RX 300 | RX 450h | ROK MODELOWY 2022

ELITARNY W KAŻDYM WYMIARZE

ODBIERZ JUŻ TERAZ

LEXUS RX
FINAL EDITION
W LEASINGU 107% *

OD

2 347 NETTO
ZŁ/MC

W LEASINGU KINTO ONE**

OSTATNIE
SZTUKI***

RX 300 | RX 450h

NATYCHMIASTOWY ODBIÓR
Niezwykła oferta Lexusa: przestronny i komfortowy SUV Lexus
RX jest dostępny już teraz.
Uwaga, oferta limitowana. Zamów Lexusa RX już dziś.

BOGATE WYPOSAŻENIE
Lexusa RX można wybrać w jednej z kilku specyfikacji.
Podstawowa wersja SUV-a nosi nazwę Prestige.
Za dopłatą do miesięcznej raty Leasingu KINTO ONE, można
wybrać bardziej bogato wyposażoną wersję Business Edition +
zapewniającą znacznie większy komfort i bezpieczeństwo
podróżowania. Dostępne są również specyfikacje

Teraz hybrydowy Lexus RX 450h w wysokiej specyfikacji
F IMPRESSION jest dostępny w niższej racie,
niż bazowa wersja PRESTIGE.

ATRAKCYJNE FINANSOWANIE
Na limitowaną ofertę RX składają się wyjątkowo atrakcyjne
warunki finansowe. Egzemplarzy tego prestiżowego
samochodu są dostępne w Leasingu KINTO ONE już od 2 200
zł netto miesięcznie**. Decydując się teraz na Lexusa RX, zyskasz
przestronnego i komfortowego SUV-a w cenie mniejszego auta.
Wersja RX 450h F Impression w Leasingu KINTO ONE w atrakcyjnej niskiej racie.

EFEKTYWNE UKŁADY NAPĘDOWE
RX 450h jest dostępny z napędem hybrydowym składającym się
z 3,5-litrowego silnika benzynowego V6 działającego w cyklu
Atkinsona oraz dwóch silników elektrycznych o dużej mocy.
RX 300 jest dostępny z 2,0 litrowym turbodoładowanym silnikiem
benzynowym o mocy 238 KM. Innowacyjnie rozwiązane sterowanie fazami rozrządu umożliwia przełączanie silnika między pracą
w cyklu Otto i cyklu Atkinsona, co przekłada się na niższe
zużycie paliwa.

DEDYKOWANE AKCESORIA
Lexus RX zapewnia wyjątkowy komfort oraz bezpieczeństwo
podróżowania. Oryginalne akcesoria z oferty Lexusa
mogą podnieść te parametry na jeszcze wyższy poziom.
Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na stopnie boczne
w atrakcyjnej cenie oraz kompletne koła zimowe.
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DOSKONAŁY ROCZNIK W DOSKONAŁEJ CENIE
WERSJA PRESTIGE
• Lexus Safety System +2
• Apple CarPlay / Android Auto
• 20 – calowe obręcze
• Elektryczna klapa bagażnika
• Tapicerka skórzana Tahara (z elementami skóry syntetycznej,
2 opcje kolorystyczne)

RX 300

KONFIGURATOR

• Elektryczna regulacja przednich foteli
• Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)

- NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR -

294 900

KORZYŚĆ: 56 000

238 9001
WERSJA BUSINESS EDITION +
• Pakiet Lexus Safety System+ 2 z BSM i RCTAB
• Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
• System multimedialny z nawigacją oraz Apple
• Car Play i Android Auto
• 12-głośnikowy system audio klasy premium

RX 300

KONFIGURATOR

- NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR -

318 900

KORZYŚĆ: 68 500

• Pamięć ustawień fotela kierowcy
• Podgrzewanie kierownicy
• Tapicerka foteli ze skóry naturalnej (z elementami skóry
syntetycznej)
• Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)
• Elektrycznie otwierana klapa bagażnika ruchem nogi

250 4001
DOBIERZ AKCESORIA:
STOPNIE BOCZNE
CENA KATALOGOWA

4 800 ZŁ

KOMPLETNE
KOŁA ZIMOWE 20”
Z CZUJNIKAMI
CIŚNIENIA2

CENA PROMOCYJNA

2 500 ZŁ
KORZYŚĆ

CENA KATALOGOWA

2 300 ZŁ

14 900 ZŁ
P221220L124E
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WERSJA PRESTIGE
• Lexus Safety System +2
• Apple CarPlay / Android Auto
• 20 – calowe obręcze
• Elektryczna klapa bagażnika
• Tapicerka skórzana Tahara (z elementami skóry syntetycznej,
2 opcje kolorystyczne)
KONFIGURATOR

RX 450h

• Elektryczna regulacja przednich foteli
• Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)

- NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR -

360 900

KORZYŚĆ: 54 100

306 8001
WERSJA F IMPRESSION
• Pakiet stylistyczny: czarne wykończenie grilla, czarne obudowy lusterek, koła 20”, przyciemniane szyby
• Reflektory przednie Full LED L-Shape
• Lexus Premium Navigation 12”
• Apple CarPlay / Android Auto
• System bezpieczeństwa LSS+2
• System monitorowania martwego pola BSM
KONFIGURATOR

RX 450h
- NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR -

388 900

KORZYŚĆ: 58 300

• Elektryczna klapa bagażnika otwierana ruchem nogi
• Skórzana tapicerka (z elementami skóry syntetycznej)
• Pamięć ustawienia fotela kierowcy
• Podgrzewanie kierownicy
• Ładowarka bezprzewodowa

330 6001
LEXUS RX

FINAL EDITION CZY NOWA GENERACJA?
SPRAWDŹ, KTÓRY WYBRAĆ

ZOBACZ WIDEO
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WERSJA F SPORT EDITION
• Silnik V6
• Adaptacyjne światła drogowe AHS (Blade Scan),
Lexus Safety System +2
• Pakiet stylistyczny F SPORT + dach panoramiczny
• 15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferem
• Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie HUD
• Lexus Premium Navigation + Ekran 12”
KONFIGURATOR

RX 450h

• Apple CarPlay / Android Auto
• Otwieranie klapy bagażnika ruchem nogi

- NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR -

442 400

KORZYŚĆ: 57 500

384 9001

DOBIERZ AKCESORIA:
HAK HOLOWICZNY

w zestawie z wiązką 13 pin

PAKIET RX CHROME:
– CHROMOWANA LISTWA
POKRYWY BAGAŻNIKA

– CHROMOWANE LISTWY BOCZNE
CENA KATALOGOWA

3 000 ZŁ
CENA KATALOGOWA

CENA PROMOCYJNA

5 900 ZŁ

2 000 ZŁ
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PROGRAMY FINANSOWE LEXUSA

Dla firmy wybierz Leasing KINTO ONE3
PRESTIGE
RX 300

2 347

BUSINESS EDITION +

RX 450h

NETTO
ZŁ / MC

3 087

NETTO
ZŁ / MC

Tapicerka skórzana Tahara
(z elementami skóry syntetycznej,
2 opcje kolorystyczne)
Wentylowane fotele ze skórzaną
tapicerką (z elementami skóry
syntetycznej)

RX 300

2 528

RX 450h

RX 300

-

-

NETTO
ZŁ / MC

Wyposażenie PRESTIGE oraz:
Pakiet Lexus Safety System+ 2
z BSM i RCTAB
Ekran centralny
o przekątnej 12,3 cala

Pamięć ustawienia foteli

System multimedialny z nawigacją

Elektryczna regulacja
przednich foteli

Podgrzewanie kierownicy

Podgrzewanie przednich foteli

12-głośnikowy system audio
klasy premium

Apple CarPlay® / Android Auto®
Elektryczna klapa bagażnika
otwierana ruchem nogi

F IMPRESSION

Tapicerka foteli ze skóry naturalnej
(z elementami skóry syntetycznej)

F SPORT EDITION

RX 450h

2 764

NETTO
ZŁ / MC

RX 300

RX 450h

-

3 511

Wyposażenie

Wyposażenie

BUSINESS EDITION + oraz:

F IMPRESSION oraz:

Pakiet stylistyczny: czarne wykończenie grilla, czarne obudowy
lusterek, koła 20”, przyciemniane
szyby

Adaptacyjne światła drogowe
AHS (Blade Scan)

System monitorowania
martwego pola BSM
Elektryczna klapa bagażnika
otwierana ruchem nogi

NETTO
ZŁ / MC

Pakiet stylistyczny F SPORT + dach
panoramiczny
15-głośnikowy system audio Mark
Levinson z sub-wooferem
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie HUD

Pamięć ustawienia fotela kierowcy
Skórzana tapicerka (z elementami
skóry syntetycznej)
Ładowarka bezprzewodowa

Czujniki parkowania z funkcją
samodzielnego zatrzymania (ICS)
20-calowe obręcze
Lusterko wewnętrzne wsteczne
elektrochromatyczne
Aktywny tempomat (ACC) działają
cy w pełnym zakresie prędkości

Raty Leasingu KINTO ONE przygotowane dla poniższych parametrów:
OKRES FINANSOWANIA 36 mc

WPŁATA WŁASNA 10%

PRZEBIEG ROCZNY 10 000 km

SPRAWDŹ RATY DLA INNYCH PARAMETRÓW FINANSOWYCH

WYPRÓBUJ KALKULATOR
LEASINGOWY LEXUSA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Dla klienta indywidualnego wybierz Leasing Konsumencki KINTO ONE4
PRESTIGE
RX 300

2 767

BRUTTO
ZŁ / MC

BUSINESS EDITION +

RX 450h

3 650

BRUTTO
ZŁ / MC

RX 300

2 981

BRUTTO
ZŁ / MC

F IMPRESSION

RX 450h

RX 300

-

-

F SPORT EDITION

RX 450h

3 241

BRUTTO
ZŁ / MC

RX 300

-

RX 450h

4 140

BRUTTO
ZŁ / MC

Jak to działa?

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.

OPŁATA WSTĘPNA: OKRES LEASINGU:

3 OPCJE NA KONIEC:

od 0% do 30%
wartości auta

- wymiana na nowy
- wykup
- zwrot samochodu

24-48 miesięcy
NISKIE MIESIĘCZNE RATY

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

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

Możliwość wyboru pełnej obsługi
serwisowej w jednej miesięcznej racie

Wszystkie formalności w jednym miejscu

Możliwość użytkowania auta
bez obowiązku zakupu

Opiekę nad samochodem 24/7

Regularną wymianę auta na nowe
bez konieczności jego wykupu

P221220L124E
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CENNIK STANDARDOWY
WERSJA

RX 300

RX 450h

PRESTIGE

294 900

360 900

BUSINESS EDITION +

318 900

-

F IMPRESSION

-

388 900

F SPORT EDITION

-

442 400

350 900

430 900

OMOTENASHI
Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

Wybierz wersję z napędem hybrydowym i zyskaj EKO BONUS 7,3% od ceny regularnej.
Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa

GWARANCJA
PODSTAWOWA
NA SAMOCHÓD

NAPĘD
HYBRYDOWY

PRZEDŁUŻENIE
GWARANCJI

3 lata

5 lat

do

lub 100 000 km

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

lub 100 000 km

W zależności od tego, co nastąpi pierwsze, bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku użytkowania.

GWARANCJA
LEXUS RELAX
do

GWARANCJA
NA PERFORACJĘ
NADWOZIA

10 lat

lub 185 000 km

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

12 lat

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.

10 lat

Możliwość przedłużenia okresu gwarancji dotyczy
akumulatora napędu hybrydowego.

GWARANCJA
NA LAKIER
do

3 lat

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

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

LEXUS VIDEO GUIDE

INTERAKTYWNY PORADNIK
POSIADACZA LEXUSA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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DANE TECHNICZNE

1710 mm /
1690 mm

2790 mm

1895 mm
WYMIARY ZEWNĘTRZNE

4890 mm
RX 300

RX 450h

Długość (mm)

4890

4890

Szerokość bez lusterek (mm)

1895

1895

1690 (z anteną: 1710)

1685 (z anteną: 1705)

Wysokość (mm)
Rozstaw osi (mm)

2790

2790

200 (rura wydechowa)

195 (rura wydechowa)

1960 - 2080

2100 - 2215

2575

2715

453

453

72

65

Pojemność skokowa (cm3)

1998

3456

Liczba cylindrów / liczba zaworów

4/16

6/24

Prześwit (mm)
MASY
Masa własna (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
POJEMNOŚCI I PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
Pojemność bagażnika - koło dojazdowe (l) / zest. naprawczy (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l)
SILNIK BENZYNOWY

Układ cylindrów
Max. moc [KM (kW) / obr./min.]
Max. moment obrotowy (Nm / obr./min.)
Typ układu dolotowego
SILNIK ELEKTRYCZNY PRZEDNI
Max.moc KM (kW)
Max. moment obrotowy (Nm)
Typ silnika
SILNIK ELEKTRYCZNY TYLNY
Max.moc KM (kW)
Max. moment obrotowy (Nm)
Typ silnika
NAPĘD HYBRYDOWY
Łączna moc układu KM (kW)
Typ akumulatora
Napięcie nominalne akumulatora (V)
Napięcie układu (V)
UCIĄG

R

V

238 (175) / 4800 - 5600

263 (193) / 6000

350 / 1650-4000

335 / 4600

turbodoładowanie z intercoolerem

wolnossący

-

167 (123)
335
synchroniczny z magnesem stałym
68 (50)
139
synchroniczny z magnesem stałym
313 (230)
Ni-MH
288
650

Przyczepa z hamulcem (kg)

1500

2000

Przyczepa bez hamulca (kg)

750

750

Max. prędkość (km/h)

200

200

Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)

9,5

7,7

Przyspieszenie 80 - 120 km/h (s)

7,2

5,8

OSIĄGI

ZUŻYCIE PALIWA
Średnie zużycie paliwa (l/100 km)

9,9-10,5

7,6-8,0

benzyna (min 95 okt.)

benzyna (min 95 okt.)

Emisja CO2 (g/km)

225-239

171-183

Norma emisji spalin

WLTP

WLTP

Przód

tarcze wentylowane

tarcze wentylowane

Tył

tarcze wentylowane

tarcze wentylowane

Rodzaj paliwa
POZIOM EMISJI

HAMULCE

ZAWIESZENIE
Przód
Tył

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

wielowahaczowe Double Wishbone

wielowahaczowe Double Wishbone
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KOLORY LAKIERU

083 F WHITE

085 SONIC WHITE

1L1 SONIC GREY

1L2 SONIC PLATINUM

1J7 SONIC TITANIUM

212 BLACK SOLID

223 GRAPHITE BLACK

3R1 MORELLO RED

4X8 ICE ECRU

6X4 TERRANE KHAKI

8X1 SAPPHIRE BLUE

8X5 DEEP BLUE

PRESTIGE

KOLORY LAKIERU

BUSINESS
EDITION +

F IMPRESSION

F SPORT
EDITION



OMOTENASHI
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 dostępny bez dopłaty /  opcja niezależna / — opcja niedostępna
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA

NAPĘD
Silnik benzynowy 2,0 w układzie R4, z turbodoładowaniem
Silnik benzynowy 3,5 w układzie V6 pracujący w cyklu Atkinsona
System Start & Stop
Napęd na cztery koła
Selektor trybu jazdy (3 tryby)
Selektor trybu jazdy (4 tryby)
6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów
Przekładnia E-CVT
ZAWIESZENIE
Standardowe
Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS)
KOŁA
20” obręcze kół ze stopów lekkich, opona 235/55 (G4AG)
20” obręcze kół ze stopów lekkich F SPORT, opona 235/55 (G4AJ)
20” obręcze kół ze stopów lekkich, powłoka „hyper-chrome”, opona 235/55 (G4AL)
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Przyciemniane szyby tylne boczne oraz szyba drzwi bagażnika
Przedni zderzak, atrapa chłodnicy, tylny zderzak F Sport
Czarne wykończenie grilla i lusterek
Emblematy F Sport
Pojedyncza końcówka układu wydechowego (RX 450h)
Dwie końcówki układu wydechowego (RX 300)
Relingi dachowe
Dach panoramiczny (otwierany)
Reflektory przednie Full LED L-Shape
Automatyczne światła drogowe AHB
Adaptacyjne światła drogowe AHS (Blade Scan)
Sekwencyjne ledowe kierunkowskazy
Tylne światła mijania i stopu wykonane w technologii LED
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
Światła przeciwmgielne
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
Zestaw naprawczy do opon
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej (z elementami skóry syntetycznej)
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej półanilinowej (z elementami skóry syntetycznej)
Podgrzewanie przednich foteli
Podgrzewanie tylnych foteli
Wentylacja przednich foteli
Elektryczna regulacja przednich foteli
Pamięć ustawienia fotela kierowcy
Pamięć ustawienia fotela kierowcy + pasażera
Regulacja fotela kierowcy i pasażera w 8 kierunkach,
podparcie lędźwiowe w 2 kierunkach
Regulacja fotela kierowcy i pasażera w 10 kierunkach,
podparcie lędźwiowe w 4 kierunkach
Elektryczna regulacja oparcia tylnej kanapy
System ułatwionego wsiadania (kierownica + fotel)
Skórzana kierownica z manetkami
Skórzana kierownica F SPORT z manetkami
Podgrzewanie kierownicy
Sportowe nakładki pedałów
Zegary F SPORT
Tylny podłokietnik ze schowkiem
Rolety tylnych szyb drzwiowych
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją zmiany pola widzenia podczas cofania,
automatycznym przyciemnianiem oraz pamięcią ustawienia
Dywaniki podłogowe

PRESTIGE

BUSINESS
EDITION +
(tylko w wersji
RX 300)

F IMPRESSION
(tylko w wersji
RX 450h)

F SPORT
EDITION
(tylko w wersji
RX 450h)

OMOTENASHI
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PRESTIGE

BUSINESS
EDITION +
(tylko w wersji
RX 300)

F IMPRESSION
(tylko w wersji
RX 450h)

F SPORT
EDITION
(tylko w wersji
RX 450h)

OMOTENASHI
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KOMFORT
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika ruchem nogi (w RX 300 oraz w RX 450h w wersji F SPORT
istnieje możliwość holowania tylko po dezaktywacji funkcji
otwierania ruchem nogi)
Wycieraczki szyby czołowej z czujnikiem deszczu
Smart entry
Inteligentna karta
Aktywny tempomat (ACC) działający w pełnym zakresie prędkości
Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)
Kamera cofania z liniami pomocniczymi
Kamer panoramiczna
MULTIMEDIA
Ekran centralny o przekątnej 8 cali
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
Apple CarPlay®/ Android Auto®
9-głośnikowy system audio Pioneer
12-głośnikowy system audio Pioneer z subwooferem
15-głośnikowy system audio Mark Levinson z subwooferem
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz CD / DVD
Zegarek analogowy
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Ładowarka bezprzewodowa
Nawigacja MM19
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie HUD
BEZPIECZEŃSTWO
LSS+2 (automatyczne światła drogowe AHB, asystent utrzymania pasa ruchu LTA, aktywny tempomat
DRCC, asystent znaków drogowych RSA, wykrywanie pieszych w nocy,
wykrywanie rowerzystów w dzień)
System ochrony przed zderzeniowej (PCS)
System monitorowania ruchu poprzecznego podczas cofania z wykrywaniem pieszych RCTAB
System monitorowania „martwego pola” (BSM)
ZABEZPIECZENIA
Zamek centralny z podwójną blokadą
System lokalizacji Vodafone z lokalizacją GPS, ochroną w 44 krajach Europy i Rosji oraz możliwością
sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)
System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem, czujnikiem przechyłu i czujnikiem ruchu wewnątrz
pojazdu

■ wyposażenie standardowe / □ opcja niezależna / - opcja niedostępna / □NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie
■ / □ / - / □NAZWA dotyczy wersji hybrydowej RX 450h
1

Pakiet dostępny tylko z pakietem Business

GWARANCJA
PODSTAWOWA
NA SAMOCHÓD

NAPĘD
HYBRYDOWY

PRZEDŁUŻENIE
GWARANCJI

lub 100 000 km

lub 100 000 km

do

W zależności od tego, co nastąpi
pierwsze, bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku użytkowania.

Możliwość przedłużenia okresu
gwarancji dotyczy akumulatora
napędu hybrydowego.

3 lata

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

5 lat

10 lat
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RX 300 | RX 450h

CENY OPCJI I PAKIETÓW

OPCJE
Dach panoramiczny
Lakier metalik
Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona
(darmowy abonament półroczny)

PRESTIGE

-

5 500

BUSINESS
EDITION +

-

5 500

F IMPRESSION

-

5 500

F SPORT
EDITION

OMOTENASHI

-

8 500

5 500

5 500

3 300

CENA PROMOCYJNA: 299

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

P221220L124E 13

RX 300 | RX 450h

AKCESORIA

DACHOWY UCHWYT ROWEROWY
PW30800008 (prawo i lewostronny – na bagażnik dachowy)

WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
(RÓŻNE RODZAJE)

KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE 20”
LEXUS Z CZUJNIKAMI CIŚNIENIA

CENA OD 688 PLN BRUTTO

14 900 PLN BRUTTO

947 / PROMOCJA:
757 PLN BRUTTO

Zapytaj Dilera

CHROMOWANE LISTWY BOCZNE

STOPNIE BOCZNE

1 754 PLN BRUTTO

PROMOCJA: 4 800 / 2 500 PLN BRUTTO

PW1560E000

PT93848171

B KOLO-NG-RX-20

KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE 20”
LEXUS Z CZUJNIKAMI CIŚNIENIA
B KOLO-NG-RX20-FS

16 900 PLN BRUTTO

GRUPA

AKCESORIUM

NR KATALOGOWY

CENA DETALICZNA BRUTTO
PLN WRAZ Z MONTAŻEM

Pozioma siatka bagażnika / Pionowa siatka bagażnika
Belki dachowe (Poprzeczki bagażnika)
Uchwyt na narty / snowboard (4 pary nart / 2 deski
lub 6 par nart / 4 deski)
Dachowy uchwyt rowerowy (lewostronny / prawostronny)

PZ416K2340ZA / PZ472K0340ZA
PW30148000

Hak holowniczy + wiązka 13 pin

PW9600E010 + PW5D00E006

Organizer bagażnika
Wykładzina bagażnika (różne rodzaje)

PW24100001
Zapytaj Dilera

Kompletne koła zimowe 18" Lexus z czujnikami ciśnienia
Kompletne koła zimowe 20" Lexus z czujnikami ciśnienia
Kompletne koła zimowe 20” Lexus z czujnikami ciśnienia
(czarne)
Kompletne koła zimowe 20" Lexus z czujnikami ciśnienia
Nakrętki zabezpieczające do kół

B KOLO-NG-RX-18
B KOLO-NG-RX-20

10 900
14 900

B KOLO-NG-RX-20-CZ

16 900

B KOLO-NG-RX20-FS
PW45600000

16 900

KOMFORT /
OCHRONA

Dywaniki gumowe
Dywaniki tekstylne (różne kolory)
Przegroda bagażnika pionowa / poprzeczna (dla psa)
Folia ochronna klamek drzwi
Chlapacze
Folia ochronna tylnego zderzaka

PW2100E004C0
Zapytaj Dilera
PW2550E000 / PW2550E000 + PW2550E002
PZ4380018200
PK38948L00EP
PW1780E000

593
619
1 865 / 3 320
240
973
499

STYLIZACJA

Obręcz koła ze stopów lekkich 18"
Obręcz koła ze stopów lekkich 20"
Chromowana listwa klapy bagażnika
Chromowane listwy boczne
Nakładka ozdobna tylnego zderzaka (stalowa )
Nakładka ozdobna tylnego zderzaka (tworzywo sztuczne )
Podświetlane nakładki progów (różne wersje)
Spojler przedniego zderzaka
Spojler tylnego zderzaka

PW4570E000ZC
4261148860
PW4050E000
PW1560E000
PW1780E001
PT73848160
Zapytaj Dilera
0815448820
0815848800

Stopnie boczne

PT93848171

Dokładki progów

0815048860

1 360
2 365
1 223
1 754
884
740
2 802
5 657
3 014
PROMOCJA:
4 800 / 2 500
7 826

BAGAŻ

BEZPIECZEŃSTWO

PZ4030063000 / PZ4030063600
PW30800008

246 / 334
1 499 / PROMOCJA: 1 073
557 / 634
947 / PROMOCJA: 757
6 301
300
688

221

Ceny zawierają koszt montażu. W przypadku elementów lakierowanych należy doliczyć koszta 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.
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DODATKOWE INFORMACJE I NOTY PRAWNE
* Promocja „Leasing 107%” dotyczy umów Standard Leasingu zawierających sumę rat leasingowych w wysokości do 107%, opłatą wstępną w wysokości
30% ceny pojazdu, okresem leasingu 24 miesiące, wykupem w wysokości 16% ceny pojazdu. Promocja obejmuje wyłącznie modele Lexusa: RX 300,
ES 300h, UX 200 (rok produkcji 2022) i obowiązuje dla samochodów zamówionych w okresie trwania promocji, tj. od 01 grudnia 2022 r. do dnia
31 stycznia 2023 r. Szczegóły promocji w tym warunki skorzystania z promocji dostępne są u autoryzowanych dilerów Lexusa. Przyznanie finansowania
uzależnione są od oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przeznaczony jest wyłącznie
dla przedsiębiorców.
** Prezentowana rata netto w Leasingu KINTO ONE dotyczy modelu RX 300 Prestige (nie dotyczy prezentowanej wersji wyposażenia i nie obejmuje
lakieru metalizowanego) oraz została sporządzona przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, opłata wstępna 10% ceny zakupu
pojazdu. Łączny limit przebiegu do 30 000 kilometrów w okresie obowiązywania umowy.
*** Dotyczy modelu RX 450h z roku produkcji 2022.
1

Podane kwoty przy zakupie w zestawie z systemem antykradzieżowym Vodafone i z kołami zimowymi.

2

W skład kompletnych kół zimowych Lexus wchodzą:

—Oryginalne obręcze ze stopów lekkich
—Opony zimowe marki premium
—Oryginalne czujniki ciśnienia
—Opony napełniane azotem
—Zestaw nakrętek zabezpieczających Lexus.
Kalkulacja Leasingu KINTO ONE została sporządzona przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, 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 09.12.2022 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

4

 ata brutto w Leasingu Konsumenckim KINTO ONE przygotowana na dzień 09.12.2022 r. przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy,
R
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.

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na
faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu,
ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich
nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku
i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie
zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. 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 pojazdu, 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. Podane ceny dotyczą modeli
z roku produkcji 2021 oraz 2022. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

