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UX02

 DESIGN 

 „Naším cílem v případě nového modelu UX nebylo napodobovat tradiční 
crossovery, ale překonat veškeré konvence a vytvořit něco mnohem 
osobitějšího a dynamičtějšího.“ 

 CHIKA KAKO 
ŠÉFKONSTRUKTÉRKA UX 

 LEXUS UX 
 NOVÉ HORIZONTY PRO MODERNÍ 
METROPOLE 

 Zcela nový Lexus UX zpochybňuje vše, co bylo před ním. �eho odvážný 
design vyjadřuje nezaměnitelnou sílu a jeho elegantně tvarované 
plochy podtrhují styl a dynamiku vozu. Výsledkem je vozidlo, která 
má jedinečný charakter v provozu. Od výrazné masky chladiče, jež 
je charakteristická pro značku Lexus, až po sportovní siluetu a odvážný 
design zadní části karoserie je model UX ztělesněním nového, odvážného 
přístupu v uvažování o crossoveru. Interiér je rovněž vzrušující: jeho 
koncepce designu zkoumá hranice mezi vnitřním a vnějším prostorem, 
přičemž inspiraci nachází v tradičních japonských verandách „engawa“. 
Když usednete za volant modelu UX, budete se cítit jako doma, protože 
vás ihned obklopí luxusní prostředí orientované na řidiče a vytvářející pocit 
prostornosti a bezpečí. 
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UX 03

 DESIGN 

 Model UX 250h je k dispozici 
se samodobíjecím plně hybridním 
systémem pohonu, který optimálně 
komb inu je  zážehový  motor 
a  elektromotor, a poskytuje vozu 
mimořádné zrychlení ,  n ízkou 
spotřebu paliva a nízké emise. 
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UX04

 TECHNOLOGIE 

01

01  * Cílové hodnoty 

 UX 200 
Maximální výkon 171 k/126 kW* 
Zdvihový objem: 1987 cm3 
Kombinovaná spotřeba paliva: od 5,6 do 5,8 l/100 km* 
Emise CO2, kombinovaný provoz: od 132 do 138 g/km* 
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,2 s 

 UX 250h 
Maximální výkon 178 k/131 kW* 
Zdvihový objem: 1987 cm3 
Kombinovaná spotřeba paliva: od 4,1 do 4,3 l/100 km* 
Emise CO2, kombinovaný provoz: od 96 do 103 g/km* 
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 8,5 s  
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UX 05

 �ÍZDNÍ VÝKONY 

02

03

01  Vynikající ovladatelnost v městském provozu 
02 Zřetelné informace pro řidiče na kontrastním plně barevném 10,3" displeji 
03 Velkolepý výhled z prostorného, na řidiče orientovaného interiéru 

 POZDVIHUJE VÝKON CROSSOVERU 
NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ 

 V interiéru modelu UX si můžete vychutnat zvýšenou polohu sedadel 
a vynikající výhled z moderního crossoveru. Model UX je mimořádně agilní 
a obratný. Díky velmi nízko položenému těžišti a enormně tuhé karosérii je 
i stabilní v zatáčkách a na vozovkách s nerovným povrchem. Stabilitu při 
vysokých rychlostech a poryvech bočního větru zlepšují rovněž jedinečné 
aerodynamické stabilizátory, jemně integrované do podběhů kol a zadních 
světel. Model UX se může pochlubit nejmenším poloměrem otáčení v daném 
segmentu vozidel a ve spojení s inteligentními parkovacími senzory se s ním 
snadno a bezpečně manévruje v městském provozu. 

Lexus UX nabízí dvě moderní hnací soustavy. První z nich je samodobíjecí 
plně hybridní systém v modelu UX 250h s prvotřídní spotřebou paliva 
a mimořádně plynulým pohonem všech kol. Druhou pohonnou jednotkou 
je vysokovýkonný zážehový motor v modelu UX 200. Obě verze pohonu 
jsou rovněž nabízeny v dynamických modelech F SPORT.

Každý model značky Lexus je vybaven mnoha inovativními technologiemi 
a výjimkou není ani model UX. Panoramatické zobrazování okolí vozu 
kombinuje záběry ze čtyř videokamer a přináší vám úžasný 360stupňový 
pohled na vozidlo a jeho okolí z ptačí perspektivy, abyste s ním mohli 
přesněji manévrovat. A s nejnovějším bezpečnostním systémem Lexus 
Safety System + je model UX schopný detekovat chodce v noci a cyklisty 
i během dne. 
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UX06

 ŘEMESLNÉ MISTROVSTVÍ 

 ZAŽIJTE JAPONSKOU 
POHOSTINNOST A ZNAMENITÉ 
ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ 

 Věříme, že útulný interiér může posíl it lásku 
k automobilu, ovšem pouze kvalita a důkladnost 
jeho interiéru zaručí, že se tento vztah bude časem 
prohlubovat. Model UX oživuje japonskou koncepci 
Omotenashi, jejíž podstatou je vytvořit výjimečný 
pocit přívětivosti a pohostinnosti. Naši řemeslní mistři 
„Takumi“ dohlížejí na to, aby se v interiéru modelu UX 
vytvořilo luxusní a jedinečné prostředí pomocí materiálů 
té nejvyšší kvality. Například pro jedno z volitelných 
ozdobných obložení interiéru byl inspirací zrnitý vzor 
japonského ručně vyráběného papíru známého jako 
„washi“, což přispělo k vytvoření atmosféry prosycené 
pokojem a vroucností. Volitelná kožená sedadla zase 
mají tradiční vzor prošívání „sashiko“ a jsou mimořádně 
pohodlná. Eleganci interiéru podtrhují technologie, a to 
i v těch nejmenších detailech: například bezdrátové 
osvětlení ovládacích prvků klimatizace vytváří efekt, 
který je vizuálně atraktivní a uživatelsky příjemný. 

01  Intuitivní systém Touch Pad a elegantně zpracovaná 
opěrka dlaně 

02 Znamenitý designový detail na přístrojové desce 
03 Kožená sedadla F SPORT jsou tvarovaná tak, aby 

poskytovala maximální pohodlí během jízdy 

01

02 03
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UX08

 BARVY | EXTERIÉR 

 BÍLÁ NOVA | 0831  BÍLÁ SONIC | 0852 

 ŠEDÁ KOVOVÁ | 1H9  STŘÍBRNÁ SATÉNOVÁ | 1�4 

 TITANOVÁ SONIC | 1�7  ČERNÁ | 2123 

 ČERNÁ GRAFITOVÁ | 223  ČERVENÁ | 3T23 

 HNĚDÁ MĚDĚNÁ | 4X22  ORANŽOVÁ BLAZING CARNELIAN | 4Y1 

 ZELENÁ KHAKI | 6X4 

 MODRÁ SAFÍROVÁ | 8X11 

 MODRÁ NEBESKÁ | 8Y6 

 1 Výhradně pro model F SPORT.
2 Není k dispozici pro model F SPORT. 
3 Nemetalická barva.
Poznámka: Vzhledem k tisku se mohou skutečné barvy lišit od těch na obrázcích. 
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UX 09

 BARVY | INTERIÉR 

 TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ 

 Černá 

 Bílá F 

 Zářivě červená 

 Zářivě červená 

 TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ F SPORT / SYNTETICKÁ KŮŽE TAHARA 

 Černá F 

 KŮŽE F SPORT 

 Černá F 

 Bílá popelavá  Okrová 

 Bílá popelavá 

 Modrá kobaltová  Krémová 

 Modrá kobaltová  Okrová  Pískovcová 

 �EMNÁ KŮŽE 

 Černá 
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UX10
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UX 11

 TECHNICKÉ ÚDA�E 

MOTOR UX 200 UX 250h FWD (AWD)

Zdvihový objem (cm3) 1987 1987
Válce/ventily L4/16 L4/16
Maximální výkon (k/ot. za min.) 171/6600 146/6000
Maximální výkon (kW/ot. za min.) 126/6600 107/6000
Maximální točivý moment (Nm/ot. za min.) 205/4800 180/4400

ELEKTROMOTORY

Typ — AC synchronní, permanentní magnet 
(AC synchroní, permanentní magnet/
indukce)

Maximální výkon (k)  přední/zadní — 109/-(109/7)
Maximální výkon (kW) přední/zadní — 80/-(80/5,3)
Maximální točivý moment (Nm)  přední/zadní — 202/-(202/55)

CELKOVÝ VÝKON SYSTÉMU

Maximální výkon (k) 171 178
Maximální výkon (kW) 126 131

PŘEVODNÉ ÚSTRO�Í

Převodovka Přímo řazená s plynule měnitelným 
převodem (Direct Shift-CVT)

Elektronicky řízená s plynule 
měnitelným převodem (ECVT)

Pohon Předních kol Předních kol (všech kol)

�ÍZDNÍ VÝKONY

Maximální rychlost (km/h) 190 177
Zrychlení 0 - 100 km/h (s) 9,2 8,5 (8,7)

SPOTŘEBA PALIVA* (l/100 km)

Kombinovaný provoz Od 5,6 do 5,81 Od 4,1 do 4,3 (od 4,5 do 4,8)1

EMISE CO2* (g/km)

Kombinovaný provoz Od 132 do 1381 Od 96 do 103 (od 106 do 114)1

EMISNÍ NORMA

Evropská třída Euro Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

ROZMĚRY (mm)

Délka 4495 4495
Šířka (bez vnějších zpětných zrcátek) 1840 1840
Výška 1540 1540

 1 Cílové hodnoty

*  Spotřeba paliva a hodnoty CO2 jsou měřeny pod dohledem podle požadavků nařízení 80/1268/EEC a příslušných dodatků u vozidla s evropskou specifikací. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu 
s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného dovozce značky Lexus. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako stav vozovky, 
dopravní provoz, stav vozidla, instalovaná výbava, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

Poznámka: Všechny uvedené informace vycházejí z předběžných dat výrobce a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Další technické údaje včetně veškerých aktualizací naleznete na www.lexus.cz 
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 © 2018 Lexus Europe (divize Toyota Motor Europe NV/SA) a Toyota Central Europe - Czech 
s.r.o. si vyhrazují právo změnit jakýkoli detail ve specifikacích a výbavě bez předchozího upozornění. 
Technické údaje a vybavení také podléhají případným změnám v souladu s místními podmínkami 
a požadavky. Vyžádejte si od svého autorizovaného prodejce značky Lexus informace o jakýchkoli 
změnách, které mohou platit ve vaší zemi.

Poznámka: Údaje uvedené v této publikaci jsou předběžné a mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. Barva vozidel a detaily se mohou mírně lišit od fotografií vytištěných v této publikaci. 
Veškeré údaje, všechna data a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato 
prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.

Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách: www.lexus.cz

Péče o životní prostředí je pro Lexus prioritou. Přijímáme mnohá opatření, abychom zajistili, že 
po celou dobu životního cyklu – počínaje konstrukcí, přes výrobu, distribuci, prodej, servis až po 
skončení životnosti – bude vliv a dopad našich vozidel na životní prostředí minimální. Váš prodejce 
vám rád sdělí další informace týkající se požadavků souvisejících s koncem životnosti vašeho vozu. 

Vyrobeno v Evropě, říjen 2018 

 Více informací o novém modelu UX získáte na:

www.lexus.cz/UX

facebook.com/lexusCZE

instagram.com/lexuscz 
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