UX 200 | UX 250h | ROK MODELOWY 2023

ELITARNY W KAŻDYM WYMIARZE

ENERGIA, KTÓRA CIĘ PORUSZY

NOWY LEXUS UX
JUŻ OD 154 900 139 900 ZŁ
LUB OD 1 392 NETTO ZŁ/MC W LEASINGU KINTO ONE*

LEASING
107%**

NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR***

UX 200 | UX 250h

WYBIERZ SWOJĄ WERSJĘ LEXUSA UX
UX 200 Z NAPĘDEM BENZYNOWYM

UX 250h Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM

UX 300e Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SPRAWDŹ CENNIK UX 300e

ODKRYJ LEXUSA UX 300e
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UDOSKONALONA KONSTRUKCJA
Zakres zmian w odświeżonym UX obejmuje m.in. wyciszenie
wnętrza, modyfikacje amortyzatorów czy usztywnione nadwozie,
co zwiększa pewność prowadzenia i komfort jazdy.

WZBOGACONE WYPOSAŻENIE
Lexusa UX, w zależności od wersji, wzbogaciliśmy o funkcjonalne
rozwiązania: podgrzewanie kierownicy, bezprzewodową
ładowarkę, nowe multimedia (Lexus Link lub Lexus Link Pro)
i ulepszony Lexus Safety System+ 2.5.

LEXUS CONNECTED CAR
Dzięki usługom łączności Lexus Connected Car oraz aplikacji
Lexus Link możesz komunikować się ze swoim nowym Lexusem
UX za pomocą smartfona. Zdalnie otworzysz i zamkniesz drzwi
auta, ustawisz klimatyzację i zaplanujesz trasę.

NAWIGACJA
Oparta na internetowej chmurze nawigacja informuje o
zdarzeniach drogowych i natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym.
Ma też funkcję wyszukiwania parkingu czy stacji paliw. System
posiada grafikę 3D i różne opcje wyświetlania mapy.

INTELIGENTNY ASYSTENT GŁOSOWY
Innowacyjny system Lexus Concierge ułatwia skupienie się na
drodze. Asystent rozpoznaje głosy pasażerów, rozumie polecenia
i precyzyjnie na nie odpowiada. Jest zintegrowany z telefonem,
nawigacją, multimediami, klimatyzacją i usługami online.

DOTYKOWY EKRAN
Intuicyjny ekran dotykowy High Definition o średnicy 8 lub
12,3-cala jest szybki i prosty w obsłudze. Ekran umożliwia
korzystanie z systemu audio, nawigacji, klimatyzacji i ulubionych
aplikacji poprzez Android Auto® lub Apple CarPlay®.

LEXUS SAFETY SYSTEM+ 2.5
Maksymalizuje bezpieczeństwo z użyciem najnowocześniejszych
technologii, np.: systemu wykrywania pieszych i rowerzystów,
ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu (LDA), systemu
antykolizyjnego (PCS), aktywnego tempomatu (ACC).

F SPORT DESIGN
Usportowionego Lexusa UX wyróżniają tapicerka ze skóry
syntetycznej Tahara, przednie lampy przeciwmgielne LED z funkcją
doświetlania zakrętów, 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
i emblematy Fuji Speedway.
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DOSKONAŁY ROCZNIK W DOSKONAŁEJ CENIE
BUSINESS + PAKIET TECHNO
• Automatyczna skrzynia biegów
• Pakiet bezpieczeństwa LSS+ 2.5
• Reflektory Bi-LED
• 18” obręcze ze stopów lekkich

UX 200
- NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR -

188 400
KORZYŚĆ: 33 500

154 900

• System monitorowania martwego pola i asystent ruchu poprzecznego
z tyłu (BSM + RCTAB)
• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z systemem samodzielnego
zatrzymania (ICS)
• Podgrzewane fotele i kierownica
• Ładowarka indukcyjna
• Elektrochromatyczne bezramkowe lusterko wew.
• Ekran multimedialny 8”
• Nawigacja chmurowa
• Inteligentny asystent Lexus Concierge

F SPORT DESIGN
Wyposażenie z wersji BUSINESS + Pakiet Techno oraz:
• Pakiety stylistyczny F SPORT (zewnętrzny)
• Lampy przeciwmgielne przednie LED
z funkcją doświetlania zakrętów
• 18” obręcze ze stopów lekkich F SPORT

UX 200
- NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR -

196 900
KORZYŚĆ: 37 000

159 900

• Tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko
(3 opcje kolorystyczne)
Wersja F SPORT Design dostępna również z wyróżniającym się
czarnym kolorem dachu w opcji kolorystycznej Bi-tone.
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F SPORT DESIGN+
Wyposażenie z wersji F SPORT Design oraz:
• System multimedialny Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją
• Zestaw audio 10 głośników (w tym subwoofer+wzmacniacz)
• Ekran multimedialny 12.3”
• Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy

UX 200
- SZYBKI ODBIÓR -

206 900

Wersja F SPORT Design+ dostępna również z wyróżniającym się
czarnym kolorem dachu w opcji kolorystycznej Bi-tone.

KORZYŚĆ: 41 000

165 900

BUSINESS + PAKIET TECHNO
• Automatyczna skrzynia biegów
• Pakiet bezpieczeństwa LSS+ 2.5
• Reflektory Bi-LED
• 18” obręcze ze stopów lekkich

UX 250h FWD
- DLA ROKU PRODUKCJI 2022 -

201 400

KORZYŚĆ: 29 500

171 900

KORZYŚĆ W LEASINGU
KINTO ONE: 32 500

• System monitorowania martwego pola i asystent ruchu poprzecznego
z tyłu (BSM + RCTAB)
• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z systemem samodzielnego
zatrzymania (ICS)
• Podgrzewane fotele i kierownica
• Ładowarka indukcyjna
• Elektrochromatyczne bezramkowe lusterko wew.
• Ekran multimedialny 8”
• Nawigacja chmurowa
• Inteligentny asystent Lexus Concierge
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F SPORT DESIGN
Wyposażenie z wersji BUSINESS + Pakiet Techno oraz:
• Pakiety stylistyczny F SPORT (zewnętrzny)
• Lampy przeciwmgielne przednie LED
z funkcją doświetlania zakrętów
• 18” obręcze ze stopów lekkich F SPORT

UX 250h FWD
- DLA ROKU PRODUKCJI 2022 -

• Tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko
(3 opcje kolorystyczne)
Wersja F SPORT Design dostępna również z wyróżniającym się
czarnym kolorem dachu w opcji kolorystycznej Bi-tone.

209 900

KORZYŚĆ: 33 000

176 900

KORZYŚĆ W LEASINGU
KINTO ONE: 36 000

F SPORT DESIGN+
Wyposażenie z wersji F SPORT Design oraz:
• System multimedialny Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją
• Zestaw audio 10 głośników (w tym subwoofer+wzmacniacz)
• Ekran multimedialny 12.3”
• Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
Wersja F SPORT Design+ dostępna również z wyróżniającym się
czarnym kolorem dachu w opcji kolorystycznej Bi-tone.

UX 250h FWD UX 250h E-Four
- DLA ROKU PRODUKCJI 2023 -

- DLA ROKU PRODUKCJI 2023 -

222 900

232 900

KORZYŚĆ: 33 000

189 900

KORZYŚĆ: 22 000

210 900

Podane ceny dla wersji UX 250h zawierają Eko Bonus.

P230105L73E 6

UX 200 | UX 250h

LEXUS VIDEO GUIDE

INTERAKTYWNY PORADNIK
POSIADACZA LEXUSA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POZOSTAŁE WERSJE W PROMOCYJNYCH CENACH
MODEL
UX 200 Wersja PURE
UX 250h E-FOUR Wersja BUSINESS
+ Pakiet Techno
UX 250h E-FOUR Wersja F SPORT Design

CENA KATALOGOWA

RABAT OD CENY
KATALOGOWEJ

CENA
CENA PROMOCYJNA WNAJNIŻSZA
LISTOPADZIE 2022

154 900

15 000

139 900

154 900

214 400

19 500

194 900

194 900

222 900

21 000

201 900

201 900

Podane ceny dla wersji UX 250h zawierają Eko Bonus.

NOWY UX 300e
ELEKTRYCZNY CROSSOVER O DOSKONAŁYM PROWADZENIU
PEŁEN NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH TECHNOLOGII.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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PROGRAMY FINANSOWE LEXUSA

Dla firm wybierz Leasing KINTO ONE1
BUSINESS + TECHNO
UX 200

1 399

UX 250h

1 771

NETTO
ZŁ / MC

NETTO
ZŁ / MC

F SPORT Design
UX 200

1 499

NETTO
ZŁ / MC

UX 250h

1 867

Automatyczna skrzynia biegów

Wyposażenie BUSINESS
+ Pakiet Techno oraz:

Pakiet bezpieczeństwa LSS+ 2.5

Pakiety stylistyczny F SPORT
(zewnętrzny)

Reflektory Bi-LED
18” obręcze ze stopów lekkich
System monitorowania martwego
pola i asystent ruchu poprzecznego z
tyłu (BSM + RCTAB)
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
z systemem samodzielnego zatrzymania (ICS)
Podgrzewane fotele i kierownica

NETTO
ZŁ / MC

Lampy przeciwmgielne przednie LED
z funkcją doświetlania zakrętów
18” obręcze ze stopów lekkich
F SPORT
Tapicerka Tahara ze szwami Sashiko
(3 opcje kolorystyczne)
Wersja F SPORT Design dostępna również
z wyróżniającym się czarnym kolorem
dachu w opcji kolorystycznej Bi-tone.

Ładowarka indukcyjna
Elektrochromatyczne
bezramkowe lusterko wew.
Ekran multimedialny 8”
Nawigacja chmurowa
Inteligentny asystent Lexus Concierge

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 ONE2
BUSINESS + TECHNO
UX 200

1 645

BRUTTO
ZŁ / MC

F SPORT Design

UX 250h

2 097

BRUTTO
ZŁ / MC

UX 200

1 764

UX 250h

BRUTTO
ZŁ / MC

2 211

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
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CENNIK STANDARDOWY
UX 200

UX 250h

2022

2023

PURE

154 900

170 900

BUSINESS

178 400

194 400

F SPORT DESIGN

196 900

212 900

F SPORT DESIGN+

206 900

222 900

PRESTIGE

212 900

228 900

F SPORT

221 900

237 900

OMOTENASHI

236 900

252 900

BUSINESS

-

204 900

F SPORT DESIGN

-

222 900

F SPORT DESIGN+

-

232 900

PRESTIGE

-

238 900

F SPORT

-

247 900

OMOTENASHI

-

262 900

ROK PRODUKCJI
WERSJA FWD

WERSJA E-FOUR

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

Wybierz wersję z napędem hybrydowym i zyskaj EKO BONUS 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.

GWARANCJA
LEXUS RELAX
do

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.

lub 100 000 km

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

GWARANCJA
NA PERFORACJĘ
NADWOZIA
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
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DANE TECHNICZNE

1540 1 mm

160 mm
2640 mm

1840 mm

4495 mm
UX 200

UX 250h FWD / UX 250h E-FOUR

1460-1540

1540-1620 / 1600-1680

1980

2110

334

320

47

43

MASY
Masa własna (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
POJEMNOŚCI I PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
Pojemność bagażnika (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l)
SILNIK BENZYNOWY
Pojemność skokowa (cm3)

1987

1987

Liczba cylindrów / liczba zaworów

4 / 16

4 / 16

Układ cylindrów

rzędowy

rzędowy

Max. moc [KM (kW) / obr./min.]

173 (127)

152 (112) / 6600

204 / 4400-4800

190 / 4400-5200

Max. moment obrotowy (Nm / obr./min.)
SILNIK ELEKTRYCZNY
Przedniego silnika

Max. moc KM (kW)

Tylnego silnika

Max. moment obrotowy (Nm)

Przedniego silnika
Tylnego silnika
Przedniego

Typ silnika

Tylnego

—
—
—
—
—
—

80 (109)

— / 5.3 (7)
202 (20.6)

— / 55 (5.6)
Silnik z magnesem trwałym

— / Silnik indukcyjny

NAPĘD HYBRYDOWY

—

Maksymalna moc KM 2

184

OSIĄGI
Max. prędkość (km/h)

190

177

Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)

9.2

8.5 / 8.7

ZUŻYCIE PALIWA
Średnie zużycie paliwa (l/100 km)

6,6-6,9

5,3-5,7 / 5,8-6,1

Benzyna min. 95 oktanów

Benzyna min. 95 oktanów

Emisja CO2 (g/km)

150-156

120-128 / 131-137

Norma emisji spalin

WLTP

WLTP

Tarczowe wentylowane

Tarczowe wentylowane

Tarczowe

Tarczowe

Rodzaj paliwa
POZIOM EMISJI

HAMULCE
Przód
Tył
ZAWIESZENIE
Przód
Tył
1

Niezaładowany dach

2

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

Wielohaczowe (niezależne)

Wielohaczowe (niezależne)

Połączona moc silnika spalinowego i elektrycznego
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KOLORY LAKIERU

083 F WHITE

085 SONIC QUARTZ

1L1 SONIC GREY

1L2 SONIC PLATINUM

1J7 SONIC TITANIUM

212 BLACK (NIEMETALICZNY)

223 GRAPHITE BLACK

3T2 MADDER RED (NIEMETALICZNY)

4Y1 BLAZING CARNELIAN

6X4 TERRANE KHAKI

8X1 HEAT BLUE

8Y6 CELESTIAL BLUE

PURE
KOLORY LAKIERU

223 Graphite Black

—
—
—
—
—

—

3T2 Madder Red (niemetaliczny)



083 F White
085 Sonic Quartz
1L1 Sonic Grey
1L2 Sonic Platinum
1J7 SonicTitanium
212 Black (niemetaliczny)

4Y1 Blazing Carnelian
6X4 Terrane Khaki
8X1 Heat Blue
8Y6 Celestial Blue

OPCJA BI-TONE

—
—
—
—

BUSINESS

—

F SPORT DESIGN /
F SPORT DESIGN+



PRESTIGE

F SPORT

—



OMOTENASHI

—



—



—



















































































—





—







—





F SPORT DESIGN /
F SPORT DESIGN+

F SPORT

2LJ F White / Black





2ZG Sonic Grey / Black





2ZH Sonic Platinium / Black





2LN Madder Red / Black





2ZJ Blazing Carnelian / Black





2QF Heat Blue / Black





KOLORY NADWOZIA I SŁUPKÓW / DACH

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

TKANINA

FA 20 Black

FA 42 Hazel

SKÓRA SYNTETYCZNA TAHARA

TKANINA / SKÓRA SYNTETYCZNA TAHARA

EA 10 White Ash

FB 21 F Black

EA 20 Black

EA 42 Hazel

FB 31 Flare Red

SKÓRA NATURALNA (Z ELEMENTAMI SKÓRY SYNTETYCZNEJ)

LA 00 Rich Cream LA 10 White Ash

LA 20 Black

LA 42 Hazel

LB 01 F White

LB 21 F Black

LB 31 Flare Red

PURE

BUSINESS

F SPORT DESIGN /
F SPORT DESIGN+

PRESTIGE

F SPORT

OMOTENASHI

FA 20 Black



FA 42 Hazel

—




—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—




—
—

EA 10 White Ash

—

—

—

—

EA 20 Black

—

—

—

—

EA 42 Hazel

—

—





—

—

—

—

—

—

—






TKANINA

TKANINA / SKÓRA SYNTETYCZNA TAHARA
FB 21 F Black
FB 31 Flare Red
SKÓRA SYNTETYCZNA TAHARA

SKÓRA NATURALNA (z elementami skóry syntetycznej)
LA 00 Rich Cream

—

—

—

LA 10 White Ash

—

—

—

LA 20 Black

—

—

—

LA 42 Hazel

—

—

—

LB 01 F White

—

—

—





—



—

LB 21 F Black

—

—

—

—



—

LB 31 Flare Red

—

—

—

—



—

—
—

 dostępny bez dopłaty /  opcja niezależna / — opcja niedostępna
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BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE LEXUSA
Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego ciągle pracujemy nad systemami, które zapewnią
bezpieczeństwo Tobie i Twoim pasażerom.
Lexus UX został wyposażony w udoskonalony system bezpieczeństwa Lexus Safety System +2.5, który obejmuje
wszechstronny zestaw rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa czynnego, w tym technologię wykrywania pieszych
i rowerzystów.
W standardowym wyposażeniu Lexusa UX znajdują się:
PCS - ochrona przedzderzeniowa z udoskonalonym
systemem wczesnego reagowania w przypadku
ryzyka kolizji połączona z asystentem skrętu na
skrzyżowaniu (ITA), który pomaga w bezpiecznym
wykonaniu manewru. Układ ma funkcję wspomagania
kierownicy przy ryzyku zderzenia (Emergency
Steering Assist) ułatwiającą ominięcie przeszkody
bez opuszczania swojego pasa ruchu. PCS posiada
również technologię wykrywania pieszych przez
całą dobę oraz rowerzystów w ciągu dnia.
ACC - aktywny tempomat kontrolujący odległość
od poprzedzającego pojazdu zyskał funkcję
redukcji prędkości w zakręcie pozwalającą na jej
dostosowywanie do optymalnego toru jazdy.
LDA – system, który reaguje na opuszczenie pasa
ruchu.
AHB - technologia adaptacyjnych świateł drogowych,
która zapobiega oślepianiu innych kierowców.
RSA - system rozpoznawania znaków drogowych.
SWAY – technologia monitoruje zmęczenie
kierowcy na podstawie pozycji na pasie ruchu
i operowania kierownicą.
LTA – rozszerzenie systemu LDA, które utrzymuje
samochód na pasie ruchu bazując nie tylko na liniach,
ale też na położeniu pojazdu poprzedzającego.
Lexus UX może być wyposażony również w:

AHS - przednia kamera steruje strumieniem
światła, co pozwala uniknąć oślepienia innych
kierowców.
BSM – system zmniejsza ryzyko kolizji
poprzez monitorowanie „martwego pola”
i informowanie o zbliżających się pojazdach.
RCTAB - system ostrzega o ruchu poprzecznym
z tyłu pojazdu, co pomaga uniknąć kolizji
przy wyjeżdżaniu z prostopadłych miejsc
parkingowych.
ICS - czujniki parkowania
samodzielnego zatrzymania.

z

systemem
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA
PURE

BUSINESS

PRESTIGE

F SPORT
DESIGN

F SPORT
DESIGN+

F SPORT

OMOTENASHI

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—





—
—
—



—



—



—



—



—


—



—

—
—

—

—

—

—

 Techno



—



—
—



—



—

ZAWIESZENIE
Sportowe zawieszenie F SPORT
Sportowe tłumiki drgań nadwozia
Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS)
KOMFORT
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja
Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio, telefonem, wyświetlaczem
Skórzana kierownica F SPORT z panelem sterującym systemem audio, telefonem,
wyświetlaczem
Manetki do zmiany biegów na kierownicy
Podgrzewanie kierownicy
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
Sportowa skórzana gałka dźwigni zmiany biegów F SPORT
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED


—
—
—
—


—
—
 Techno

—





—

—


—
—
—


—
—
—

Fotele F SPORT wykonane metodą pianki zintegrowanej

—

—

Manualna regulacja przednich siedzeń (6 kierunków)


—
—
—
—
—


—
—
—

—



—


—


—





—
—
—
—
—








—








—








—








—

 Techno (bez
kick)

 (kick)


—


—


—


—


—

Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne

—

Podłokietnik przedni



—




—




—




—




—

System aktywnej kontroli dźwięku silnika (ASC)


—


—


—


—


—

Filtr przeciwpyłkowy











—



—


—

System Lexus Link Pro: audio Premium Mark Levinson®: radio AM/FM, 13 głośników
(subwoofer+wzmacniacz), wyświetlacz 12.3”, nawigacja wbudowana

—

Tuner DAB
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do smartfonów



—

 Techno

Wejścia USB: 2 złącza USB-C + 1 złącze USB-A





Elektryczna regulacja przednich siedzeń (8 kierunków)
Pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia)
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy
Podgrzewane fotele przednie
Wentylowane fotele przednie
Aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości (all-speed ACC)
Uruchamianie silnika za pomocą przycisku
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)
Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył)
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS) - przód i tył
Kamera cofania
Kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i podgrzewane
Lusterko zewnętrze elektrochromatyczne (kierowca) automatycznie składane
i podgrzewane

Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)
Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+)
Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down

—
—


—



—


—

 (bez kick)  (bez kick)








—


—





—

—
—
























 Fuji

 Comfort

 (kick)

 (kick)






 Fuji



 Fuji

 Fuji




—












—


—





—






—
—

—

 Luxury

—

—

 Fuji
































—


MULTIMEDIA
Apple CarPlay / Android Auto
System Lexus Link: radio AM/FM, 6 głośników, wyświetlacz 8”, nawigacja chmurowa
System Lexus Link Pro: radio AM/FM, 10 głośników (subwoofer+wzmacniacz),
wyświetlacz 12.3”, nawigacja wbudowana

Obsługa Bluetooth
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA

F SPORT
DESIGN

F SPORT
DESIGN+

—

—


—


—
—
—


—
—
—

 Fuji


—









—



—

—

—

—

—



—



—



—



—



—



—




—




—








—




—








□








□


—

—

—





—
—

—
—

—
—



Obręcze kół ze stopów lekkich 18" F SPORT, 225/50 R18 RFT G4AP
(opony typu runflat)

—

—

—







—

Zewnętrzny pakiet stylizacyjny F SPORT (przedni i tylny zderzak, czarne obudowy
lusterek, siatkowe wypełnienie wlotów powietrza, emblematy wersji)

—

—

—







—

Satynowe relingi dachowe

—
—
—


—


—







—

—



—




—




—
—

PURE

BUSINESS

PRESTIGE


—
—
—
—

—
—
—

Tapicerka z naturalnej skóry F SPORT (z elementami skóry syntetycznej)


—
—
—
—

Elementy wykończenia wnętrza Japanese Paper



Pakiet stylizacyjny F SPORT (czarna podsufitka, aluminiowe nakładki pedałów,
emblemat wersji, dedykowane nakładki progowe)
Dywaniki (4 szt.)

F SPORT

OMOTENASHI

—
—

—
—
—

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
Tapicerka z tkaniny
Tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara
Tapicerka z tkaniny łączona z elementami ze skóry syntetycznej Tahara
Tapicerka z naturalnej skóry (z elementami skóry syntetycznej)

Nakładki progowe z tworzywa sztucznego
Nakładki progowe z elementami aluminium
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
Szyberdach sterowany elektrycznie

□


—

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Obręcze kół ze stopów lekkich 17”, 215/60 R17 G4AE Aero
Obręcze kół ze stopów lekkich 18", 225/50 R18 RFT G4AN (opony typu runflat)

Czarny dach + zintegrowane relingi dachowe z czarnym wykończeniem
Aerodynamiczne wykończenia błotników w kolorze nadwozia
Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami
Szyby z filtrem UV
Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia
Zestaw naprawczy kół
Reflektory przednie Bi-LED
Reflektory przednie Full LED L-Shape
Kierunkowskazy LED z przodu
Tylne światła LED



—
—

□

□

□


—




—




—


—
—


—
—





—
—





—
—



—



—















—


—


—

□









□











 Techno






































































—
—



—



—

Czujnik zmierzchu







Przystosowanie do montażu haka holowniczego 1





Lampy przeciwmgielne przednie LED


—


—








—
—









System automatycznych świateł drogowych (AHB)
Dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS)
Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów

—









□

—

—

—

—

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 ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją samodzielnego
zatrzymania (RCTAB)
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
Asystent podążania pasem ruchu (LTA)




 Techno
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System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)
System ochrony przedzderzeniowej z wykrywaniem pieszych (również w nocy)
i rowerzystów (PCS)
Rozpoznawanie znaków drogowych (RSA)
Tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania
Kolorowy projektor wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD)

PURE

BUSINESS

PRESTIGE

F SPORT
DESIGN

F SPORT
DESIGN+

F SPORT

OMOTENASHI
























—



—






—




 Luxury



—

 Luxury / Fuji


















































































BEZPIECZEŃSTWO BIERNE
Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)
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
System antykradzieżowy z czujnikiem wtargnięcia, nachylenia i wybicia szyby

■ wyposażenie standardowe / □ opcja niezależna / - opcja niedostępna / □NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie
1

W przypadku wyboru samochodu z możliwością holowania brak funkcji kick

CENY OPCJI I PAKIETÓW
PURE

BUSINESS

PRESTIGE

F SPORT DESIGN /
F SPORT DESIGN+

F SPORT

OMOTENASHI

—

10 000









—

—

11 900

—

11 900



—

—

—

—

25 900



Kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła
samochodu

—

—

—

—

—

4 900

Szyberdach sterowany elektrycznie

—
—

—
—

5 000
—

—
3 500

5 000
3 500

5 000
—

PAKIET TECHNO
BSM + RCTAB, podgrzewana kierownica, ładowarka indukcyjna,
inteligentny kluczyk, elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa
bagażnika (BUSINESS bez kick)
PAKIET LUXURY
Head up Display (HUD), system audio klasy premium Mark Levinson®:
radio AM/FM, 13 głośników
PAKIET FUJI
Tapicerka ze skóry naturalnej (z elementami skóry syntetycznej),
pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia),
wentylowane fotele przednie, kamera cofania z panoramicznym
widokiem 360 stopni dookoła samochodu, system audio klasy
premium Mark Levinson®: radio AM/FM, 13 głośników, lusterko
zewnętrze elektrochromatyczne (kierowca) automatycznie składane i
podgrzewane, Head up Display (HUD)
PAKIET COMFORT

Bi-tone
Lakier 3T2 Madder Red (niemetaliczny)
Lakier metalik

2 000
4 500

■ wyposażenie standardowe / □ opcja niezależna / - opcja niedostępna / □NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
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LEXUS CONNECTED
TY WŁĄCZASZ USŁUGI, MY CIĘ WSPIERAMY
Z myślą o Twoim komforcie stworzyliśmy aplikację Lexus Link, która pozwoli Ci korzystać z usług łączności
Lexus Connected. Dzięki temu zdalnie zaplanujesz podróże i wyślesz współrzędne z telefonu do nawigacji
w Twoim Lexusie UX. Poznasz i zoptymalizujesz swój styl jazdy, a w odpowiednim czasie aplikacja przypomni
Ci o terminie przeglądu i konieczności przedłużenia ubezpieczenia.

SERWIS I PRZEGLĄDY
Aplikacja przypomni Ci o terminach przeglądów. Dzięki tej
funkcji zobaczysz historię serwisową swojego Lexusa oraz
przebieg, który pozostał do kolejnego przeglądu.
WYŚLIJ DO SAMOCHODU*
Możesz zaplanować wakacyjną trasę albo podróż służbową na
swoim urządzeniu, a następnie przesłać ją do nawigacji Twojego
Lexusa UX.

ZNAJDŹ MÓJ SAMOCHÓD
Funkcja pozwoli Ci szybko odnaleźć zaparkowany samochód,
a w razie potrzeby udostępnić jego aktualną lokalizację.
Z SAMOCHODU DO CELU*
Jeśli części trasy nie będziesz mógł pokonać samochodem,
Lexus Link pokaże Ci, jak dotrzeć do celu pieszo lub komunikacją publiczną.

MÓJ STYL JAZDY
Aplikacja pokazuje Ci przebyte trasy oraz statystyki prędkości,
odległości i czasu trwania podróży. Pozwala też oznaczać
Twoje wyjazdy służbowe.

TERMINARZ
Umożliwi Ci dodawanie wydarzeń i powiadomień kalendarzowych dla usług serwisowych, przeglądów technicznych
lub ubezpieczenia. Przypomni też o terminie obowiązywania
gwarancji Twojego Lexusa UX.

LAMPKI KONTROLNE
Ułatwi poznanie informacyjnych i ostrzegawczych kontrolek
Twojego Lexusa. Prezentuje nazwę, opis kontrolki, istotność jej
komunikatu i podpowiada Ci, co zrobić w razie uaktywnienia
danego symbolu na wyświetlaczu auta.

PRZEWODNIK JAZDY HYBRYDOWEJ**
Dzięki szczegółowej analizie parametrów jazdy w trybie EV
oraz wskazówkom Lexus Link, aplikacja pomoże Ci zoptymalizować jazdę samochodem z napędem hybrydowym. Pokazuje
też Twoje trasy, dystans i czas pokonany w trybie EV.

3 PROSTE KROKI DO AKTYWACJI USŁUG W TWOIM LEXUSIE UX
KROK 1.

KROK 2.

KROK 3.

Załóż konto
na My Lexus.

Pobierz aplikację Lexus Link
z App Store/Google Play.

Aktywuj usługi Lexus
Connected u swojego Dilera.

* Funkcja dostępna dla modeli wyposażonych w nawigację. ** Funkcja dostępna tylko dla Lexusa UX 250h.
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DODATKOWE INFORMACJE I NOTY PRAWNE
*	Prezentowana cena dotyczy modelu UX 200 w wersji PURE (nie dotyczy prezentowanej wersji wyposażenia i nie obejmuje lakieru metalizowanego).
Podana cena zawiera rabat w wysokości 15 000 zł od ceny katalogowej 154 900 zł. Promocja obowiązuje przy zamówieniach do 31.01.2023 r. lub do
wyczerpania zapasów.
Prezentowana rata netto w Leasingu KINTO ONE dotyczy modelu UX 200 PURE (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. 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 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.
**	„Leasing 107%” dotyczy umów Standard Leasingu zawierających sumę rat leasingowych w wysokości do 107% z opłatą wstępną w wysokości 30%
ceny pojazdu, okresem leasingu 24 miesiące, wykupem w wysokości 16% ceny pojazdu. Finansowanie obejmuje wyłącznie modele Lexusa: RX 300,
ES 300h, UX 200 (rok produkcji 2022) i obowiązuje dla samochodów zamówionych w okresie od 01 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023
r. Szczegóły finansowania 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.
*** Dotyczy modelu UX 200 w wersji BUSINESS z pakietem TECHNO oraz UX 200 w wersji F SPORT DESIGN z roku produkcji 2022.
1

 alkulacja Leasingu KINTO ONE została sporządzona przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, opłata wstępna 10% ceny zakupu
K
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.

2

 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. Szczegóły
u Autoryzowanych Dilerów Lexusa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

