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RX 450hL TO PIERWSZY 7-OSOBOWY SUV MARKI LEXUS OFEROWANY W EUROPIE
Bryła nadwozia została zmodyfikowana tak, aby zapewnić jak największy komfort pasażerom wszystkich trzech rzędów siedzeń.
Duch japońskiej gościnności „Omotenashi” widoczny jest w każdym detalu tego samochodu: Lexus RX 450hL to jedyny samochód w segmencie, który oferuje jednocześnie elektrycznie składane i rozkładane fotele trzeciego rzędu oraz indywidualny panel
sterowania klimatyzacją dla pasażerów dwóch dodatkowych miejsc.

Hybrydowa jednostka napędowa w tym modelu z 3,5-litrowym silnikiem benzynowym V6 oraz dwoma elektrycznymi silnikami generuje
łączną moc aż 313 KM. Każda wersja tego modelu wyposażona jest
w napęd na obie osie E-Four oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa pod postacią Lexus Safety System+, a liczne dostępne opcje
pozwalają skonfigurować samochód idealnie dopasowany do potrzeb
nawet najbardziej wymagających Klientów.

CENNIK
Wersja

Cena

Elegance

368 900

Prestige

420 900

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

PAKIET FREE

Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza

PAKIET TOUR

Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi
Korekcja czasu zegarka na podstawie GPS
Kontroler Remote Touch Interface z dżojstikiem
Odtwarzacz CD / DVD
 awigacja GPS Lexus Premium Navigation (mapy na dysku wymienN
nym microSD)
Podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń

PAKIET BSM

Monitor martwego pola (BSM)
 strzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją
O
samodzielnego zatrzymania (RCTB)

PAKIET TECHNOLOGY

 lektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem
E
zbliżeniowym
Podgrzewanie koła kierownicy
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie
Monitor martwego pola (BSM)
 strzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samoO
dzielnego zatrzymania (RCTB)
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SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
OPCJE I PAKIETY

Elegance

Napęd
Silnik benzynowy 3,5 w układzie V6 pracujący w cyklu Atkinsona
Napęd na obie osie E-FOUR
Selektor trybu jazdy (3 tryby)
Selektor trybu jazdy (4 tryby)
Automatyczna, bezstopniowa przekładnia E-CVT
Zawieszenie
Zawieszenie przednie: kolumny MacPhersona
Zawieszenie tylne: wielowahaczowe (double wishbone)
Komfort
Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza

FREE /

TOUR

Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
3-strefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem cząstek nanoE
Panel sterowania klimatyzacji dla pasażerów trzeciego rzędu siedzeń
Kierownica wielofunkcyjna wykończona gładką skórą naturalną
Kierownica wielofunkcyjna wykończona drewnem
Podgrzewanie koła kierownicy
Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą naturalną
Fotele komfortowe
Elektryczna regulacja foteli przednich (8 kierunków)
Elektryczna regulacja foteli przednich (10 kierunków)
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (2 kierunki)
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (4 kierunki)
Elektrycznie składane oparcia trzeciego rzędu siedzeń
Pamięć ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz lusterek
Pamięć ustawienia fotela pasażera
Podgrzewanie przednich foteli
Podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń

TOUR

Wentylacja przednich foteli z Climate Concierge
Automatyczna kontrola temperatury przednich siedzeń
System „inteligentny kluczyk”: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
Kluczyk w postaci karty
System ułatwionego zajmowania miejsca kierowcy (odsunięcie kierownicy i fotela)
Aktywny tempomat (ACC) działąjący w pełnym zakresie prędkości
Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)
Kamera cofania z liniami pomocniczymi
Asystent parkowania z widokiem 360 stopni
Uchwyt na napoje z regulacją głębokości
Elektrycznie odsuwany i odchylany szyberdach
Przyciemniane szyby tylne boczne oraz szyba drzwi bagażnika
Rozmrażacz wycieraczek
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym

/

TEC

Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne (automatycznie przyciemniane)
Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją zmiany pola widzenia podczas cofania, automatycznym przyciemnianiem oraz
pamięcią ustawienia
Multimedia
Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation (mapy na dysku wymiennym microSD)

TOUR

Nawigacja Lexus Navigation
Ekran centralny o przekątnej 8 cali
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
Dodatkowy ekran informacyjny TFT 4,2" na tablicy przyrządów
12-głośnikowy system audio Pioneer z sub-wooferem
15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferem
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TOUR

Prestige
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OPCJE I PAKIETY

Elegance

Odtwarzacz CD
Odtwarzacz CD / DVD

TOUR

Zegarek analogowy
Korekcja czasu zegarka na podstawie GPS
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych

TOUR
FREE /

TOUR

Kontroler multimediów w formie pokrętła
Kontroler Remote Touch Interface z dżojstikiem
Bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi

TOUR
/

TOUR

System Bluetooth
Wnętrze
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej półanilinowej
Elementy ozdobne wykończenia wnętrza: grafitowe 3D
Elementy ozdobne wykończenia wnętrza wykonane z drewna (4 kolory do wyboru)
Przednie nakładki progowe ze stali nierdzewnej z srebrnym logo LEXUS
Przednie nakładki progowe ze stali nierdzewnej, z podświetlanym logo LEXUS
Tylne nakładki progowe z tworzywa oraz stopień ułatwiający zajmowanie miejsca w trzecim rzędzie
Podświetlenie listew boczków drzwiowych
Oświetlenie wnętrza reagujące na zbliżenie dłoni
Dodatkowe podświetlenie deski rozdzielczej
Tylny podłokietnik ze schowkiem (2 złącza USB, 2 uchwyty na kubki)
Rolety tylnych szyb drzwiowych
System oświetlenia z funkcjami „Follow-me home” oraz „Welcome”
Oparcie środkowej kanapy dzielone i składane w stosunku 40/20/40
Dywaniki podłogowe
Wyposażenie zewnętrzne
G4AG 20-calowe, 5-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich z komorą tłumiącą hałas (235/55 R20)
20-calowe, obręcze kół ze stopów lekkich z wymiennymi wkładkami ozdobnymi (235/55 R20)
Zapasowe koło dojazdowe
Przedni zderzak z poziomymi poprzeczkami
Relingi dachowe
Reflektory przednie LED z trzema soczewkami w kształcie litery „L”
Sekwencyjne diodowe kierunkowskazy
Tylne światła mijania i stopu wykonane w technologii LED
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
Podświetlenie powitalne klamek
Światła przeciwmgielne LED
Wycieraczki szyby czołowej z czujnikiem deszczu
Bezpieczeństwo czynne
System antypoślizgowy (ABS)
Automatyczny wyłącznik świateł drogowych (AHB)
Automatyczne ryglowanie drzwi
Adaptacyjne światła drogowe (AHS)
System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS)
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)
Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBS)
Korekcja sztywności zawieszenia (AVS)
Monitor martwego pola (BSM)

BSM /

TEC

Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)

BSM /

TEC

Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)
Wspomaganie kierownicy EPS o sportowej charakterystyce
Układ wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC)
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie o przekątnej 10" (HUD+) (np. prędkościomierza, nawigacji, tempomatu, temperatury,
wskaźnika ekonomicznej jazdy, przełożenia, znaków drogowych, stosownie do wyposażenia samochodu)
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDA)
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/

TEC

Prestige
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OPCJE I PAKIETY

Elegance

Prestige

Wspomaganie utrzymania pasa ruchu (LKA)
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
Funkcja statycznego doświetlenia zakrętów
System ochrony przedzderzeniowej (PCS) z wykrywaniem pieszych
System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)
System ostrzegający o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPWS)
System kontroli trakcji (TRC)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Bezpieczeństwo bierne
Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przedniego fotela
Dwukomorowa poduszka powietrzna dla pasażera przedniego fotela z możliwością dezaktywacji
Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu
Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (poduszki typu TAP)
Boczne poduszki foteli tylnych
Boczne kurtyny powietrzne (biegnące przez całą długość kabiny, wszystkie trzy rzędy siedzeń)
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy i pasażera przedniego fotela
Pięć 3-punktowych pasów bezpieczeństwa, przednie i tylne boczne z napinaczami
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)
Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX (środkowy rząd siedzeń)
Zabezpieczenia
Zamek centralny z podwójną blokadą
Alarm z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)2
System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem, czujnikiem przechyłu i czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu

wyposażenie standardowe |
opcja niezależna |
opcja niedostępna
Pakiet BSM oraz pakiet Technology nie mogą być ze sobą łączone.
Dotyczy samochodów spełniających normę WLTP, koszt dla Klienta 199 złotych (montaż u Dilera po rejestracji samochodu). Opcja bez dopłaty dla samochodów zgodnych z normą NEDC. Szczegółowe
informacje u Handlowca.
1

2

P180901L13E

LEXUS RX 450hL

CENY OPCJI I PAKIETÓW
OPCJE I PAKIETY

Elegance

Prestige
2 470

Kierownica wielofunkcyjna wykończona drewnem
Podgrzewanie koła kierownicy

TEC

1 400 /

Kluczyk w postaci karty

1 760

1 760

Elektrycznie odsuwany i odchylany szyberdach

6 740

6 740

Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym

3 750 /

Bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi

1 300 /

Zamiana koła dojazdowego na zestaw naprawczy

TEC
TOUR

0

Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie o przekątnej 10” (HUD+) (np. prędkościomierza, nawigacji, tempomatu, temperatury,
wskaźnika ekonomicznej jazdy, przełożenia, znaków drogowych, stosownie do wyposażenia samochodu)

7 850 /

0
TEC

PAKIET FREE
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza

1 900

PAKIET TOUR
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala, tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi,
korekcja czasu zegarka na podstawie GPS, kontroler Remote Touch Interface z dżojstikiem, odtwarzacz CD / DVD, nawigacja GPS Lexus Premium Navigation (mapy na dysku wymiennym microSD), podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń, automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza

18 900

PAKIET BSM1
Monitor martwego pola (BSM), ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)

3 900

PAKIET TECHNOLOGY
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym, podgrzewanie koła kierownicy, kolorowy projektor wskazań
przyrządów na przedniej szybie (HUD), monitor martwego pola (BSM), ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)

14 500

Lakier metalik

5 500

7 850

1

1

5 500

wyposażenie standardowe |
opcja niezależna |
opcja niedostępna
Pakiet BSM oraz pakiet Technology nie mogą być ze sobą łączone.

KOLORY LAKIERU

085 BIAŁY ARCTIC WHITE

1H9 GRAFITOWY MERCURY GRAY

1J4 SREBRNY SATIN SILVER

1J7 CIEMNOSREBRNY SONIC TITANIUM

212 CZARNY JEDNOLITY

223 CZARNY ANTRACITE BLACK

3R1 CZERWONY MORELLO RED

4U7 ECRU

4X2 BRĄZOWY AMBER

8X5 NIEBIESKI DEEP BLUE
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Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Podane ceny w zł brutto. Promocja obowiązuje od dnia 4.06.2018 do dnia 31.08.2018. Miesięczna rata netto leasingu SMARTPLAN uwzględnia wkład własny
10% wartości samochodu, okres leasingu 36 m.cy z limitem kilometrów 60 000. Kalkulacja z dnia 05.06.2018. Podane zużycie paliwa i emisja CO 2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym w laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi,
dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od
podanych wyników pomiarów. Na 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.). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu
samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

Autoryzowany Diler Lexusa:
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