HIVATALOS ÁRLISTA
RX 450h L

ÉRVÉNYES:
2019. szeptember 7-től visszavonásig

A LEXUS RX 450h L
A SZABADIDŐAUTÓK ETALONJA HÉT ÜLÉSSEL
A megújult RX L modell harmadik üléssora kétállású, így még nagyobb
lehet a lábtér, ha szükséges. Emellett a második üléssor pilótaüléseket kapott, így a harmadik sor lábtere 95 mm-rel nagyobb, amitől az utastér a
hátsó sorban ülők számára is tágasabb és kényelmesebb. Az RX L most is
világelső technológiával jelentkezik: ez a BladeScan Type AHS, aminek lényege, hogy a LED forrásból eredő fény két, nagy sebességgel forgó tükörpengére vetül, majd egy lencsén át világítja meg az úttestet. Mivel a
rendszer könnyebben ki tudja terjeszteni a fényszóró hatótávolságát,
olyan pontokat is meg tud világítani, amelyek a hagyományos rendszerekkel nehezen láthatók. Ilyen például az útpadka, ezért a vezető jóval hamarabb felismeri a gyalogosokat és a közúti jelzőtáblákat anélkül, hogy a más
járművezetőket, vagy az ellenkező irányba haladókat vakítaná. Az éjszakai gyalogosfelismerés hatótávja menetirányban a korábbi 32 méterről
56 méterre nőtt.

AJÁNDÉK TÉLI
SZERELTKERÉK SZETT
MINDEN MEGÚJULT RX ÉS RX L MODELLÜNK MELLÉ TÉLI-KERÉKSZETTET ADUNK
A Lexusnál az Ön biztonsága a téli időszakban is kiemelten
fontos, ezért minden megújult RX és RX L modellhez ajándék
télikerék szettet adunk szeptember 30-ig.
További információk:
Az ajánlat tartalmazza az alumínium felnit, a téli gumit és a keréknyomás jeladót, összeszerelve,
használatra készen, de nem tartalmazza a járműre szerelés költségét. Az ajándékba adott felni
átmérője 18”-os. A promóció minden 2019. július 1. és szeptember 30. között értékesített, megújult
RX és RX L modellre érvényes. További, az árlistán említett promócióval* összevonható. A csomag értéke (mérettől és gumiabroncs márkától függően) bruttó 730 000 forint és 771 600 forint
között van. A kerekek a készlettől és az autó felszereltségi szintjétől függően Bridgestone, Michelin,
Continental, Nokian vagy Yokohama téli gumiabronccsal lehetnek felszerelve, ezek közül választani nem lehet.
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* Flottabeszerzés esetén nem érvényes az ajánlat.

RX 450h L
MOTOR
Benzin motor: 3456 cm3, V6 VVT-i Atkinson, 262 LE / 335 Nm
Elektromos motorok: 167 LE/335 Nm (elöl) és 68 LE/139 Nm (hátul)
ERŐÁTVITEL
E-CVT (elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű)
E-FOUR 4x4 (elektromos négykerékhajtás)
TELJESÍTMÉNY
313 LE
GYORSULÁS (0–100 km/óra)
8 mp
ABRONCS
235/55 R20
KERÉK
20” könnyűfém felnik
HOSSZÚSÁG
5000 mm
SZÉLESSÉG (behajtott tükrökkel)
1895 mm
MAGASSÁG
1685 mm
TENGELYTÁV
2790 mm
CSOMAGTARTÓ
Lehajtott harmadik üléssorral: 652 liter; lehajtott második üléssorral: 1656 liter
KOMBINÁLT ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS (l/100km)*
7,9–8,2
KOMBINÁLT CO2 KIBOCSÁTÁS (g/km)*
178,6–185,4
* WLTP teszt szerinti mérés.
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre, a European Regulation EC 2017/1153 irányelv és kiegészítései követelményeinek
megfelelően, egy európai alapkialakítású járművön. Amennyiben további információkat szeretne, vagy szeretne egy európai alapkialakítású sorozatgyártású járművet vásárolni, kérjük, vegye fel
a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel. Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO2-értékei eltérhetnek a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a beszerelt felszerelések, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
Az árlistában feltüntetett hétüléses RX 450h L modellekre igénybe vehető a 2 500 000 forintos nagycsaládosok
autóvásárlási kedvezménye.
A támogatás az alábbi, pilótaülésekkel felszerelt, azaz hatüléses modellekre nem vonatkozik:
Luxury Plus (SFX: D4), Luxury Plus Sunroof (SFX: D5).
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EXECUTIVE (SFX: CJ)

RX 450h L

23 050 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer
•  HAC – Hegymenet elindulást segítő rendszer
•  Összesen 8 darab légzsák
•  Riasztóberendezés, indításgátlóval, beltérérzékelővel
•  Helytakarékos pótkerék
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  Intelligens parkolószenzor
•  Tolatókamera
•  Lexus Safety System+:
– PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
– ACC – Adaptív sebességtartó automatika
– LKA – Sávtartást segítő rendszer
– RSA – Jelzőtábla felismerő rendszer
– AHB – Adaptív távolsági fényszórókapcsolás
•  BSM – Holttérfigyelő rendszer
•  RCTAB – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető
rendszer fékezési funkcióval

•  Ülések
– Bőr ülésborítás
– Fűthető és szellőztethető első ülések
– Fűthető hátsó ülések
– Vezető és utasoldali ülés 8 irányban elektromosan állítható,
vezetőoldalon memóriafunkcióval
– 2 irányban állítható elektromos deréktámasz a vezető- és utasoldalon
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
•  Belső kialakítás
– Elektrokromatikus belső tükör
– Bőr borítású kormánykerék váltófülekkel
– Easy access – Könnyű ki- és beszállást segítő rendszer
(kormánykerék és ülés visszaállító funkció)
– Smart Entry intelligens kulcsrendszer
– Nyomógombos indítás
– Kartámasz hátul, tároló dobozzal
– Elektromosan nyitható csomagtérajtó
•  További jellemzők
– Kétzónás automata klímaberendezés, automata
légkeringetéssel
– Nano E – negatív ion generátor
– Üzemmódválasztó: ECO / NORMAL / SPORT
– EV – Elektromos hajtás üzemmód
– Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Fényszórók
– LED fényszórók
– LED nappali menetfény
– LED szekvenciális irányjelzők
– Kanyarfény
– LED ködfényszórók
•  Üvegek
– UV- és hőszűrő színezett üvegek
– Sötétített hátsó üvegek
– Esőérzékelős ablaktörlő
•  Külső tükrök
– Elektromosan behajtható
– Fűthető
– Tolatáskor lefelé forduló
– Elektrokromatikus
– Memória funkcióval
•  Abroncsok és keréktárcsák
– 20” könnyűfém keréktárcsák
– 235/55 R20 gumiabroncsokkal
•  Egyéb jellemzők
– Vontatókapacitás: 0 kg
– Tetősín

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  Lexus prémium navigációs rendszer
•  12.3” Lexus Media Display
•  4.2” színes multi-információs kijelző
•  Prémium audiorendszer 12 hangszóróval
•  DVD lejátszó
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  AUX és USB csatlakozó
•  Bluetooth telefon kapcsolat
•  Kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek
•  Analóg óra
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Lexus Connectivity (Apple CarPlay és Android Auto)
RENDELHETŐ OPCIÓK
300 000 Ft
400 000 Ft

•  Metálfényezés:
•  Napfénytető (SFX: CK):

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
085

1H9

1J7

ALAPSZÍN
223

3R1

4X8

4X2

6X4

212

8X5

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS SZÍNE
Nemes barna
Fekete
Gyömbér
Krémszínű
Elefántcsont

TETŐKÁRPIT SZÍNE
Holdkő
Holdkő
Ekrü
Ekrü
Ekrü

BETÉT
Fekete fém
Fekete fém
Fekete fém
Fekete fém
Fekete fém
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SZÍNKÓD
LB43
LB24
LB54
LB64
LB04

LUXURY (SFX: D2)

RX 450h L

26 500 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer
•  HAC – Hegymenet elindulást segítő rendszer
•  Összesen 8 darab légzsák
•  Riasztóberendezés, indításgátlóval, beltérérzékelővel
•  Helytakarékos pótkerék*
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  Intelligens parkolószenzor
•  Panorámamonitor
•  Lexus Safety System+:
– PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
– ACC – Adaptív sebességtartó automatika
– LKA – Sávtartást segítő rendszer
– RSA – Jelzőtábla felismerő rendszer
– AHS – Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
•  AVS – Adaptív váltózó felfüggesztés
•  BSM – Holttérfigyelő rendszer
•  RCTAB – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
fékezési funkcióval

•  Ülések
– L-Anilin bőr ülésborítás
– Fűthető és szellőztethető első ülések
– Fűthető hátsó ülések
– Vezető és utasoldali ülés 10 irányban elektromosan
állítható, memóriafunkcióval
– 4 irányban állítható elektromos deréktámasz a vezetőés utasoldalon
– 60/40 arányban elektromosan dönthető harmadik üléssor
•  Belső kialakítás
– Elektrokromatikus belső tükör
– Fa betétes, fűthető kormánykerék, váltófülekkel
– Easy access – Könnyű ki- és beszállást segítő rendszer
(kormánykerék visszaállító funkció)
– Smart Entry intelligens kulcsrendszer
– Nyomógombos indítás
– Kartámasz hátul, tároló dobozzal
– Elektromosan nyitható csomagtérajtó
– Manuális hátsó árnyékoló
•  További jellemzők
– Kétzónás automata klímaberendezés, automata
légkeringetéssel
– Nano E – negatív ion generátor
– Üzemmódválasztó: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
– EV – Elektromos hajtás üzemmód
– Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
– Megvilágított küszöbdíszléc
– Kulcskártya

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Fényszórók
– LED fényszórók
– LED nappali menetfény
– LED szekvenciális irányjelzők
– Kanyarfény
– LED ködfényszórók
•  Üvegek
– UV- és hőszűrő színezett üvegek
– Sötétített hátsó üvegek
– Esőérzékelős ablaktörlő
•  Külső tükrök
– Elektromosan behajtható
– Fűthető
– Tolatáskor lefelé forduló
– Elektrokromatikus
– Memória funkcióval
•  Abroncsok és keréktárcsák
– 20” Luxury könnyűfém keréktárcsák
– 235/55 R20 gumiabroncsokkal
•  Egyéb jellemzők
– Vontatókapacitás: 0 kg
– Tetősín

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  Lexus prémium navigációs rendszer
•  12.3” Lexus Media Display
•  4.2” színes multi-információs kijelző
•  Mark Levinson prémium audiorendszer 15 hangszóróval
•  DVD lejátszó; DAB – Digitális rádióvétel; AUX és USB csatlakozó
•  Bluetooth telefon kapcsolat
•  Kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek
•  Analóg óra
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Lexus Connectivity(Apple CarPlay és Android Auto)
•  ASC – Aktív hangszabályozó rendszer
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
RENDELHETŐ OPCIÓK
300 000 Ft
400 000 Ft
0 Ft
400 000 Ft

•  Metálfényezés:
•  Napfénytető (SFX: D3):
•  Pilótaülések* (SFX: D4):
•  Napfénytető és pilótaülések* (SFX: D5):
RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
085

1H9

1J7

ALAPSZÍN
223

3R1

4X8

4X2

6X4

212

8X5

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS SZÍNE
Nemes Barna
Fekete
Krémszínű
Elefántcsont
Gyömbér

TETŐKÁRPIT SZÍNE
Holdkő
Holdkő
Ekrü
Ekrü
Ekrü

BETÉT
Lézetmetszett fa; Barna Shimamoku; Nyitott pórusú diófa
Lézetmetszett fa; Barna Shimamoku; Bambusz; Nyitott pórusú diófa
Lézetmetszett fa; Barna Shimamoku; Nyitott pórusú diófa
Lézetmetszett fa; Barna Shimamoku; Bambusz; Nyitott pórusú diófa
Lézetmetszett fa; Barna Shimamoku; Bambusz; Nyitott pórusú diófa

SZÍNKÓD
LA40; LA41; LA42
LA20; LA21; LA22; LA23
LA60; LA61; LA62
LA00; LA01; LA02; LA03
LA50; LA51; LA52; LA53
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* A pilótaülések a második üléssorban találhatók, így a harmadik sor lábtere 95 mm-rel nagyobb. Az opció választása esetén a modell hatülésesnek számít.

LEXUS SAFETY SYSTEM + *
PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
A berendezés egy milliméteres hullámhosszú radar és monokuláris kamera segítségével méri fel az ütközésveszélyt. Ha a veszély nagy, a berendezés hang- és fényjelekkel figyelmezteti a vezetőt, és megnöveli a
féknyomást. Ha az ütközés elkerülhetetlen, a rendszer önállóan fékez,
miközben szorosra húzza az első biztonsági öveket.
ACC – Adaptív sebességtartó automatika,
teljes sebességtartományon
Az adaptív sebességtartó automatika (ACC) tartja a követési távolságot,
az Ön járműve és az előtte haladó autó között – még akkor is, ha az
elöl haladó jármű sebessége változik, sőt akkor is, ha állóra fékez. Ha az út
újra szabaddá válik, az ACC megint a beállított utazósebességre gyorsít.
AHB – Automatikus távfény
Éjszaka az automatikus távfény szélvédő mögé épített kamera segítségével automatikusan tompított világításra kapcsol, ha egy szembejövő
vagy egy másik, elöl haladó jármű lámpáját érzékeli – így a többi autóst
nem vakítja el a fény, Önnek pedig nem kell a kapcsolgatásra figyelnie.
Az RX most világelső technológiával jelentkezik: ez a BladeScan Type

AHS, aminek lényege, hogy a LED forrásból eredő fény két, nagy sebességgel forgó tükörpengére vetül, majd egy lencsén át világítja meg az úttestet. Mivel a rendszer könnyebben ki tudja terjeszteni a fényszóró hatótávolságát, olyan pontokat is meg tud világítani, amelyek a
hagyományos rendszerekkel nehezen láthatók.
LKA – Sávtartást segítő rendszer
A sávtartást segítő rendszer (LKA) a szélvédő mögött elhelyezett kamerával ellenőrzi a jármű helyzetét a forgalmi sávban. Ha az autó elkezd
kisodródni a sávból, az LKA figyelmeztető hangjelzést ad, és kiegészítő
kormányzási nyomatékkal segít a kormánykorrekcióban.
RSA – Közlekedési tábla felismerő rendszer
A közlekedési tábla felismerő rendszer a szélvédő mögött elhelyezett
kamerával azonosítja a forgalmi táblákat, és megjeleníti azokat a multiinformációs kijelzőn. Az RSA minden, a Bécsi Egyezményben leírt táblát
felismeri.
*A rendszer érzékenysége az időjárás és fényviszonyok függvényében
változhat.

LÍZINGBEN, EGYEDI ELŐNYÖKKEL
ÁFA visszaigénylés
A lízingdíjak áfa tartalma a személygépjármű üzleti használatának arányában visszaigényelhető.

KKV adókedvezmény
Kis-és középvállalkozások a fizetett kamat 100%-át levonhatják a társasági adójukból.

Likviditási többlet
A készpénzes vásárlással szemben, a beszerzésre ki nem fizetett összeg leköthető,
befektethető vagy a cég más beruházására fordítható.

Kérje személyre szabott Lexus Financial Services nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlatát márkakereskedőjétől.
Részletek: www.lexus.hu/finanszirozas/nyilt-vegu-penzugyi-lizing.json
www.lexus.hu
facebook.com/lexushungary
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LEXUS RX 450h L ÁRLISTA
HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉSEK
LEXUS BUDA
1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.
Telefon: +36 1 2 482 482
www.lexusbuda.hu

LEXUS SZEGED
6728 Szeged, Dorozsmai út 9.
Telefon: +36 62 200 367
www.lexusszeged.hu

LEXUS DEBRECEN
4032 Debrecen, Böszörményi út kivezető szakasza
Telefon: +36 52 502 600
www.lexusdebrecen.hu

HIVATALOS MÁRKASZERVIZEK:
LEXUS MÁRKASZERVIZ – MONOR – 2200 Monor 4-es főút, 35. km | Telefon: +36 29 412 271 | www.lexuskovacs.hu
LEXUS MÁRKASZERVIZ – KAPOSVÁR – 7400 Kaposvár, Dombóvári út 9. | Telefon: +36 82 529 530 | www.koto.hu

A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy járműveink egész élettartamuk alatt – a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a mindennapi használatig –
minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel nyújt felvilágosítást a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.
Ajánlataink a lexus.hu-n hirdetett időpontig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A promóciók más kedvezménnyel nem összevonhatók. További részletekért kérjük, forduljon hivatalos márkakereskedőnkhöz!
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak! Az árlistában található kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben levő vámot és regisztrációs adót, valamint az ÁFA
összegét. Az árak a Magyar Forint árfolyammozgásának, az ÁFA, valamint a regisztrációs adó függvényében változhatnak. Az árlista csak az árlista érvényessége alatt leszállításra kerülő gépjárművekre vonatkozik.
A felszereltség és árlista 2019. szeptember 7-től visszavonásig érvényes. A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
Az Android Auto™ alkalmazás a Google Play-ben Magyarországon jelenleg nem elérhető. A Lexus nem felel az Android Auto szolgáltatásért.
A kiadványban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon kapható modellektől és azok felszereltségétől. A bemutatott modellek képe vagy leírása esetenként opcionálisan rendelhető felszereltségeket is tartalmazhat. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé eltérhetnek a fényezés valóságos színétől. A kiadványban szereplő árak tájékoztatóak, nem számítanak konkrét ajánlatnak. Az ajánlatok visszavonásig
érvényesek. Nem vállalunk felelősséget az esetleges nyomdai hibákért. Amennyiben további információkra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel, vagy látogasson el honlapunkra a www.lexus.hu címen. © Lexus Hungary.

www.lexus.hu
facebook.com/lexushungary

