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SZYBKO ZNAJDŹ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

315 900 zł

http://www.lexus-polska.pl/relax
http://www.lexus-polska.pl/lexusmore
http://www.poradnik.lexus-polska.pl
https://www.lexus-polska.pl/owners/connected-services-and-multimedia/lexus-link
http://www.lexus-polska.pl/forms/test-drive
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Elektryczny napęd hybrydowy plug-in Lexusa utrzymuje wysoką wydajność nawet wtedy, gdy bateria jest rozładowana. NX 450h+ domyślnie przechodzi 
w tryb wydajnego, samoładującego układu hybrydowego. W takich warunkach spodziewana wydajność NX-a jest zdecydowanie wyższa. I to bez 
kompromisów – nowy NX nadal ma pojemny bagażnik i zbiornik paliwa o pojemności 55 litrów. To tylko kilka zalet tego nowoczesnego samochodu – poznaj 
rekomendowaną wersję wyposażenia PRESTIGE.

Nowy Lexus NX 450h+ z hybrydowym napędem plug-in to przełomowe rozwiązanie w kategorii samochodów 
zelektryfikowanych. Bateria o największej w klasie pojemności 18,1 kWh i know-how Lexusa w dziedzinie wydajności 
akumulatorów zapewniają wiodący w segmencie zasięg w trybie elektrycznym – nawet ponad 90 km. Samochód 
o mocy 309 KM przyspiesza od 0 do 100 km/h w nieco ponad 6 sekund i umożliwia jazdę z prędkością do 
135 km/h w trybie elektrycznym, a bateria posiada możliwość rekuperacji energii (np. z hamowania), co pozwala 
naładować ją nawet do 80%.

NX 450h+

• Lexus Safety System+ 3.0 

• Felgi aluminiowe 18” 

• Kamera cofania E-Latch 

• Reflektory LED

• Inteligentny kluczyk 

• Czujniki parkowania z funkcją 
samoczynnego zatrzymania przed 
przeszkodą 

• Elektrycznie sterowana klapa 
bagażnika otwierana nogą 

• Czujnik martwego pola 

• Safe Exit Assist 

• Szyby akustyczne z przodu

• Przyciemniane szyby

• Tapicerka skórzana Tahara 
(z elementami skóry syntetycznej) 

• Elektryczne I podgrzewane fotele 
przednie 

• Bezprzewodowy Apple Car Play 
/ Android Auto 

• Ekran dotykowy 9,8” 

• Nawigacja chmurowa

• Usługi Connected

• Lexus Concierge 

SPRAWDŹ 
KONFIGURACJĘ:

W LEASINGU KINTO ONE*
2 513 NETTO

ZŁ/MCOD272 400ZŁOD
(Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 315 900 zł)

http://go2.adheads.pl/450hprestige
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Dla firm wybierz Leasing KINTO ONE2

PROGRAMY FINANSOWE LEXUSA

NX 450h+

PRESTIGE 

2 513 NETTO
ZŁ / MC

LSS + 3.0

Bezprzewodowy Apple Car Play / Android Auto

Felgi aluminiowe 18”

Ekran dotykowy 9,8”

Nawigacja chmurowa

Usługi Connected

Reflektory LED

Tapicerka skórzana Tahara

Kamera cofania

Elektroniczna klamka

Szyby akustyczne z przodu

Podgrzewane fotele przednie

Inteligentny kluczyk

Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego zatrzymania przed przeszkodą

Elektryczne fotele przednie

Elektrycznie sterowana klapa bagażnika 
otwierana nogą

Czujnik martwego pola

Safe Exit Assist

Przyciemniane szyby

OKRES FINANSOWANIA 24 mce WPŁATA WŁASNA 10% PRZEBIEG ROCZNY 15 000 km

Raty Leasingu KINTO ONE przygotowane dla poniższych parametrów:

WYPRÓBUJ KALKULATOR 
LEASINGOWY LEXUSA

SPRAWDŹ RATY DLA INNYCH PARAMETRÓW FINANSOWYCH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://kalkulator.lexus-polska.pl/index/details/id/102
http://kalkulator.lexus-polska.pl/index/details/id/102
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NX 450h+

PRESTIGE

3 091 BRUTTO
ZŁ / MC

Jak to działa?

Wybierając Lexusa w Leasingu KINTO ONE lub Leasingu Konsumenckim KINTO ONE zyskujesz:

Leasing KINTO ONE oraz Leasing Konsumencki KINTO ONE 
to programy finansowe dla Klientów, którzy nie chcą angażować 
środków własnych w zakup samochodu i cenią sobie
możliwość regularnej wymiany auta na nowe. Jest
to udoskonalona forma leasingu, w której nie spłaca
się całej wartości samochodu, a jedynie jej część.

Niską miesięczną ratę, dzięki której stać Cię  
na pojazd wyższej klasy lub drugi samochód

Opiekę nad samochodem 24/7

Możliwość wyboru pełnej obsługi  
serwisowej w jednej miesięcznej racie

Wszystkie formalności w jednym miejscu Możliwość użytkowania auta  
bez obowiązku zakupu

Regularną wymianę auta na nowe  
bez konieczności jego wykupu

OPŁATA WSTĘPNA: OKRES LEASINGU: 3 OPCJE NA KONIEC:
od 0% do 30%
wartości auta

24-48 miesięcy

NISKIE MIESIĘCZNE RATY

- wymiana na nowy
- wykup
- zwrot samochodu

Dla klienta indywidualnego wybierz Leasing Konsumencki KINTO ONE3
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GWARANCJA

PODSTAWOWA
NA SAMOCHÓD

NAPĘD
HYBRYDOWY

PRZEDŁUŻENIE 
GWARANCJI

3 lata
lub 100 000 km

5 lat
lub 100 000 km do 10 lat

Obejmuje usterki ujawnione w tym czasie lub przebiegu 
(w zależności od tego, co nastąpi pierwsze), bez limitu 
przebiegu podczas pierwszego roku użytkowania.

W zależności od tego, co nastąpi pierwsze, bez limitu prze-
biegu podczas pierwszego roku użytkowania.

Możliwość przedłużenia okresu gwarancji dotyczy 
akumulatora napędu hybrydowego.

 GWARANCJA 
NA LAKIER

Korozja powierzchniowa i wady powłoki lakierowej 
bez żadnych ograniczeń przebiegu samochodu.

Poznaj szczegóły ochrony 
gwarancyjnej Lexus Relax.
www.lexus-polska.pl/relax

 GWARANCJA
 NA PERFORACJĘ
NADWOZIA

Obejmuje dziury na wylot powstałe w poszyciu nadwozia 
wynikłe z wad materiałowych lub błędnego wykonania, 
ujawnione w czasie 12 lat bez żadnych ograniczeń 
przebiegu pojazdu.

do 12 lat

GWARANCJA
LEXUS RELAX

Dla właścicieli samochodów marki Lexus w wieku do 10 lat 
(od daty jego zakupu jako nowego) lub z przebiegiem do 
185 000 km po wykonaniu przeglądu w ASD Lexusa. 

do 10 lat
lub 185 000 km

do 3 lat

ZYSKAJ do 7,3 % od ceny katalogowej w ramach EKO BONUSU.
Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ OFERTĘ NA LEXUSA NX 
Z ROCZNIKA MODELOWEGO 2024

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

http://content.lexus-polska.pl/pricelists/NX-24.pdf
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE NX 450h+

Długość [mm] 4 660

Szerokość ze złożonymi lusterkami [mm] 1 865
Wysokość [mm]1 1 670
Rozstaw osi [mm] 2 690
Prześwit [mm] 188

Kąt natarcia [stopnie] 16
Kąt zejścia [stopnie] 25
Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0,35

MASY

Masa własna [kg] 1 990–2 050 
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2 540
POJEMNOŚCI I PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA

Pojemność bagażnika [l] (+ schowek pod podłogą) 545

Pojemność bagażnika ze złożoną tylną kanapą [l] 1 436

Pojemność zbiornika paliwa [l] 55

SILNIK BENZYNOWY

Pojemność [cm3] 2 487

Liczba cylindrów / liczba zaworów 4 / 16

Układ cylindrów R4

Max. moc [KM (kW) / obr./min.] 185 (136) / 5 700

Max. moment obrotowy [Nm / obr./min.] 227 / 3 200 – 3 700

SILNIK ELEKTRYCZNY

Max. moc [kW] (przedni / tylny) 134 / 40

Max. moment obrotowy [Nm] (przedni / tylny) 270 / 121

NAPĘD HYBRYDOWY

Pojemność baterii hybrydowej [kWh] 18,1

Zasięg w trybie EV [km] 68–98

Maksymalna prędkość w trybie EV [km/h] 135

Max. moc [KM] (kW) 309 (227)

OSIĄGI

Max. prędkość [km/h] 200
Przyspieszenie 0 - 100 km/h [s] 6,3

Maksymalna waga przyczepy holowanej (bez hamulców / z hamulcami) 750 / 1 500

HAMULCE

Przód / Tył [mm] 340x38 (2-tłoczkowe zaciski) / 317x18

ZUŻYCIE PALIWA:

Emisja CO2 [g/km] (E-FOUR) 20–26
Cykl mieszany [l/100 km] (E-FOUR) 0,9–1,1

Prezentowane dane techniczne są szacunkowe.



8 P230510L20E

450h+
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1 Podana wartość dotyczy 20-calowych obręczy kół ze stopów lekkich. W przypadku wyposażenia w 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich wysokość ta wynosi 1660.
2 Podana wartość dotyczy dachu standardowego. Przy wyposażeniu w szklany szyberdach przestrzeń nad głową wynosi 942. Przy wyposażeniu w panoramiczny szklany szyberdach wysokość nad głową wynosi 943.
3 Podana wartość dotyczy dachu standardowego. Przy wyposażeniu w szklany szyberdach przestrzeń nad głową wynosi 968. Przy wyposażeniu w panoramiczny szklany szyberdach wysokość nad głową wynosi 949.

Uwaga: wymiary na ilustracjach/w uwagach podane są w milimetrach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

INTERAKTYWNY PORADNIK 
POSIADACZA LEXUSA

LEXUS VIDEO GUIDE

http://www.poradnik.lexus-polska.pl/wideoporadnik-nx,4
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KOLORY LAKIERU

212 BLACK 223 GRAPHITE BLACK 3T2 MADDER RED

4Y1 BLAZING CARNELIAN 6X4 TERRAINE KHAKI 8Y6 CELESTIAL BLUE

085 SONIC QUARTZ 1L1 SONIC GREY 1J7 SONIC TITANIUM

450h+

PRESTIGE

KOLORY LAKIERU
085 SONIC QUARTZ METALIK 

1L1 SONIC GREY METALIK 

1J7 SONIC TITANIUM METALIK 

212 BLACK 
223 GRAPHITE BLACK METALIK 

3T2 MADDER RED 
4Y1 BLAZING CARNELIAN METALIK 

6X4 TERRAINE KHAKI METALIK 

8Y6 CELESTIAL BLUE METALIK 

 dostępny bez dopłaty /  opcja niezależna / — opcja niedostępna
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KOLORY WNĘTRZA

450h+

podsufitka siedzenia Listwa dekoracyjna PRESTIGE

SKÓRA SYNTETYCZNA PERFOROWANA TAHARA

EA 01 czarna Czarne z wstawkami Rich Cream 3D Cutting 

EA 21 szara Czarne 3D Cutting 
EA 31 czarna Dark Rose 3D Cutting 
EA 41 Hazel Hazel 3D Cutting 

SKÓRA NATURALNA (z elementami skóry syntetycznej)

LA 01 czarna Czarne z wstawkami Rich Cream 3D Cutting 

LA 21 szara Czarne 3D Cutting 

LA 31 czarna Dark Rose 3D Cutting 

LA 41 Hazel Hazel 3D Cutting 

 dostępny bez dopłaty /  opcja niezależna / — opcja niedostępna

LISTWA DEKORACYJNA

Piano Black 
(Elegance)

3D Cutting
(Business, Prestige) 

Aluminium Spin 
(F SPORT)

 Open Pore 
(Omotenashi)

SIEDZENIA

EA01/LA01
Czarne z wstawka-
mi Rich Cream

EA21/LA21
Czarne

EA31/LA31
Dark Rose

EA41/LA41
Hazel
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA
450h+

PRESTIGE

NAPĘD
Silnik 2.5l R4 pracujący w cyklu Atkinsona 
Napęd 4x4 E-FOUR 
Automatyczna, bezstopniowa przekładnia E-CVT 

ZAWIESZENIE
Standardowe zawieszenie Comfort 

KOMFORT

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja1 1

Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio, telefonem oraz wyświetlaczem 
Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio, telefonem, wyświetlaczem oraz dotykowymi przyciskami  Tazuna

Manetki do zmiany biegów na kierownicy 
Podgrzewanie kierownicy  Design

Skórzana dźwignia zmiany biegów 
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy 
Inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka 
E-Latch: mechanizm otwierania i zamykania samochodu sterowany elektroniczne 
Inteligentny asystent głosowy Lexus Concierge z Usługami Connected (na 4 lata)2 
Elektryczna regulacja przednich siedzeń (D+P: 8 kierunków) 
Pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia)  Premium

2-kierunkowe podparcie lędźwiowe fotela kierowcy 
4-kierunkowe podparcie lędźwiowe fotela kierowcy  Premium

Podgrzewane fotele przednie 
Podgrzewane tylne boczne fotele  Premium
Wentylowane fotele przednie  Premium

Aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznający znaki (DRCC) 
Uruchamianie silnika za pomocą przycisku 
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS) 
Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył) 
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu 
Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS) - rozpoznające obiekty, pieszych i pojazdy 
Kamera cofania 
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi 
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i podgrzewane 
Lusterko zewnętrze elektrochromatyczne (kierowca) automatycznie składane, podgrzewane i ułatwiające cofanie 
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne 
Podłokietnik przedni 
Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport) 
Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down 
Oświetlenie ambient 1-kolorowe 
Oświetlenie ambient 64-kolorowe  Premium

Tryb samochodu elektrycznego EV 
Filtr przeciwpyłkowy 

MULTIMEDIA

Lexus LINK CONNECT: radio AM/FM, 10 głośników, wyświetlacz dotykowy 9,8" 
Bezprzewodowy Apple CarPlay i przewodowy Android Auto 
Nawigacja chmurowa (z usługami Connected przez 4 lata)2 
Lexus LINK PRO: radio AM/FM z DAB, 10 głośników, wyświetlacz dotykowy 14"  Design

Tuner DAB 
Obsługa Bluetooth 
Usługi łączności Connected4 (z transmisją danych przez pierwsze 4 lata) pozwalające na otwieranie i zamykanie auta oraz sterowanie klimatyzacją 
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do smartfonów  Design

Port USB-A z przodu pojazdu 
3 porty USB-C (1 z przodu, w z tyłu pojazdu) 

1 Dla modelu NX 450h+ Prestige, klimatyzacja posiada dodatkowy czujnik wilgotności.
2 Korzystanie z usług Nawigacji chmurowej oraz innych usług Connected wymaga aktywacji tych usług w aplikacji Lexus Link.
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450h+

PRESTIGE

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Obręcze kół ze stopów lekkich 18", 235/60 R18 (10-ramienne) 
Obręcze kół ze stopów lekkich 20", 235/50 R20 (5 podwójnych ramion) z oponami typu Run Flat  Design

Zintegrowane relingi dachowe w kolorze satynowym 
Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami 
Szyby z filtrem UV 

Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia 

Zestaw naprawczy kół3 
Reflektory przednie LED (światła mijania, dzienne i drogowe: LED) 
Reflektory przednie Quad LED z adaptacyjnymi światłami drogowymi  Design

Kierunkowskazy halogenowe z przodu 
Kierunkowskazy LED z tyłu 
Kierunkowskazy LED z przodu i z tyłu  Design

Tylne światła LED 
Listwa świetlna LED 
System automatycznych świateł drogowych (AHB) 
Dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS)  Design
Spryskiwacze reflektorów  Design

Czujnik zmierzchu 
Lampy doświetlające zakręty  Design

Lampy przeciwmgielne przednie LED 

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Tapicerka ze skóry syntetycznej perforowanej Tahara 
Tapicerka z naturalnej skóry (z elementami skóry syntetycznej), perforowana  Premium
Wykończenie wnętrza ze wstawkami 3D Cutting 
Dywaniki (4 szt.) w kolorze wykładziny podłogowej 
Nakładki progowe 
Kanapa tylna składana (dzielona w stosunku 60:40) 
2 miejsca na kubek w konsoli środkowej 
Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na kubek 
6 zaczepów w podłodze przestrzeni bagażowej 
Wyświetlacz cyfrowy kierowcy 7" 
Wyświetlacz cyfrowy kierowcy 7" w wysokiej rozdzielczości  Tazuna
Szyberdach sterowany elektrycznie 

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

Elektryczny hamulec postojowy (EPB) 
Systemy kontroli trakcji (TRC) 
System rozdzielający siłę hamowania (EBD) 
System wspomagania hamowania awaryjnego (BA) 
System stabilizacji toru jazdy (VSC) 
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS) 
System wspomagania wjazdu pod górę (HAC) 
System monitorowania "martwego pola" (BSM) 
System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją - Safe Exit Assist (SEA) 
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) 
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy 
System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY) 
System ochrony przedzderzeniowej (PCS) z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów 
Rozpoznawanie znaków drogowych (RSA) 
Kolorowy 10" projektor wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD)  Tazuna

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE
Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie) 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

3 Niedostępny przy wyborze 20” felg aluminiowych z oponami typu RunFlat.
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450h+

PRESTIGE

System AVAC (dźwięk podczas jazdy w trybie EV poniżej 20km/h) 
Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP) 
Boczne kurtyny powietrzne 
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera 
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL) 
Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX na tylnych siedzeniach 

ZABEZPIECZENIA

Centralny zamek z podwójną blokadą 

 wyposażenie standardowe /  opcja niezależna / — opcja niedostępna / NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

CENY OPCJI I PAKIETÓW

450h+
PRESTIGE

Szyberdach sterowany elektrycznie 6 000

Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)
3 300

OFERTA PROMOCYJNA: 299
Dopłata do lakieru metalik / perła / Biały F 5 000

DESIGN
— Podgrzewanie kierownicy
—  Lexus LINK PRO: radio AM/FM z DAB, 10 głośników, wyświetlacz dotykowy 14”
—  Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do smartfonów
—  Obręcze kół ze stopów lekkich 20”, 235/50 R20 (5 podwójnych ramion) z oponami typu Run Flat
— Reflektory przednie Quad LED
— Kierunkowskazy LED z przodu
— Dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS)
— Spryskiwacze reflektorów
— Lampy doświetlające zakręty

25 000

PAKIET TAZUNA1

—  Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio, telefonem, wyświetlaczem oraz dotykowymi przyciskami
— Wyświetlacz cyfrowy kierowcy 7” w wysokiej rozdzielczości
— Kolorowy 10” projektor wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD)

6 000

PAKIET PREMIUM2

— Tapicerka z naturalnej skóry (z elementami skóry syntetycznej), perforowana
— Pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia)
— 4-kierunkowe podparcie lędźwiowe fotela kierowcy
— Oświetlenie ambient 64-kolorowe
— Wentylowane fotele przednie
— Podgrzewane tylne fotele

15 000

1 Pakiet Tazuna wymaga pakietu Design.
2 Pakiet Premium wymaga pakietu Design i Tazuna..

 wyposażenie standardowe |  opcja niezależna |  opcja niedostępna
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AKCESORIA

BELKI DACHOWE 
PW301-78001 

1 633 PLN BRUTTO

PAKIET CHROME
PW405-78010-01 ORAZ PW401-78010-01

2 000 PLN BRUTTO

KOŁA ZIMOWE LEXUS 18”
PLNGB-P0209-12

12 900 PLN BRUTTO

KOŁA ZIMOWE LEXUS 20”
PLNGB-P0209-13

15 900 PLN BRUTTO

STOPNIE BOCZNE 
PW388-78000

3 200 PLN BRUTTO

ŁADOWARKA LEXUS HOME***
PZ42D-L0A12

CENA OD 4 000 PLN BRUTTO

Ceny zawierają koszt montażu. W przypadku elementów lakierowanych należy doliczyć koszt lakierowania. Toyota Central Europe sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez 
uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej ofercie, w tym parametrów technicznych oraz cen. Zawarte w tej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1  
ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

GRUPA AKCESORIUM NR KATALOGOWY
CENA DETALICZNA  
BRUTTO PLN WRAZ  

Z MONTAŻEM

BAGAŻ

Pozioma siatka bagażnika / Pionowa siatka bagażnika PZ434-X3340-ZA / PT347-00150 382 / 522
Belki dachowe PW301-78001 1 633
Przegroda bagażnika (dla psa) PW255-78000 1 999
Poprzeczna przegroda bagażnika (dla psa) PW255-78001 1 567
Bagażnik Dachowy Zapytaj Dilera Promocja 4 900  

/ od 3 430
Dachowy uchwyt rowerowy, prawo i lewostronny (na bagażnik dachowy) PW308-00008 956
Uchwyt na narty/snowboard (4 pary nart/2 deski  
lub 6 par nart/4 deski) PZ403-00630-00 / PZ403-00636-00 619 / 696
Pokrowiec na bagażnik dachowy PW306-00000 156

PAKIET AKCESORYJNY

Hak holowniczy z wiązką elektryczną (zestaw) 
PW5D0-78000
PW960-78002
8910A-78010 

5 900

Pakiet Chrome (listwa pokrywy bagażnika oraz chromowana listwa przedniego zderzaka) PW405-78010-01  
oraz PW401-78010-01 2 000

Stopnie boczne PW388-78000 3 200
Kompletne koła zimowe Lexus z czujnikami ciśnienia 18" PLNGB-P0209-12 12 900
Kompletne koła zimowe Lexus z czujnikami ciśnienia 20" PLNGB-P0209-13 15 900

KOMFORT /  
OCHRONA

Dywaniki gumowe PW210-78004 669
Dywaniki tekstylne PW210-78000 855
Dywaniki tekstylne ze skórą PW210-78007 1 260
Tekstylna wykładzina bagażnika PT206-78225-50 638
Tekstylna wykładzina bagażnika F Sport PT206-78226-10 638
Gumowa wykładzina bagażnika PW241-78002 776
Nakrętki zabezpieczające do kół PW456-00025 276
Folia ochronna tylnego zderzaka PW178-78000 383
Chlapacze  PK389-78N00-EP / PK389-78N10-EP*   1 087 / 1 286
Folia ochronna klamek drzwi PZ438-00182-00 240
Popielniczka/pojemniczek 74130-48060 331

STYLIZACJA

Owiewki PW162-78000 1 142
Boczne listwy chromowane PW156-78010-01 1 604
Dyfuzor zderzaka tylnego PW158-78000-BF 2 471
Spojler przedniego zderzaka PW154-78000-BF 5 750
Podświetlane nakładki progowe Zapytaj dilera 3 126

ŁADOWANIE
(tylko dla wersji NX 
450h+)

Torba na kabel do ładowania PW241-00003 282
Kabel do ładowania 32A, Typ 3 (podłączęnie do Wallboxa) - 5m PZ42D-L0B14 1 228
Kabel do ładowania 32A, Typ 3 (podłączęnie do Wallboxa)  - 7,5m PZ42D-L0B15 1 314
Kabel do ładowania 10A, Typ 2 (podłączenie do gniazdka 230 V) - 6m** G9060-YM010 3 344
Wallbox (różne rodzaje)*** Zapytaj dilera  Cena od 4 000 

* Dla wersji F SPORT. ** Kabel jest dostępny w standardzie. *** Koszt montażu ładowarek nie jest wliczony w cenę.



*   Prezentowana cena dotyczy modelu NX 450h+ Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 315 900 zł. Prezentowana rata netto w Leasingu 
KINTO ONE dotyczy modelu NX 450h+ Prestige (nie dotyczy prezentowanej wersji wyposażenia i nie obejmuje lakieru metalizowanego) oraz została 
sporządzona przy następujących założeniach: okres umowy 24 miesiące, opłata wstępna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu do 30 000 
kilometrów w okresie obowiązywania umowy. Kalkulacja warunków finansowych została przygotowana w oparciu o cenę pojazdu (wg aktualnego kursu 
EURO) i aktualnie obowiązującej stopy procentowej. W przypadku zmiany ceny pojazdu (w wyniku zmiany kursu EURO) lub zmiany stóp procentowych 
kalkulacja może ulec zmianie. Kalkulacja z dnia 04.05.2023 r. Przyznanie finansowania w ramach Leasingu KINTO ONE uzależnione jest od oceny 
zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy. Przedmiotowa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu K.c. i ma charakter wyłącznie informacyjny 
oraz przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

1  Korzystanie z usług Nawigacji chmurowej oraz innych usług Connected wymaga aktywacji tych usług w aplikacji Lexus Link.

2  Kalkulacja Leasingu KINTO ONE została sporządzona przy następujących założeniach: okres umowy 24 miesiące, opłata wstępna 10% ceny zakupu 
pojazdu. Łączny limit przebiegu do 30 000 kilometrów w okresie obowiązywania umowy. Wysokość Raty nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. 
Wysokość opłat za korzystanie z Leasingu KINTO ONE została określona w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota Leasing. Kalkulacja warunków finansowych 
została przygotowana w oparciu o cenę pojazdu (wg aktualnego kursu EURO) i aktualnie obowiązującej stopy procentowej. W przypadku zmiany ceny 
pojazdu (w wyniku zmiany kursu EURO) lub zmiany stóp procentowych kalkulacja może ulec zmianie. Kalkulacja z dnia 04.05.2023 r. Przyznanie 
Leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing. Szczegóły Leasingu KINTO 
ONE i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Lexusa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma 
charakter wyłącznie informacyjny oraz przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców.

3  Rata brutto w Leasingu Konsumenckim KINTO ONE przygotowana na dzień 04.05.2023 r. przy następujących założeniach: okres umowy 24 miesiące, 
wpłata własna klienta 10% ceny brutto pojazdu, limit przebiegu pojazdu 30 000 kilometrów w ciągu okresu trwania umowy. Kalkulacja nie uwzględnia 
kosztu rejestracji pojazdu oraz fakultatywnego ubezpieczenia GAP. Kalkulacja warunków finansowych została przygotowana w oparciu o cenę pojazdu 
(wg aktualnego kursu EURO) i aktualnie obowiązującej stopy procentowej. W przypadku zmiany ceny pojazdu (w wyniku zmiany kursu EURO) lub zmiany 
stóp procentowych kalkulacja może ulec zmianie. Usługa Leasingu Konsumenckiego KINTO ONE dostępna jest dla osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej i dostępna jest w dwóch wariantach: umowy leasingu z usługą serwisową lub samodzielnej umowy leasingu. W przypadku 
umowy leasingu z usługą serwisową, obok raty leasingu jest obecna również rata serwisowa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego i ma charakter informacyjny. Zawarcie umowy Leasingu Konsumenckiego KINTO ONE jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności 
kredytowej. Szczegóły dotyczące warunków Leasingu Konsumenckiego KINTO ONE dostępne są w salonach Dilerów Toyoty. Finansującym jest Toyota 
Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Zdjęcia i materiały wygenerowa-
ne komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Prezentowane 
dane techniczne są szacunkowe. Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności 
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, 
specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią 
zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia 
i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane 
w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojaz-
du, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Podane ceny w zł brutto. Podane kwoty nie dotyczą prezentowanych wersji wyposażenia, 
rodzaju napędu i nie zawierają ceny lakieru metalizowanego. Dostępność modeli i wersji z roku modelowego 2022 jest ograniczona. Nie dotyczy samo-
chodów zamawianych do produkcji. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DODATKOWE INFORMACJE I NOTY PRAWNE
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