NX 300

OFICIÁLNÍ CENÍK

TECHNICKÉ ÚDAJE
NX 300
VÝKON
Maximální výkon

238 k (175 kW)

MOTOR
Benzinový motor

1 998 cm3, L4/16

Maximální točivý moment

350 Nm

PŘEVODOVKA
Převodovka

šestistupňová automatická

JÍZDNÍ VÝKONY
Zrychlení (0–100 km/h)

7 sekund

Nejvyšší rychlost

200 km/h

EMISE
Emise CO2 – kombinovaný provoz

184–196 g/km*

SPOTŘEBA
Kombinovaná spotřeba

8,1–8,6 l/100 km*

KOLA
Pneumatiky

225/65 R17

Disky

17" z lehkých slitin

ROZMĚRY
Délka

4 630 mm

Šířka (se sklopenými zrcátky)

1 845 mm

Výška

1 645 mm

Rozvor

2 660 mm

* Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací.
Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotřeba paliva
a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní
provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.
2

TECHNICKÉ ÚDAJE

NX 300

ELEGANCE 2WD (SFX: YU)

1 105 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• 8 airbagů
• Řízení stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Alarm

• Sedadla:
––Textilní čalounění
––Sedadlo řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné (6 směrů)
• Provedení interiéru:
––Kožený volant, řadicí pádla pod volantem
––Černé ozdobné obložení interiéru Piano Black
• Zadní sedadla:
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
• Další prvky interiéru:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Sada na opravu pneumatik
––Volič jízdních režimů (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Tempomat

EXTERIÉR
• Světlomety:
––LED světlomety pro denní svícení
––Automatické nastavování výšky světlometů
––LED mlhová světla s funkcí svícení do zatáčky
––Sekvenční LED diody směrových ukazatelů
• Dešťový senzor
• Zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka (s automatickou clonou),
elektricky sklopná a vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/65 R17
• Další prvky exteriéru:
––Střešní ližiny

AUDIO A KOMUNIKACE
• 8" centrální dotykový displej Lexus Media Display s ovladačem Remote
Touch Interface
• Audiosystém s 8 reproduktory
• CD přehrávač
• Bluetooth
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Paket Lexus Safety System+ (YV):

+30 000 Kč
+90 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ
Bílá Sonic
085

Stříbrná saténová
1J4

Titanová Sonic
1J7

STANDARDNÍ
Šedá kovová
1H9

Grafitová černá Červená Morello Hnědá měděná
223
3R1
4X2

3

ELEGANCE

Modrá nebeská
8X9

Černá (nemetalická)
212

NX 300

ELEGANCE 4×4 E-FOUR (SFX: YU)

1 250 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• 8 airbagů
• Řízení stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Alarm

• Sedadla:
––Textilní čalounění
––Sedadlo řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné (6 směrů)
• Provedení interiéru:
––Kožený volant, řadicí pádla pod volantem
––Černé ozdobné obložení interiéru Piano Black
• Zadní sedadla:
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
• Další prvky interiéru:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Sada na opravu pneumatik
––Volič jízdních režimů (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Tempomat

EXTERIÉR
• Světlomety:
––LED světlomety pro denní svícení
––Automatické nastavování výšky světlometů
––LED mlhová světla s funkcí svícení do zatáčky
––Sekvenční LED diody směrových ukazatelů
• Dešťový senzor
• Zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka (s automatickou clonou),
elektricky sklopná a vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/65 R17
• Další prvky exteriéru:
––Střešní ližiny

AUDIO A KOMUNIKACE
• 8" centrální dotykový displej Lexus Media Display s ovladačem Remote
Touch Interface
• Audiosystém s 8 reproduktory
• CD přehrávač
• Bluetooth
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
+30 000 Kč
• Skleněné střešní okno, elektricky výklopné / posuvné (YW): +30 000 Kč
• Paket Lexus Safety System+ (YV):
+90 000 Kč
• Paket Multimedia (ZI):
+90 000 Kč
• Skleněné střešní okno a paket Lexus Safety System+ (YX): +120 000 Kč
• Skleněné střešní okno a paket Multimedia (ZJ):
+120 000 Kč
• Paket Lexus Safety System+ a paket Multimedia (ZH):
+180 000 Kč
• Skleněné střešní okno, paket Multimedia a paket
Lexus Safety System+ (ZK):
+210 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ
Bílá Sonic
085

Stříbrná saténová
1J4

Titanová Sonic
1J7

STANDARDNÍ
Šedá kovová
1H9

Grafitová černá Červená Morello Hnědá měděná
223
3R1
4X2

4

ELEGANCE

Modrá nebeská
8X9

Černá (nemetalická)
212

NX 300

COMFORT 4×4 E-FOUR (SFX: YY)

1 345 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• 8 airbagů
• Řízení stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Alarm
• Zadní parkovací kamera

• Sedadla:
––Textilní čalounění
––Sedadlo řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné (6 směrů)
––Vyhřívání předních sedadel
• Provedení interiéru:
––Kůží obšitý volant, řadicí pádla pod volantem
––Černé ozdobné obložení interiéru Piano Black
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
• Zadní sedadla:
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
• Další prvky interiéru:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Sada na opravu pneumatik
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry
––Volič jízdních režimů (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Tempomat (automatické udržování rychlosti)

EXTERIÉR
• Světlomety:
––LED světlomety s funkcí svícení do zatáček
––Automatické nastavování výšky světlometů
––LED mlhová světla
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Sekvenční LED diody směrových ukazatelů
• Dešťový senzor
• Zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka (s automatickou clonou)
elektricky sklopná a vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/60 R18
• Další prvky exteriéru:
––Střešní ližiny

AUDIO A KOMUNIKACE
• 8" centrální dotykový displej Lexus Media Display s ovladačem Remote
Touch Interface
• Audiosystém s 8 reproduktory
• CD přehrávač
• Bluetooth
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Skleněné střešní okno, elektricky výklopné / posuvné (ZA):
• Paket Lexus Safety System+ (YZ):
• Paket Multimedia (ZL):
• Skleněné střešní okno a paket Lexus Safety System+ (ZB):
• Skleněné střešní okno a paket Multimedia (ZN):
• Paket Lexus Safety System+ a paket multimedia (ZM):
• Skleněné střešní okno, paket Multimedia a paket
Lexus Safety System+ (ZP):

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ
Bílá Sonic
085

Stříbrná saténová
1J4

Titanová Sonic
1J7

+30 000 Kč
+30 000 Kč
+90 000 Kč
+90 000 Kč
+120 000 Kč
+120 000 Kč
+180 000 Kč
+210 000 Kč

STANDARDNÍ
Šedá kovová
1H9

Grafitová černá Červená Morello Hnědá měděná
223
3R1
4X2

5

COMFORT

Modrá nebeská
8X9

Černá (nemetalická)
212

NX 300

PRESTIEGE 4×4 E-FOUR (SFX: X4)

1 460 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• 8 airbagů
• Řízení stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Alarm s ochranou interiéru
• Zadní parkovací kamera
• Parkovací senzory (8 ks)

• Sedadla:
––Kožené čalounění
––Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné (8 směrů)
––Vyhřívání předních sedadel
• Provedení interiéru:
––Kůží obšitý volant, řadicí pádla pod volantem
––Stříbrné ozdobné obložení interiéru
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
• Zadní sedadla:
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
• Další prvky interiéru:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Sada na opravu pneumatik
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry
––Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru
(bezdotykový senzor)
––Volič jízdních režimů (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Tempomat

EXTERIÉR
• Světlomety:
––LED světlomety s funkcí svícení do zatáček
––Automatické nastavování výšky světlometů
––LED mlhová světla
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Sekvenční LED diody směrových ukazatelů
• Dešťový senzor
• Zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka (s automatickou clonou)
elektricky sklopná a vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/60 R18
• Další prvky exteriéru:
––Střešní ližiny

AUDIO A KOMUNIKACE
• 10,3" centrální dotykový displej Lexus Media Display s ovladačem
Remote Touch Interface
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktory
• DVD přehrávač
• Bluetooth
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
• Digitální tuner pro příjem signálu DAB
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Skleněné střešní okno, elektricky výklopné / posuvné (X6):
• Panoramatické střešní okno (X7):
• Paket Lexus Safety System+ (U9):
• Skleněné střešní okno a paket Lexus Safety System+ (X8):
• Panoramatické střešní okno a paket Lexus Safety
System+ (X9):

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ
Bílá Sonic
085

Stříbrná saténová
1J4

Titanová Sonic
1J7

+30 000 Kč
+30 000 Kč
+16 500 Kč
+90 000 Kč
+120 000 Kč
106 500 Kč

STANDARDNÍ
Šedá kovová
1H9

Grafitová černá Červená Morello Hnědá měděná
223
3R1
4X2

6

PRESTIEGE

Modrá nebeská
8X9

Černá (nemetalická)
212

NX 300

F SPORT 4×4 E-FOUR (SFX: IP)

1 640 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• 8 airbagů
• Řízení stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Alarm
• Zadní parkovací kamera
• Lexus Safety System+:
––Adaptivní tempomat (ACC)
––Adaptivní systém ovládání dálkových světel (AHS)
––Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
––Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
––Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Parkovací senzory (8 ks)
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem (RCTA)
• Adaptivní odpružení AVS (Adaptive Variable Suspension)

• Sedadla:
• Kožené čalounění
––Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné (8 směrů)
––Vyhřívání předních sedadel
––Bederní opěrka řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná
(2 směry)
• Provedení interiéru:
––Kůží obšitý volant, řadicí pádla pod volantem
––Karbonové ozdobné obložení interiéru
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Elektrické nastavování volantu
• Zadní sedadla:
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
• Další prvky interiéru:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Sada na opravu pneumatik
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry
––Volič jízdních režimů (4 režimy): ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+

EXTERIÉR
• Světlomety:
––LED světlomety s funkcí svícení do zatáček
––Dynamické nastavování výšky světlometů
––LED mlhová světla
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Sekvenční LED diody směrových ukazatelů
• Zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka (s automatickou
clonou) elektricky sklopná a vyhřívaná, s paměťovou funkcí
• Pneumatiky a kola:
––18" kola F SPORT z lehkých slitin, pneumatiky 235/55 R18
• Další prvky exteriéru:
––Loga F SPORT na bocích karoserie
––Zadní spoiler F SPORT
––Mřížka masky chladiče F SPORT
––Nárazník F SPORT
––Střešní lišty F SPORT

AUDIO A KOMUNIKACE
• 10,3" centrální dotykový displej Lexus Media Display s ovladačem Remote
Touch Interface
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktory
• DVD přehrávač
• Bluetooth
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
• Digitální tuner pro příjem signálu DAB
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
+30 000 Kč
• Skleněné střešní okno, elektricky výklopné / posuvné (5M): +30 000 Kč
• Panoramatické střešní okno (5N):
+16 500 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ
Bílá F
083

Bílá Sonic
085

Stříbrná
saténová
1J4

STANDARDNÍ
Titanová Sonic
1J7

Šedá kovová Grafitová černá
1H9
223

7

F SPORT

Červená
Morello
3R1

Oranžová
Solar Flare
4W7

Safírová modrá
8X1

Černá (nemetalická)
212

NX 300

F SPORT TOP 4×4 E-FOUR (SFX: 5P)

1 775 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• 8 airbagů
• Řízení stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Alarm
• Zadní parkovací kamera
• Lexus Safety System+:
––Adaptivní tempomat (ACC)
––Adaptivní systém ovládání dálkových světel (AHS)
––Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
––Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
––Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Parkovací senzory (8 ks)
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem (RCTA)
• Adaptivní odpružení AVS (Adaptive Variable Suspension)
• Panoramatické zobrazení okolí vozu Panoramic View (PVM)

• Sedadla:
––Kožené čalounění
––Sedadlo řidiče a předního spolujezdce elektricky nastavitelné (8 směrů)
––Vyhřívání předních sedadel
––Bederní opěrka řidiče a předního spolujezdce elektricky nastavitelná
(2 směry)
• Provedení interiéru:
––Kůží obšitý volant, řadicí pádla pod volantem
––Karbonové ozdobné obložení interiéru
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Elektrické nastavování volantu
• Zadní sedadla:
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
• Další prvky interiéru:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Sada na opravu pneumatik
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry
––Volič jízdních režimů (4 režimy): ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+

EXTERIÉR
• Světlomety:
––LED světlomety s funkcí svícení do zatáček
––Dynamické nastavování výšky světlometů
––LED mlhová světla
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Sekvenční LED diody směrových ukazatelů
• Zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka (s automatickou clonou)
elektricky sklopná a vyhřívaná, s paměťovou funkcí
• Pneumatiky a kola:
––18" kola F SPORT z lehkých slitin, pneumatiky 235/55 R18
• Další prvky exteriéru:
––Loga F SPORT na bocích karoserie
––Zadní spoiler F SPORT
––Mřížka masky chladiče F SPORT
––Nárazník F SPORT
––Střešní lišty F SPORT

AUDIO A KOMUNIKACE
• 10,3" centrální dotykový displej Lexus Media Display s ovladačem Remote
Touch Interface
• Audiosystém Mark Levinson Premium Surround se 14
reproduktory
• DVD přehrávač
• Bluetooth
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
• Digitální tuner pro příjem signálu DAB
• Projekční displej (HUD)
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
+30 000 Kč
• Skleněné střešní okno, elektricky výklopné / posuvné (5Q): +30 000 Kč
• Panoramatické střešní okno (5R):
+16 500 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ
Bílá F
083

Bílá Sonic
085

Stříbrná
saténová
1J4

STANDARDNÍ
Titanová Sonic
1J7

Šedá kovová Grafitová černá
1H9
223

8

F SPORT TOP

Červená
Morello
3R1

Oranžová
Solar Flare
4W7

Safírová modrá
8X1

Černá (nemetalická)
212

NX 300

LUXURY 4×4 E-FOUR (SFX: TM)

1 795 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• 8 airbagů
• Řízení stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Alarm
• Zadní parkovací kamera
• Lexus Safety System+:
––Adaptivní tempomat (ACC)
––Adaptivní systém ovládání dálkových světel (AHS)
––Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
––Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
––Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Inteligentní parkovací senzory
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem (RCTA)
• Panoramatické zobrazení okolí vozu Panoramic View (PVM)

• Sedadla:
––Kožené čalounění
––Sedadlo řidiče a předního spolujezdce elektricky nastavitelné
(8 směrů), sedadlo řidiče s paměťovou funkcí
––Vyhřívání předních a zadních sedadel
––Odvětrávání předních sedadel
––Bederní opěrka řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná
(2 směry)
• Provedení interiéru:
––Dřevěné ozdobné obložení Shimamoku nebo bambus
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Kůží obšitý a vyhřívaný volant, řadicí pádla pod volantem
• Zadní sedadla:
––Zadní sedadla dělená a elektricky sklopná v poměru 60:40
• Další prvky interiéru:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Sada na opravu pneumatik
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry
––Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru (bezdotykový senzor)
––Volič jízdních režimů (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT

EXTERIÉR
• Světlomety:
––LED světlomety s funkcí svícení do zatáček
––Dynamické nastavování výšky světlometů
––LED mlhová světla
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Sekvenční LED diody směrových ukazatelů
––Vysokotlaké ostřikovače předních světel
• Zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka (s automatickou clonou)
elektricky sklopná a vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/60 R18
• Další prvky exteriéru:
––Střešní ližiny

AUDIO A KOMUNIKACE
• 10,3" centrální dotykový displej Lexus Media Display s ovladačem Remote
Touch Interface
• Audiosystém Mark Levinson Premium Surround se 14 reproduktory
• DVD přehrávač
• Bluetooth
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
• Digitální tuner pro příjem signálu DAB
• Projekční displej (HUD)
• Bezdrátová nabíječka přenosných zařízení
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Skleněné střešní okno (TN):
• Panoramatické střešní okno (TP):

+30 000 Kč
+30 000 Kč
+16 500 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ
Bílá Sonic
085

Stříbrná saténová
1J4

Titanová Sonic
1J7

STANDARDNÍ
Šedá kovová
1H9

Grafitová černá Červená Morello Hnědá měděná
223
3R1
4X2
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LUXURY

Modrá nebeská
8X9

Černá (nemetalická)
212

PAKET LEXUS SAFETY SYSTEM+*
Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
Přednárazový bezpečnostní systém využívá milimetrový radar
a monokulární kameru k rozpoznávání překážek. V případě nebezpečí
upozorní řidiče zvukovým i světelným signálem a zvýší tlak v brzdové
soustavě. Pokud je náraz již nevyhnutelný, aktivují se automaticky brzdy
a přitáhnou bezpečnostní pásy na předních sedadlech.
Adaptivní tempomat (ACC) s podporou pro kompletní rozsah
rychlosti jízdy
Adaptivní tempomat (ACC) udržuje odstup od vpředu jedoucího vozidla,
a to i v případě, že vozidlo vpředu mění rychlost či zastavuje. Po uvolnění
vozovky adaptivní automat automaticky obnoví původně nastavenou
rychlost jízdy.
Adaptivní systém ovládání dálkových světel (AHS)
Adaptivní systém ovládání dálkových světel (AHS) využívá po setmění
kameru u vnitřního zpětného zrcátka a samočinně přepíná na potkávací
světla vždy, když kamera rozpozná světla protijedoucího vozidla nebo
automobilu jedoucího vpředu stejným směrem. Zabraňuje oslňování
ostatních řidičů bez nutnosti ručně přepínat dálková světla na potkávací.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA) využívá kameru u vnitřního
zpětného zrcátka k průběžnému sledování polohy vozidla v daném jízdním
pruhu. V případě nechtěného opuštění jízdního pruhu upozorní řidiče
akustickým signálem a automatickým zásahem do řízení upraví směr jízdy.
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Tento systém pomocí kamery u vnitřního zpětného zrcátka rozpoznává
dopravní značky a zobrazuje je na multiinformačním displeji. Systém dokáže
rozpoznat všechny dopravní značky, které jsou v souladu s vídeňskou
Úmluvou o silničním provozu.

* Citlivost systému se může lišit v závislosti na počasí a světelných podmínkách.

PAKET MULTIMEDIA
Prémiový audiosystém
Prémiový audiosystém s 10 reproduktory, navržený podle akustických
vlastností interiéru, zprostředkuje brilantní prostorové ozvučení.

Digitální tuner pro příjem signálu DAB
Modul DAB Lexus umožňuje příjem vysoce kvalitního digitálního vysílání
rozhlasu v zemích, kde je tato služba podporována.

Navigační systém Lexus Premium Navigation
Nová generace navigace Lexus je vybavena novým grafickým rozhraním
a intuitivním ovládáním pro co nejsnazší cestování.
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LEXUS NX 300 – CENÍK
AUTORIZOVANÍ PARTNEŘI LEXUS:
LEXUS PRAHA

Bavorská 3, 155 00 Praha
telefon: +420 257 222 805
www.lexus-praha.cz

LEXUS BRNO

Maříkova 48, 621 00 Brno-Ivanovice
telefon: +420 547 136 260
www.lexus-brno.cz

LEXUS KARLOVY VARY

Chebská 392/116b, 360 06 Karlovy Vary
telefon: +420 359 807 380
www.lexus-karlovyvary.cz

Lexus klade vysoký důraz na ochranu životního prostředí. Maximálně usilujeme o to, aby naše vozy po celou dobu své životnosti – od návrhu přes výrobu, distribuci a prodej až po každodenní provoz –
co nejméně ovlivňovaly životní prostředí. Váš prodejce Lexus vám poskytne všechny potřebné informace o příslušných předpisech ohledně využití vozů po skončení jejich životnosti.
Kombinovaná spotřeba paliva a kombinované emise CO2 Lexus NX 300: 7,7–8,1 l/100km; 178–187 g/km.
Nabídka platí do termínu zveřejněného na internetových stránkách lexus.cz nebo do vyčerpání zásob. S dalšími dotazy se prosím obracejte na autorizovaného prodejce Lexus.
Informace ohledně prvků výbavy vozidel jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na aktuální výrobě. Maloobchodní ceny uvedené v ceníku zahrnují aktuálně platné clo, registrační poplatky
a DPH. Ceny se mohou upravovat v závislosti na měnovém kurzu české koruny a výši DPH nebo registračních poplatků. Ceník se vztahuje pouze na vozy dodané během platnosti ceníku. Ceny
uvedené v této publikaci jsou pouze orientační a nelze je považovat za cenovou nabídku. Seznam prvků výbavy s ceníkem má platnost od 15. dubna 2018 až do odvolání. Společnost Toyota Central
Europe – Czech si vyhrazuje právo na jakékoli změny.
Modely uvedené v této publikaci a jejich technické specifikace se mohou lišit od modelů a výbavy nabízené na českém trhu. Prezentované fotografie nebo popisy modelů mohou případně obsahovat
prvky příplatkové výbavy. V publikaci uvedené odstíny barev se mohou mírně lišit od skutečnosti. Nabídka platí až do odvolání. Za případné tiskové chyby neneseme odpovědnost. Požadujete-li další
informace, kontaktujte prosím místního autorizovaného prodejce Lexus nebo navštivte internetové stránky www.lexus.cz. Vytištěno v dubnu 2018. © Lexus Česká republika.

www.lexus.cz
facebook.com/lexusCZE

