu
s funkciou brzdenia
• Parkovacia kamera

• Sedadlá:
––Textilné čalúnenie sedadiel
––Manuálne nastaviteľné predné sedadlá (v 6 smeroch)
––Vyhrievanie predných sedadiel
• Interiér:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
––Manuálne nastaviteľný volant
––Obloženie prístrojovej dosky „japonský papier“
• Ďalšie prvky:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
––Plastová rohož batožinového priestoru

• Lexus Safety System+ 3:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Systém varovania pri opustení jazdného pruhu – LDA
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu – LTA
––Automatické ovládanie diaľkových svetiel – AHB
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA
• Systém sledovania dopravy za vozidlom
s funkciou brzdenia – RCTAB
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu a vzadu
s funkciou brzdenia
• Systém sledovania slepého uhla – BSM
• Parkovacia kamera

Exteriér

AUDIOSYSTÉM A KOMUNIKÁCIA

• Svetlomety:
––LED svetlomety
––Predné LED hmlové svetlá
––Zadné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Tónované sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
––Dažďový senzor
• Pneumatiky a disky:
––18“ disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 225/50 R18 Runflat
• Ďalšie prvky:
––Strešné lišty
––Ťažná kapacita 750 kg

• Multimediálny dotykový displej Lexus Connect (8“)
• Digitálny tuner na príjem signálu DAB
• Cloudová navigácia Lexus Connect
• Aktualizácia systému na diaľku „Over-The-Air“
• Apple CarPlay (bezdrôtové pripojenie)/Android Auto
• Služby konektivity Lexus:
––Diaľkové ovládanie klimatizácie vozidla
––Funkcia „vyhľadania vozidla“
––Funkcia „odoslania trasy do vozidla“
––Tipy pre hybridnú jazdu

• Sedadlá:
––Textilné čalúnenie sedadiel
––Manuálne nastaviteľné predné sedadlá (v 6 smeroch)
––Vyhrievanie predných sedadiel
• Interiér:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
––Manuálne nastaviteľný volant
––Vyhrievanie volantu
––Obloženie prístrojovej dosky „japonský papier“
• Ďalšie prvky:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
––Systém bezkľúčového nastupovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru

Exteriér

PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak 

+ 999 €1
+ 1000 €

• Svetlomety:
––LED svetlomety
––Predné LED hmlové svetlá
––Zadné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Tónované sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
––Dažďový senzor
• Pneumatiky a disky:
––18“ disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 225/50 R18 Runflat
• Ďalšie prvky:
––Strešné lišty
––Ťažná kapacita 750 kg

AUDIOSYSTÉM A KOMUNIKÁCIA
• Multimediálny dotykový displej Lexus Connect (8“)
• Digitálny tuner na príjem signálu DAB
• Cloudová navigácia Lexus Connect
• Aktualizácia systému na diaľku „Over-The-Air“
• Apple CarPlay (bezdrôtové pripojenie)/Android Auto
• Služby konektivity Lexus:
––Diaľkové ovládanie klimatizácie vozidla
––Funkcia „vyhľadania vozidla“
––Funkcia „odoslania trasy do vozidla“
––Tipy pre hybridnú jazdu
• Bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak 

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ŠTANDARDNÉ

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ

ASTRONOMICKÁ

(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

VYHOTOVENIE INTERIÉRU BUSINESS (ČALÚNENIE)

VYHOTOVENIE INTERIÉRU LIMITED EDITION (TEXTILNÉ ČALÚNENIE)

FA 42 Orechovo hnedá

FA 42 Orechovo hnedá

FA 20 Čierna

06

BUSINESS

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave COMFORT.
1 Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky
s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

+ 999 €1
+ 1000 €

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ

ASTRONOMICKÁ

(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

FA 20 Čierna

07

LIMITED EDITION

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. *Platí pre modely FWD.
Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave BUSINESS.
1 Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky
s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

UX 250h FWD

F SPORT DESIGN (SFX: 0D)

ŠTANDARNDÁ CENA: 49 900 €
AKCIOVÁ CENA: 40 900 €

*CENOVÉ ZVÝHODNENIE 9 000 €

UX 250h AWD
ŠTANDARNDÁ CENA: 51 900 €

UX 250h FWD (SFX: A4)

PRESTIGE

UX 250h AWD (SFX: P3)

53 600 €

55 600 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A KOMFORT

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A KOMFORT

• Lexus Safety System+ 3:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Systém varovania pri opustení jazdného pruhu – LDA
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu – LTA
––Automatické ovládanie diaľkových svetiel – AHB
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA
• Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia – RCTAB
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu a vzadu s funkciou brzdenia
• Systém sledovania slepého uhla – BSM
• Parkovacia kamera

• Sedadlá:
––Čalúnenie sedadiel Tahara
––Manuálne nastaviteľné predné sedadlá (v 6 smeroch)
––Vyhrievanie predných sedadiel
• Interiér:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
––Manuálne nastaviteľný volant
––Vyhrievanie volantu
––Obloženie prístrojovej dosky „japonský papier“
• Ďalšie prvky:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Jazdné režimy ECO/NORMAL/SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
––Systém bezkľúčového nastupovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru

• Lexus Safety System+ 3:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Systém varovania pri opustení jazdného pruhu – LDA
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu – LTA
––Adaptívne diaľkové svetlá – AHS
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA
• Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia – RCTAB
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu a vzadu s funkciou brzdenia
• Systém sledovania slepého uhla – BSM
• Parkovacia kamera

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie sedadiel
––Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča
––Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch)
––Vyhrievanie predných sedadiel
• Interiér:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
––Elektricky nastaviteľný volant
––Vyhrievanie volantu
––Obloženie prístrojovej dosky „japonský papier“
• Ďalšie prvky:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Jazdné režimy ECO/NORMAL/SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru

Exteriér
• Svetlomety:
––LED svetlomety
––Predné LED hmlové svetlá
––Zadné LED hmlové svetlá
––Funkcia svietenia do zákruty
• Sklá:
––Tónované sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
––Dažďový senzor
• Pneumatiky a disky:
––18“ disky z ľahkej zliatiny, dizajn F SPORT
––Pneumatiky 225/50 R18 Runflat
• Ďalšie prvky:
––Dizajnové prvky exteriéru – F SPORT
––Strešné lišty
––Ťažná kapacita 750 kg

Exteriér
• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákruty
––Predné LED hmlové svetlá
––Zadné LED hmlové svetlá
––LED smerové svetlá
• Sklá:
––Tónované sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
––Dažďový senzor
• Pneumatiky a disky:
––18“ disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 225/50 R18 Runflat
• Ďalšie prvky:
––Strešné lišty

AUDIOSYSTÉM A KOMUNIKÁCIA
• Multimediálny dotykový displej Lexus Connect (8“)
• Digitálny tuner na príjem signálu DAB
• Cloudová navigácia Lexus Connect
• Aktualizácia systému na diaľku „Over-The-Air“
• Apple CarPlay (bezdrôtové pripojenie)/Android Auto
• Služby konektivity Lexus:
––Diaľkové ovládanie klimatizácie vozidla
––Funkcia „vyhľadania vozidla“
––Funkcia „odoslania trasy do vozidla“
––Tipy pre hybridnú jazdu
• Bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak 
• Dvojfarebný lak karosérie (Bi-Tone) 

ŠTANDARDNÉ

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
(083)

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
ČERVENÁ
BIELA NOVA/ CHRÓMOVÁ
ORANŽOVÁ
IRÍDIOVÁ
BLAZING
SONIC / ČIERNA SONIC / ČIERNA NEMETALICKÁ
ČIERNA
CARNELIAN
/
/ ČIERNA
(2ZG)
2ZH)
(2LJ)
ČIERNA
(2ZJ)
(2LN)
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+ 999 €1
+ 1000 €
+ 1700 €

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
ZAFÍROVÁ
(8X1)

MODRÁ

ASTRONOMICKÁ

(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

VYHOTOVENIE INTERIÉRU (ČALÚNENIE TAHARA)

MODRÁ
ZAFÍROVÁ /
ČIERNA
(2QF)

LA 10 Biela popolavá

F SPORT DESIGN

LA 20 Čierna

AUDIOSYSTÉM A KOMUNIKÁCIA
• Multimediálny dotykový displej Lexus Pro (12,3“)
• Digitálny tuner na príjem signálu DAB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Aktualizácia systému na diaľku „Over-The-Air“
• Apple CarPlay (bezdrôtové pripojenie)/Android Auto
• Služby konektivity Lexus:
––Diaľkové ovládanie klimatizácie vozidla
––Funkcia „vyhľadania vozidla“
––Funkcia „odoslania trasy do vozidla“
––Tipy pre hybridnú jazdu
• Bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak 

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

+ 999 €1
+ 1000 €

ŠTANDARDNÉ

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ

ASTRONOMICKÁ

(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

VYHOTOVENIE INTERIÉRU PRESTIGE (KOŽENÉ ČALÚNENIE)

LA 42 Orechovo hnedá
LA 00 Krémová

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. *Platí pre modely FWD.
Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave LIMITED EDITION.
1 Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky
s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

LA 10 Biela popolavá

LA 20 Čierna
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LA 42 Orechovo hnedá

PRESTIGE

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave F SPORT DESIGN.
1 Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky
s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

UX 250h FWD

F SPORT (SFX: MF)

UX 250h AWD

55 100 €

57 100 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A KOMFORT

• Lexus Safety System+ 3:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Systém varovania pri opustení jazdného pruhu – LDA
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu – LTA
––Adaptívne diaľkové svetlá – AHS
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA
• Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia – RCTAB
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu a vzadu s funkciou brzdenia
• Systém sledovania slepého uhla – BSM
• Parkovacia kamera
• Akustický systém Active Sound Control
• Adaptívne odpruženie – AVS

• Sedadlá:
––Športové sedadlá F SPORT
––Čalúnenie sedadiel Tahara/textil
––Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch)
––Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča
––Vyhrievanie predných sedadiel
• Interiér:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
––Elektricky nastaviteľný volant
––Vyhrievanie volantu“
• Ďalšie prvky:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Jazdné režimy ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
––Systém bezkľúčového nastupovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru

Exteriér
• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Predné LED hmlové svetlá
––Zadné LED hmlové svetlá
––Funkcia svietenia do zákruty
––LED smerové svetlá
• Sklá:
––Tónované sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
––Dažďový senzor
• Pneumatiky a disky:
––18“ disky z ľahkej zliatiny, dizajn F SPORT
––Pneumatiky 225/50 R18 Runflat
• Ďalšie prvky:
––Dizajnové prvky exteriéru – F SPORT
––Lemy blatníkov vo farbe karosérie
––Strešné lišty
––Ťažná kapacita 750 kg

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

60 700 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A KOMFORT

• Lexus Safety System+ 3:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Systém varovania pri opustení jazdného pruhu – LDA
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu – LTA
––Adaptívne diaľkové svetlá – AHS
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA
• Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia – RCTAB
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu a vzadu s funkciou brzdenia
• Systém sledovania slepého uhla – BSM
• Parkovacia kamera

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie sedadiel
––Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča
––Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch)
––Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Odvetrávanie predných sedadiel
––Vyhrievanie predných sedadiel
• Interiér:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
––Elektricky nastaviteľný volant
––Vyhrievanie volantu
––Obloženie prístrojovej dosky „japonský papier“
• Ďalšie prvky:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Jazdné režimy ECO/NORMAL/SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru
AUDIOSYSTÉM A KOMUNIKÁCIA
• Projekčný displej (head-up)
• Multimediálny dotykový displej Lexus Pro (12,3“)
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktormi
• Digitálny tuner na príjem signálu DAB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Aktualizácia systému na diaľku „Over-The-Air“
• Apple CarPlay (bezdrôtové pripojenie)/Android Auto
• Služby konektivity Lexus:
––Diaľkové ovládanie klimatizácie vozidla
––Funkcia „vyhľadania vozidla“
––Funkcia „odoslania trasy do vozidla“
––Tipy pre hybridnú jazdu
• Bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení

PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak 
• Dvojfarebný lak karosérie (Bi-Tone) 

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
ZAFÍROVÁ
(8X1)

MODRÁ

ASTRONOMICKÁ

(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

VYHOTOVENIE INTERIÉRU (ČALÚNENIE TAHARA/TEXTIL)

MODRÁ
ZAFÍROVÁ /
ČIERNA
(2QF)
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+ 999 €1
+ 1000 €
+ 1700 €

ŠTANDARDNÉ

F SPORT

FB 21 Čierna

UX 250h AWD

58 700 €

• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákruty
––Predné LED hmlové svetlá
––Zadné LED hmlové svetlá
––LED smerové svetlá
• Sklá:
––Tónované zadné sklá
––Dažďový senzor
• Pneumatiky a disky:
––18“ disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 225/50 R18 Runflat
• Ďalšie prvky:
––Lemy blatníkov vo farbe karosérie
––Strešné lišty

• Multimediálny dotykový displej Lexus Pro (12,3“)
• Digitálny tuner na príjem signálu DAB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Aktualizácia systému na diaľku „Over-The-Air“
• Apple CarPlay (bezdrôtové pripojenie)/Android Auto
• Služby konektivity Lexus:
––Diaľkové ovládanie klimatizácie vozidla
––Funkcia „vyhľadania vozidla“
––Funkcia „odoslania trasy do vozidla“
––Tipy pre hybridnú jazdu
• Bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
ČERVENÁ
BIELA NOVA/ CHRÓMOVÁ
ORANŽOVÁ
IRÍDIOVÁ
BLAZING
SONIC / ČIERNA SONIC / ČIERNA NEMETALICKÁ
ČIERNA
CARNELIAN
/
/ ČIERNA
(2ZG)
2ZH)
(2LJ)
ČIERNA
(2ZJ)
(2LN)

LUXURY (SFX: 2D)

Exteriér

AUDIOSYSTÉM A KOMUNIKÁCIA

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
(083)

UX 250h FWD

PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
+ 999 €1
• Metalický lak 
+ 1000 €
• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla – PVM SFX (2U) + 1000 €
FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ŠTANDARDNÉ

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ

ASTRONOMICKÁ

(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

VYHOTOVENIE INTERIÉRU LUXURY (KOŽENÉ ČALÚNENIE)

FB 31 Žiarivá červená
LA 00 Krémová
Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave PRESTIGE.
1 Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky
s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

LA 10 Biela popolavá

LA 20 Čierna

11

LA 42 Orechovo hnedá

LUXURY

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave F SPORT.
1 Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky
s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

UX 250h

UX 250h

NAJMODERNEJŠÍ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM LEXUS SAFETY system

SLUŽBY KONEKTIVITY LEXUS

Objavte najmodernejší bezpečnostný systém, ktorý zaručuje absolútnu bezpečnosť pre vodiča aj celú posádku.

ZAČNITE POUŽÍVAŤ SLUŽBY KONEKTIVITY LEXUS A BUDETE V OBRAZE

Lexus UX je štandardne vybavený súborom bezpečnostných asistentov Lexus Safety System+ 3, ktorý zahŕňa:

Pre vaše maximálne pohodlie sme vytvorili aplikáciu Lexus Link, ktorá vám umožní zobraziť všetky údaje
o vozidle Lexus na jednom mieste. Ide najmä o aktuálnu polohu vozidla, prehľad všetkých jázd, označenie služobnej/súkromnej cesty a mnoho ďalších funkcií. Využite komfortné služby vďaka diaľkovému
ovládaniu klimatizácie. Pomocou funkcie tipov pre hybridnú jazdu môžete využiť potenciál hybridného
pohonu a analyzovať svoj štýl jazdy.

PCS – prednárazový bezpečnostný systém je navrhnutý
tak, aby zabránil kolízii alebo minimalizoval jej
následky. Je rozšírený o technológiu detekcie chodcov
a cyklistov.

DRCC

DRCC – adaptívny tempomat automaticky udržiava
vzdialenosť od vozidla pred vami pomocou radaru.
LDA – systém varovania pri opustení jazdného pruhu.

LTA

AHB – automatické ovládanie diaľkových svetiel
zabraňuje oslňovaniu ostatných vodičov.
RSA – systém rozpoznávání dopravních značek.
LTA – asistent poloautonómnej jazdy, ktorý udržiava
vozidlo v strede jazdného pruhu.

AHS

ÚDRŽBA A SERVIS
Pomocou tejto funkcie si môžete pozrieť intervaly servisných
prehliadok a jednoducho kontaktovať predajcu.
ÚDAJE O JAZDE
Aplikácia uľahčuje sledovanie informačných a výstražných
kontroliek vášho vozidla Lexus. Zobrazuje názov a opis
indikátora, dôležitosť jeho správy a informuje vás, čo robiť,
ak sa na displeji vozidla aktivuje daný symbol.

BSM

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA K SYSTÉMU LEXUS
SAFETY SYSTEM+ 3
AHS – adaptívne diaľkové svetlá.
BSM – systém monitoruje tzv. slepý uhol a v prípade
nebezpečenstva upozorní vodiča svetelným signálom.

RCTAB

RCTAB – systém sleduje premávku v priečnom smere
za vozidlom. Obsahuje funkciu brzdenia, a tak pomáha
predchádzať kolíziám pri vychádzaní z parkovacích miest.
ICS – inteligentné parkovacie senzory s detekciou
prekážok a funkciou brzdenia.
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM LEXUS SAFETY SYSTEM

VÝSTRAŽNÉ KONTROLKY
Aplikace usnadní sledování informačních a výstražných
kontrolek na vašem Lexusu. Zobrazuje název, popis indikátoru,
důležitost jeho zprávy a sděluje vám, co dělat v případě aktivace
daného symbolu na displeji automobilu.

PRIPOMIENKY
Umožňuje pridávať do kalendára udalosti a oznámenia
týkajúce sa servisnej údržby, technickej kontroly alebo
poistenia. Pripomenie vám aj záručnú dobu vášho vozidla
Lexus UX.
TIPY PRE HYBRIDNÚ JAZDU
Vďaka podrobnej analýze jazdných parametrov v režime
EV a tipom Lexus Link vám aplikácia pomôže optimalizovať
riadenie hybridného vozidla. Zobrazuje tiež trasy, vzdialenosť
a čas jazdy v režime EV.
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE VOZIDLA
Táto funkcia umožňuje vychladiť alebo vyhriať vozidlo z pohodlia
domova na diaľku prostredníctvom mobilného telefónu

VYHĽADANIE VOZIDLA
Táto funkcia umožňuje rýchlo nájsť zaparkované vozidlo a v
prípade potreby zdieľať jeho aktuálnu polohu.

TRI JEDNODUCHÉ KROKY NA AKTIVÁCIU SLUŽIEB VO VOZIDLE LEXUS UX
1. KROK

2. KROK

3. KROK

Stiahnite si aplikáciu
Lexus Link.

Vytvorte si konto.

Aktivujte si služby konektivity
Lexus u svojho predajcu.
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SLUŽBY KONEKTIVITY LEXUS

ŽIADNE ZÁSUVKY, ŽIADNA NAFTA,
ŽIADNE KOMPROMISY
VYSOKÁ ZOSTATKOVÁ
HODNOTA

NÍZKÁ PRODUKCIA
EMISÍ CO2

Vďaka výnimočným štandardom máte
istotu, že váš Lexus nebude časom toľko
strácať na hodnote.

Hybrid je inteligentnejšia alternatíva
k nafte a Lexus je v plnej hybridnej
prevádzke najlepší.

NAJVYŠŠIA
SPOĽAHLIVOSŤ

NÍZKA
SPOTREBA
Priemerná spotreba paliva vozidiel
Lexus vás ohromí bez ohľadu na to,
či jazdíte v meste alebo na diaľnici.

ATRAKTÍVNE
FINANCOVANIE

Venujeme pozornosť každému detailu,
a preto patria hybridy Lexus medzi
najmenej poruchové vozidlá na svete.

TRADIČNÉ HODNOTY A POVESTNÁ
JAPONSKÁ DISCIPLÍNA VYRASTAJÚCA Z NAJHLBŠÍCH KOREŇOV TEJTO KULTÚRY NÁM POMÁHAJÚ VYTVÁRAŤ
LEXUS TAKÝ, AKÝ JE

Máme vlastné finančné služby
s maximálnym dôrazom
na výhodnosť, istotu a rentabilitu.

TAKUMI

KAIZEN

OMOTENASHI

Remeselné spracovanie do
posledného detailu .Vyškolení majstri
výroby bdejú nad precíznosťou a
najvyššími štandardmi vo všetkých
našich vozidlách od vývoja až po
výrobu.

Chceme predbehnúť budúcnosť.
Pretože nespútaná túžba vytvoriť
najlepšie auto na svete poháňa našu
predstavivosť neustále vpred.

Zažite predvídavú pohostinnosť na
vlastnej koži. Skôr než na svoje želanie
vôbec stihnete pomyslieť, je vopred
splnené.

VYUŽITE PRI KÚPE NOVÉHO
VOZIDLA 30 % ZĽAVU NA
ORIGINÁLNE ZIMNÉ KOMPLETY
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LEXUS UX 250h
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HODNOTY ZNAČKY LEXUS

LEXUS UX 250h – CENNÍK
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava | Telefón: +421 262 414 322 | www.lexus-bratislava.sk
LEXUS ŽILINA – Dlhá 84, Žilina | Telefón: +421 41 7065 500 | www.lexus-zilina.sk
LEXUS KOŠICE – Prešovská cesta 79, Košice | Telefón: +421 55 7897 061 | www.lexus-kosice.sk

Lexus kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia. Robíme všetko pre to, aby naše vozidlá mali čo najmenší vplyv na životné prostredie počas celej svojej životnosti – od návrhu cez
výrobu, distribúciu a predaj až po každodennú prevádzku. Váš predajca Lexus vám poskytne všetky potrebné informácie o príslušných predpisoch týkajúcich sa využitia vozidiel po skončení
ich životnosti.
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. Ak chcete
získať ďalšie informácie alebo máte záujem o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, obráťte sa na svojho autorizovaného partnera značky Lexus. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho
vozidla sa môžu od týchto meraní líšiť. Štýl jazdy a ďalšie faktory (ako sú klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, premávka, stav vozidla, osobnosť vodiča, namontovaná výbava,
použité pneumatiky, náklad alebo počet prepravovaných osôb) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkciu emisií CO2.
Ponuka platí do dátumu zverejneného na webovej stránke lexus.sk alebo do vypredania zásob. V prípade ďalších otázok sa obráťte na autorizovaného predajcu Lexus.
Informácie o prvkoch výbavy vozidiel sú len 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 výšky DPH alebo registračných poplatkov. Cenník sa vzťahuje len na vozidlá dodané počas platnosti cenníka. Ceny uvedené v tejto
publikácii sú len orientačné a nemožno ich považovať za cenovú ponuku. Zoznam prvkov výbavy s cenníkom je platný od 1. 11. 2022 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 ponúkaných na slovenskom trhu. Prezentované fotografie alebo popisy modelov môžu
prípadne obsahovať prvky príplatkovej výbavy. Odtiene farieb zobrazené v publikácii 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 2022.
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