UX 250h 2WD

OFICIÁLNÍ CENÍK
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LEXUS UX

LEXUS UX
NOVÉ HORIZONTY PRO MODERNÍ
METROPOLE
Zcela nový Lexus UX zpochybňuje vše, co bylo před ním. Jeho odvážný
design vyjadřuje nezaměnitelnou sílu a jeho elegantně tvarované plochy
podtrhují styl a dynamiku vozu. Výsledkem je vozidlo, které 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.
A pro váš maximální komfort platí u modelu UX 250h parkování
na modrých i fialových zónách kdekoliv v Praze zcela zdarma.

„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

03

LEXUS UX

AKČNÍ NABÍDKA

ZCELA NOVÝ
LEXUS UX

LIMITOVANÁ NABÍDKA FIRST EDITION NA PRVNÍCH
50 VOZŮ V ČR SE ZVÝHODNĚNÍM AŽ 201 000 KČ*
STANDARDNÍ
CENA
(vč. DPH)

AKČNÍ CENA
FIRST EDITION*
(vč. DPH)

ZVÝHODNĚNÍ
(vč. DPH)

LEXUS UX 200 ELEGANCE

900 000 Kč

799 000 Kč

101 000 Kč

LEXUS UX 250h
COMFORT TOP

1 100 000 Kč

949 000 Kč

151 000 Kč

LEXUS UX 250h
PRESTIEGE TOP

1 230 000 Kč

1 059 000 Kč

171 000 Kč

LEXUS UX 250h F SPORT PLUS
4×4 E-FOUR

1 300 000 Kč

1 129 000 Kč

171 000 Kč

LEXUS UX 250h
LUXURY 4×4 E-FOUR

1 480 000 Kč

1 279 000 Kč

201 000 Kč

* Platnost akční nabídky do vyprodání prvních 50 vozů. Společnost Toyota Central Europe – Czech, s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu podmínek či ukončení platnosti akční nabídky.
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AKČNÍ NABÍDKA

TECHNICKÉ ÚDAJE*
UX 250h 2WD
MOTOR
Benzínový motor

1 987 cm3, řadový čtyřválec, DUAL–VVT-i, 146 k (180 Nm )

Elektromotor

109 k (202 Nm)

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Bezestupňová převodovka e-CVT

VÝKON
178 k

ZRYCHLENÍ (0–100 km/h)
8,5 s

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA PALIVA
4,1–4,3 l/100 km

KOMBINOVANÉ EMISE CO2
96–103 g/km

PNEUMATIKY
225/65 R17

KOLA
17" litá kola

ROZMĚRY
Délka

4 495 mm

Šířka (se sklopenými zrcátky)

1 840 mm

Výška

1 540 mm

* Údaje (předběžné hodnoty) 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 svého 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.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

UX 250h 2WD

ELEGANCE (SFX: A0)

950 000 Kč*

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Lexus Safety System+:
––Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
––Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
––Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
––Asistent semi-autonomní jízdy – LTA
––Automatické ovládání dálkových světel – AHB
––Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA
• Elektronická parkovací brzda – EPB

• Sedadla:
––Textilní čalounění
––Manuálně nastavitelná přední sedadla (6 směrů)
• Další prvky interiéru:
––Manuálně nastavitelný volant
–– Dvouzónová automatická klimatizace se senzorem vlhkosti
––Volič jízdních režimů: ECO/NORMAL/SPORT
––Uvítací osvětlení

EXTERIÉR

AUDIO A KOMUNIKACE

• Světlomety:
––LED světlomety
––Automatické nastavování výšky světlometů (statické)
––Zadní LED mlhová světla
• Skla:
––Tónovaná skla s UV filtrem
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektricky nastavitelná, sklopná
––Vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––17" litá kola
––Pneumatiky 215/60 R17
––Sada na opravu pneumatik

• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém se 6 reproduktory
• USB vstup
• Multifunkční volant
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:

+25 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

STANDARDNÍ**

ČERNÁ
ORANŽOVÁ
GRAFITOVÁ BLAZING
(223)
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8Y6)

HNĚDÁ
MĚDĚNÁ
(4X2)

ČERNÁ
(212)

ČERVENÁ
(3T2)

PROVEDENÍ INTERIÉRU ELEGANCE (TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ)

BÍLÁ POPELAVÁ
(FA 10)

PÍSKOVCOVÁ
(FA 11)

ČERNÁ
(FA 20)
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ELEGANCE

OKROVÁ
(FA 41)

MODRÁ KOBALTOVÁ
(FA 80)

* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. ** Nemetalické barvy

UX 250h 2WD

COMFORT (SFX: DG)

1 000 000 Kč*

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Zadní parkovací kamera
• Parkovací senzory vpředu i vzadu
• Lexus Safety System+:
––Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
––Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
––Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
––Asistent semi-autonomní jízdy – LTA
––Automatické ovládání dálkových světel – AHB
––Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA
• Elektronická parkovací brzda – EPB

• Sedadla:
––Textilní čalounění
–– Manuálně nastavitelná přední sedadla (6 směrů)
––Vyhřívání předních sedadel
• Další prvky interiéru:
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
(s automatickou clonou)
––Manuálně nastavitelný volant
––Dvouzónová automatická klimatizace se snímačem vlhkosti
––Volič jízdních režimů: ECO/NORMAL/SPORT
––Uvítací osvětlení

EXTERIÉR

AUDIO A KOMUNIKACE

• Světlomety:
––LED světlomety
––Automatické nastavování výšky světlometů (statické)
––Zadní LED mlhová světla
––Přední LED mlhová světla
• Skla:
––Tónovaná skla s UV filtrem
––Dešťový senzor
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektricky nastavitelná, sklopná
––Vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––17" litá kola
––Pneumatiky 215/60 R17
––Sada na opravu pneumatik
• Další prvky exteriéru:
––Střešní lišty, chromové
––Tažná kapacita: 750 kg

• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém se 6 reproduktory
• USB vstup
• Multifunkční volant
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Střešní okno (SFX: DI):
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
a zatmavená zadní skla (SFX: AH):
• Navigační systém Lexus Premium Navigation,
zatmavená zadní skla a střešní okno (SFX: DJ):

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

+25 000 Kč
+30 000 Kč
+50 000 Kč
+80 000 Kč

STANDARDNÍ**

ČERNÁ
ORANŽOVÁ
GRAFITOVÁ BLAZING
(223)
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8Y6)

HNĚDÁ
MĚDĚNÁ
(4X2)

ČERNÁ
(212)

ČERVENÁ
(3T2)

PROVEDENÍ INTERIÉRU COMFORT (TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ)

BÍLÁ POPELAVÁ
(FA 10)

PÍSKOVCOVÁ
(FA 11)

ČERNÁ
(FA 20)
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COMFORT

OKROVÁ
(FA 41)

MODRÁ KOBALTOVÁ
(FA 80)

* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. ** Nemetalické barvy

UX 250h 2WD

COMFORT TOP (SFX: DH)

1 100 000 Kč*

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Zadní parkovací kamera
• Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+:
––Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
––Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
––Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
––Asistent semi-autonomní jízdy – LTA
––Automatické ovládání dálkových světel – AHB
––Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA
• Systém sledování slepého úhlu – BSM
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem
s brzdnou funkcí – RCTAB

• Sedadla:
––Textilní čalounění
––Manuálně nastavitelná přední sedadla (6 směrů)
––Vyhřívání předních sedadel
• Další prvky interiéru:
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Manuálně nastavitelný volant
––Dvouzónová automatická klimatizace se senzorem vlhkosti
––Volič jízdních režimů: ECO/NORMAL/SPORT
––Systém bezklíčového nastupování Smart Entry
––Uvítací osvětlení
AUDIO A KOMUNIKACE

EXTERIÉR

• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém se 6 reproduktory
• USB vstup
• Multifunkční volant
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrátová nabíječka přenosných zařízení

• Světlomety:
––LED světlomety
––Automatické nastavování výšky světlometů (statické)
––Přední LED mlhová světla
––Zadní LED mlhová světla
• Skla:
––Tónovaná skla s UV filtrem
––Zatmavená zadní skla
––Dešťový senzor
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektricky nastavitelná, sklopná
––Vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––17" litá kola
––Pneumatiky 215/60 R17
––Sada na opravu pneumatik
• Další prvky exteriéru:
––Střešní lišty, chromové
––Tažná kapacita: 750 kg

PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Střešní okno (SFX: DK):

+25 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

STANDARDNÍ**

ČERNÁ
ORANŽOVÁ
GRAFITOVÁ BLAZING
(223)
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8Y6)

HNĚDÁ
MĚDĚNÁ
(4X2)

ČERNÁ
(212)

ČERVENÁ
(3T2)

PROVEDENÍ INTERIÉRU COMFORT TOP (TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ)

BÍLÁ POPELAVÁ
(FA 10)

PÍSKOVCOVÁ
(FA 11)

ČERNÁ
(FA 20)
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COMFORT TOP

OKROVÁ
(FA 41)

MODRÁ KOBALTOVÁ
(FA 80)

* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. ** Nemetalické barvy

UX 250h 2WD

PRESTIGE (SFX: L4)

1 190 000 Kč*

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Zadní parkovací kamera
• Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+:
––Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
––Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
––Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
––Asistent semi-autonomní jízdy – LTA
––Adaptivní systém ovládání dálkových světel – AHS
––Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA
• Elektronická parkovací brzda – EPB
• Systém sledování slepého úhlu – BSM
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem s brzdnou funkcí –
RCTAB

• Sedadla:
––Kožené čalounění sedadel
––Manuálně nastavitelná přední sedadla (6 směrů)
––Vyhřívání předních sedadel
• Další prvky interiéru:
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Manuálně nastavitelný volant
––Dvouzónová automatická klimatizace se senzorem vlhkosti
––Volič jízdních režimů: ECO/NORMAL/SPORT
––Systém bezklíčového nastupování Smart Entry
––Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
(funkce otevírání nohou)
––Uvítací osvětlení

EXTERIÉR

AUDIO A KOMUNIKACE

• Světlomety:
––Trojité LED světlomety
––Automatické nastavování výšky světlometů (dynamické)
––Zadní LED mlhová světla
––Přední LED mlhová světla
––LED směrové ukazatele
––Funkce svícení do zatáček
• Skla:
––Tónovaná skla s UV filtrem
––Dešťový senzor
––Zatmavená zadní skla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektricky nastavitelná, sklopná
––Vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––17" litá kola
––Pneumatiky 215/60 R17
––Sada na opravu pneumatik
• Další prvky exteriéru:
––Střešní lišty, chromové

• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém se 6 reproduktory
• USB vstup
• Multifunkční volant
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrátová nabíječka přenosných zařízení
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Střešní okno (SFX: L9):
• 18" litá kola, pneumatiky 225/50 RF18 Runflat
(Prestige Top, SFX: K1)***:
• 18" litá kola, pneumatiky 225/50 R18 Runflat a střešní okno
(Prestige Top Sunroof SFX: K2)***:

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

+25 000 Kč
+30 000 Kč
+40 000 Kč
+70 000 Kč

STANDARDNÍ**

ČERNÁ
ORANŽOVÁ
GRAFITOVÁ BLAZING
(223)
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8Y6)

HNĚDÁ
MĚDĚNÁ
(4X2)

ČERNÁ
(212)

ČERVENÁ
(3T2)

PROVEDENÍ INTERIÉRU PRESTIGE (JEMNÁ KŮŽE)

KRÉMOVÁ
(LA 00)

BÍLÁ POPELAVÁ
(LA 10)

ČERNÁ
(LA 20)
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PRESTIGE

OKROVÁ
(LA 41)

MODRÁ KOBALTOVÁ
(LA 80)

* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. ** Nemetalické barvy
*** Bez soupravy na opravu pneumatik a bez zvedáku (SFX: K1 a K2)

UX 250h 2WD

LUXURY (SFX: 5D)

1 430 000 Kč*

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Zadní parkovací kamera
• Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+:
––Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
––Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
––Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
––Asistent semi-autonomní jízdy – LTA
––Adaptivní systém ovládání dálkových světel – AHS
––Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA
• Elektronická parkovací brzda – EPB
• Systém sledování slepého úhlu – BSM
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem s brzdnou funkcí
– RCTAB
• Panoramatické zobrazení okolí vozu Panoramic View – PVM

• Sedadla:
––Kožené čalounění
––Elektricky nastavitelná přední sedadla (8 směrů)
––Sedadlo řidiče s paměťovou funkcí
––Vyhřívání a odvětrávání předních sedadel
––Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče
• Další prvky interiéru:
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Elektricky nastavitelný volant
––Vyhřívaný volant
––Dvouzónová automatická klimatizace se senzorem vlhkosti
––Volič jízdních režimů: ECO/NORMAL/SPORT
––Systém bezklíčového nastupování Smart Entry
––Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
(funkce otevírání nohou)
––Uvítací osvětlení
––Elektronický kartový klíč

EXTERIÉR
• Světlomety:
––Trojité LED světlomety
––Automatické nastavování výšky světlometů (dynamické)
––Zadní LED mlhová světla
––Přední LED mlhová světla
––LED směrové ukazatele
––Funkce svícení do zatáček
• Skla:
––Tónovaná skla s UV filtrem
––Dešťový senzor
––Zatmavená zadní skla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektricky nastavitelná, sklopná
––Vyhřívaná
––Elektrochromatická (s automatickou clonou)
––S paměťovou funkcí
• Pneumatiky a kola:
––18" litá kola
–– Pneumatiky 225/50 R18 Runflat
• Další prvky exteriéru:
––Střešní lišty, chromové

AUDIO A KOMUNIKACE
• 10,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktory
• USB vstup
• Multifunkční volant
• Projekční head-up displej – promítání informací na čelním skle
před řidičem
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrátová nabíječka přenosných zařízení
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Střešní okno (SFX: 5E):

+25 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

STANDARDNÍ**

ČERNÁ
ORANŽOVÁ
GRAFITOVÁ BLAZING
(223)
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8Y6)

HNĚDÁ
MĚDĚNÁ
(4X2)

ČERNÁ
(212)

ČERVENÁ
(3T2)

PROVEDENÍ INTERIÉRU LUXURY (JEMNÁ KŮŽE)

KRÉMOVÁ
(LA 00)

BÍLÁ POPELAVÁ
(LA 10)

ČERNÁ
(LA 20)
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LUXURY

OKROVÁ
(LA 41)

MODRÁ KOBALTOVÁ
(LA 80)

* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. ** Nemetalické barvy

UX 250h 2WD

F SPORT (SFX: 0S)***

1 200 000 Kč*

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Zadní parkovací kamera
• Parkovací senzory vpředu i vzadu
• Lexus Safety System+:
––Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
––Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
––Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
––Asistent semi-autonomní jízdy – LTA
––Automatické ovládání dálkových světel – AHS
––Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA
• Elektronická parkovací brzda – EPB

• Sedadla:
––Čalounění Tahara F Sport
––Sportovní sedadla F Sport
––Elektricky nastavitelná přední sedadla (8 směrů)
––Vyhřívání předních sedadel
––Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče
• Další prvky interiéru:
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Manuálně nastavitelný volant
––Volant F Sport
––Dvouzónová automatická klimatizace se senzorem vlhkosti
––Volič jízdních režimů: ECO/NORMAL/SPORT
––Uvítací osvětlení

EXTERIÉR
• Světlomety:
––Trojité LED světlomety
––Automatické nastavování výšky světlometů (dynamické)
––Přední LED mlhová světla
––Zadní LED mlhová světla
––LED směrové ukazatele
––Funkce svícení do zatáček
• Skla:
––Tónovaná skla s UV filtrem
––Dešťový senzor
––Zatmavená zadní skla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektricky nastavitelná, sklopná
––Vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––18" litá kola, design F Sport
–– Pneumatiky 225/50 R18 Runflat
• Další prvky exteriéru:
––Střešní lišty, chromové
––Designové prvky F Sport
––Tažná kapacita: 750 kg

AUDIO A KOMUNIKACE
• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém se 6 reproduktory
• USB vstup
• Multifunkční volant
• Bezdrátová nabíječka přenosných zařízení
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Střešní okno (SFX: 4V):
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
(F Sport Plus, SFX: 7N):
• Navigační systém Lexus Premium Navigation a střešní okno
(F Sport Plus Sunroof SFX: 7P):

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ F
(083)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

+25 000 Kč
+30 000 Kč
+50 000 Kč
+30 000 Kč

STANDARDNÍ**

ČERNÁ
ORANŽOVÁ
GRAFITOVÁ BLAZING
(223)
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8Y6)

MODRÁ
SAFÍROVÁ
(8X1)

ČERNÁ
(212)

ČERVENÁ
(3T2)

PROVEDENÍ INTERIÉRU F SPORT (TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ F SPORT / SYNTETICKÁ KŮŽE TAHARA)

ČERNÁ F
(FB 21)

ZÁŘIVĚ ČERVENÁ
(FB 31)
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F SPORT

* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. ** Nemetalické barvy.
*** Tučně vyznačeny odlišnosti od výbavového stupně COMFORT.

UX 250h 2WD

F SPORT TOP (SFX: 4U)

BEZPEČNOST A OCHRANA
• Zadní parkovací kamera
• Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+:
––Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
––Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
––Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
––Asistent semi-autonomní jízdy – LTA
––Adaptivní systém ovládání dálkových světel – AHS
––Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA
• Elektronická parkovací brzda – EPB
• Systém sledování slepého úhlu – BSM
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem
s brzdnou funkcí – RCTAB
• Panoramatické zobrazení okolí vozu Panoramic View – PVM
EXTERIÉR
• Světlomety:
––Trojité LED světlomety
––Automatické nastavování výšky světlometů (dynamické)
––Přední LED mlhová světla
––Zadní LED mlhová světla
––LED směrové ukazatele
––Funkce svícení do zatáček
• Skla:
––Tónovaná skla s UV filtrem
––Dešťový senzor
––Zatmavená zadní skla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektricky nastavitelná, sklopná
––Vyhřívaná
––Elektrochromatická (s automatickou clonou)
––S paměťovou funkcí
• Pneumatiky a kola:
––18" litá kola, design F Sport
––Pneumatiky 225/50 R18 Runflat

1 400 000 Kč*

• Další prvky exteriéru:
––Střešní lišty, chromové
––Designové prvky F Sport
––Tlumiče s pokročilou absorpcí nerovností pro dynamickou jízdu
––Systém adaptivního odpružení zavěšení kol – AVS
INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ
• Sedadla:
––Kožené čalounění F Sport
––Elektricky nastavitelná přední sedadla (8 směrů)
––Sedadlo řidiče s paměťovou funkcí
––Vyhřívání a odvětrávání předních sedadel
––Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče
• Další prvky interiéru:
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Elektricky nastavitelný volant
––Volant F Sport
––Dvouzónová automatická klimatizace se senzorem vlhkosti
––Volič jízdních režimů: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
––Systém bezklíčového nastupování Smart Entry
––Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
(funkce otevírání nohou)
––Uvítací osvětlení
AUDIO A KOMUNIKACE
• 10,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktory
• USB vstup
• Multifunkční volant
• Navigační systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrátová nabíječka přenosných zařízení
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Střešní okno (SFX: 4X):

+25 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ F
(083)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

STANDARDNÍ**

ČERNÁ
ORANŽOVÁ
GRAFITOVÁ BLAZING
(223)
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8Y6)

MODRÁ
SAFÍROVÁ
(8X1)

ČERNÁ
(212)

ČERVENÁ
(3T2)

PROVEDENÍ INTERIÉRU F SPORT TOP (KŮŽE F SPORT)

BÍLÁ F
(LB 01)

ČERNÁ F
(LB 21)

ZÁŘIVĚ ČERVENÁ
(LB 31)
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F SPORT TOP

* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. ** Nemetalické barvy

ŽÁDNÉ ZÁSUVKY, ŽÁDNÝ DIESEL, ŽÁDNÉ KOMPROMISY

PARKOVÁNÍ
ZDARMA
S plně hybridním pohonem můžete nyní
v Praze v modré a fialové zóně parkovat
zdarma. (Motorizace 200h, 250h a 300h.)

VYSOKÁ ZŮSTATKOVÁ
HODNOTA
Díky výjimečným standardům máte jistotu,
že váš Lexus nebude s časem tolik ztrácet
na své hodnotě.

NÍZKÁ PRODUKCE
EMISÍ CO2
Hybrid je chytřejší alternativa k dieselu
a Lexus je v plně hybridním pohonu
ten nejlepší.

ŠPIČKOVÁ
SPOLEHLIVOST
Dbáme na každý detail, i proto patří
hybridní vozy Lexus mezi ty nejméně
poruchové automobily na světě.
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LEXUS UX 250h

NÍZKÁ
SPOTŘEBA
Bez ohledu na to, zda jedete ve městě
nebo na dálnici, průměrná spotřeba
vozů Lexus vás ohromí.

ATRAKTIVNÍ
FINANCOVÁNÍ
Máme vlastní finanční služby
s maximálním důrazem na výhodnost,
jistotu a rentabilitu.
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LEXUS UX 250h
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LEXUS UX 250h

TRADIČNÍ HODNOTY A POVĚSTNÁ
JAPONSKÁ DISCIPLÍNA VYRŮSTAJÍCÍ Z NEJHLUBŠÍCH
KOŘENŮ TÉTO KULTURY NÁM POMÁHAJÍ VYTVÁŘET
LEXUS TAKOVÝ, JAKÝ JE

TAKUMI

KAIZEN

OMOTENASHI

Řemeslné zpracování do posledního
detailu. Vyškolení mistři výroby bdí nad
precizností a nejvyššími standardy všech
našich vozů od vývoje až po výrobu.

Chceme předběhnout budoucnost.
Bezbřehá touha vyrobit to nejlepší auto
na světě totiž žene naši představivost
neustále kupředu.

Zažijte předvídavou pohostinnost
na vlastní kůži. Ješte než na své
přání vůbec stihnete pomyslet,
je předem splněno.
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HODNOTY ZNAČKY LEXUS

LEXUS UX 250h 2WD – 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 UX 250h: 4,1–4,3 l/100 km; 96–103 g/km (předběžné údaje).
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 1. listopadu 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 listopadu 2018. © Lexus Česká republika.

www.lexus.cz
facebook.com/lexusCZE

