300 | 450h

LEXUS RX

SPEKTAKULARNA WYPRZEDAŻ
JUŻ OD 211

520 PLN

Leasing SMARTPLAN
Podana cena i rata dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2018 i nie dotyczy prezentowanej wersji
wyposażenia. Miesięczna rata netto Leasingu SMARTPLAN uwzględnia wkład własny 10% wartości
samochodu, okres leasingu 36 m-cy z limitem kilometrów 60 000. Kalkulacja z dnia 14.01.2019.
Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

od

zł/mc
1999 netto

LEXUS RX 300 | RX 450h

OFERTA SPECJALNA
RX 300
WERSJA

CENA STANDARDOWA

KORZYŚĆ

CENA PROMOCYJNA

Elite + Pakiet Business + elektryczna klapa + koło zapasowe

276 520

65 000

211 520

Elegance

294 900

65 000

229 900

Elegance + GPS + Pakiet Black

314 900

65 000

249 900

CENA STANDARDOWA

KORZYŚĆ

CENA PROMOCYJNA

Elegance + GPS

370 400

55 000

315 400

Prestige + Pakiet Comfort + dach panoramiczny + drewniana kierownica +
HUD + inteligentna karta + koło zapasowe

431 790

55 000

376 790

RX 450h
WERSJA

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

ZOBACZ CENNIK RX L

NAJLEPSZY WYBÓR
RX 300
WERSJA ELITE

 -strefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem cząstek
2
nanoE
 ktywny tempomat (ACC) działający w pełnym zakresie
A
prędkości
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
L exus Safety System+ (m.in. system ochrony przedzderzeniowej
(pcs) z wykrywaniem pieszych)
Elektryczna regulacja foteli przednich (8 kierunków)
S ystem „inteligentny kluczyk”: otwieranie i uruchamianie pojazdu
bez użycia klucza
T rójprojektorowe reflektory LED L-shape z kierunkowskazami
sekwencyjnymi

+ PAKIET BUSINESS
Nawigacja Lexus Navigation

Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania
Podgrzewanie przednich foteli
Felgi aluminiowe 20” z komorą tłumiącą hałas

RX 450h
WERSJA ELEGANCE

Pamięć ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz lusterek
Wentylacja przednich foteli z Climate Concierge
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej
L usterka boczne z automatycznym przyciemnianiem oraz
pamięcią ustawienia

P190114L32ES

LEXUS RX 300 | RX 450h

DANE TECHNICZNE

1690 mm / 1685 mm

200 mm / 195 mm
1895 mm

4890 mm

PARAMETRY

RX 300 (benzynowy)

Masa własna (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)

Masy

1960 - 2070
2575

RX 450h (hybrydowy)
2100 - 2210
2715

Pojemności
Bagażnik (l)
Pojemność bagażnika ze złożoną tylną kanapą (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l)

453
924
72

453
924
65
Silnik benzynowy

Pojemność (cm3)
Maks. moc KM (kW) / obr./min.
Maks. moment obrotowy (Nm / obr./min.)

1998 / R4
238 (175) / 4800 - 5600
350 / 1650-4000

3456 / V6
263 (193) / 6000
335 / 4600
Silnik elektryczny

Maks. moc KM (kW) (przedni / tylny)
Maks. moment obrotowy (Nm) (przedni / tylni)

167 (123) / 68 (50)
335 / 139
Napęd hybrydowy

Maks. moc KM (kW)

313 (230)
Osiągi

Maks. prędkość (km/h)
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)
Przyspieszenie 80 - 120 km/h (s)

200
9,5
7,2

200
7,7
5,8
Zużycie paliwa i emisja CO2

Cykl mieszany (l/100 km)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

9,9 - 10,5
225 - 339

6,7 - 8
171 - 182

KOLORY LAKIERU

1

085 BIAŁY ARCTIC WHITE2

083 BIAŁY F1

1H9 GRAFITOWY MERCURY GRAY

1J4 SREBRNY SATIN SILVER

1J7 CIEMNOSREBRNY SONIC TITANIUM

212 CZARNY JEDNOLITY3

223 CZARNY ANTRACITE BLACK

3R1 CZERWONY MORELLO RED

4U7ECRU2

4X2 BRĄZOWY AMBER2

8X1 NIEBIESKI SAPPHIRE BLUE1

8X5 NIEBIESKI DEEP BLUE

dostępny tylko w wersji F SPORT

P190114L32ES

2

niedostępny w wersji F SPORT

3

dostępny bez dopłaty

LEXUS RX 300 | RX 450h

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
OPCJE I PAKIETY

Elite

Elegance

Prestige

Zawieszenie
Aktywny stabilizator1
Komfort
Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza

FREE

FREE /

GPS

Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
2–strefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem cząstek nanoE
Kierownica wielofunkcyjna wykończona gładką skórą naturalną
Kierownica wielofunkcyjna wykończona drewnem
Podgrzewanie koła kierownicy

TEC

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 tylnych siedzeń
Pamięć ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz lusterek

COMFORT
LEATHER

Pamięć ustawienia fotela pasażera
Podgrzewanie przednich foteli

LEATHER / BUS

Podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń
Wentylacja przednich foteli z Climate Concierge

COMFORT /
LEATHER

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)
System ułatwionego zajmowania miejsca kierowcy (odsunięcie kierownicy i fotela)

LEATHER

Aktywny tempomat (ACC) działąjący w pełnym zakresie prędkości
Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)

/

BUS

Kamera cofania z liniami pomocniczymi
Asystent parkowania z widokiem 360 stopni
Uchwyt na napoje z regulacją głębokości
Elektrycznie odsuwany i odchylany szyberdach
Dwusegmentowy, uchylany dach panoramiczny1, 2

/

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
Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją zmiany pola widzenia podczas
cofania, automatycznym przyciemnianiem oraz pamięcią ustawienia
Multimedia
GPS

Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation (mapy na dysku wymiennym microSD)
Nawigacja Lexus Navigation

BUS

Ekran centralny o przekątnej 8 cali
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala

GPS

Dodatkowy ekran informacyjny TFT 4,2" na tablicy przyrządów
Tablica przyrządów z centralnym obrotomierzem
9-głośnikowy system audio Pioneer
12-głośnikowy system audio Pioneer z sub-wooferem

GPS /

TEC

15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferem
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz CD / DVD

GPS

Zegarek analogowy
Korekcja czasu zegarka na podstawie GPS
P190114L32ES

GPS

EXC

EXC

LEXUS RX 300 | RX 450h

OPCJE I PAKIETY
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych

Elite
FREE

Elegance
FREE /

Prestige

GPS

Kontroler multimediów w formie pokrętła
Kontroler Remote Touch Interface z dżojstikiem

GPS

Bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi

/

GPS

System Bluetooth
Wnętrze
Tapicerka foteli z tkaniny i materiału Tahara
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej

LEATHER

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 ze stali nierdzewnej
Podświetlenie listew boczków drzwiowych
Oświetlenie wnętrza reagujące na zbliżenie dłoni
Dodatkowe podświetlenie deski rozdzielczej
Tylny podłokietnik
Tylny podłokietnik ze schowkiem

LEATHER

Rolety tylnych szyb drzwiowych
System oświetlenia z funckajmi „Follow-me home” oraz „Welcome”
Oparcie tylnych siedzeń dzielone i składane w stosunku 60/40
Dywaniki podłogowe
Wyposażenie zewnętrzne
18-calowe, 7-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich (235/65 R18)
20-calowe, 5-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich z komorą tłumiącą hałas (235/55 R20)

BUS

20-calowe, obręcze kół ze stopów lekkich z wymiennymi wkładkami ozdobnymi (235/55 R20)
20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi ramionami i czarnym wykończeniem chromowanym (235/55 R20)

BLACK

Zestaw naprawczy do opon
Zapasowe koło dojazdowe
Przedni zderzak z poziomymi poprzeczkami
Dwie końcówki układu wydechowego

/

/

/

Ukryte końcówki układu wydechowego
Czarne elementy wykończenia: obudowy lusterek, tylny dyfuzor, atrapa chłodnicy, oprawki
świateł przeciwmgielnych

BLACK

Relingi dachowe

2

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

P190114L32ES
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA
OPCJE I PAKIETY

Elite

Elegance

Prestige

Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)
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)

/

TEC

/

EXC

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDA)
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)
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
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
Zabezpieczenia
Zamek centralny z podwójną blokadą
Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona
(darmowy abonament półroczny)5
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 NX 300h.
1
Opcja dachu panoramicznego nie może być łączona z opcją dojazdowego koła zapasowego i aktywnego stabilizatora (łączone mogą być najwyżej dwie z w/w opcji).
2
W samochodach z uchylanym dachem panoramicznym nie jest możliwy montaż poprzeczek dachowych.
3
Pakiet Leather oraz pakiet Business nie mogą być ze sobą łączone.
4
Pakiet GPS oraz pakiet Technology nie mogą być ze sobą łączone.
5
Dotyczy samochodów spełniających normę WLTP, koszt dla Klienta 299 złotych (montaż u Dilera po rejestracji samochodu). Opcja bez dopłaty dla samochodów zgodnych z normą NEDC.
Szczegółowe informacje u Handlowca. Funkcje systemu: alarm sabotaż i holowanie, rozbrajanie/Uzbrajanie systemu Kartą Kierowcy, dostęp mobilny My Connected Car (Lokalizacja, Opcje
Specjalne, Połączenia SOS, Wiadomości, Geostrefy, Przekroczenia prędkości), 6 miesięczny abonament w cenie
P190114L32ES
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CENY OPCJI I PAKIETÓW
OPCJE I PAKIETY

Elite

Elegance

2 470

Kierownica wielofunkcyjna wykończona drewnem
Podgrzewanie koła kierownicy
Kluczyk w postaci karty
Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS)
Elektrycznie odsuwany i odchylany szyberdach

TEC

1 400
1 760
4 400 /

1 760

1 760

BUS

6 740

6 740

6 740

9 280

Dwusegmentowy, uchylany dach panoramiczny1, 2
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika

Prestige

9 280 /

EXC

3 550

Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym

3 750 /

TEC

1 300 /

GPS

15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferem
Bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi

1 300

Zapasowe koło dojazdowe1

580

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)
PAKIET FREE
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, automatyczna kontrola recyrkulacji
powietrza
PAKIET LEATHER3
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej, tylny podłokietnik ze schowkiem, system ułatwionego
zajmowania miejsca kierowcy (odsunięcie kierownicy i fotela), podgrzewanie przednich foteli,
wentylacja przednich foteli, pamięć ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz lusterek

580
7 850 /

1 900

580
TEC

7 850 /

EXC

1 900

23 500

PAKIET COMFORT
Elektrycznie składane oparcia tylnych siedzeń, podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń

3 950

PAKIET GPS
Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza, ekran centralny o przekątnej 12,3 cala,
12-głośnikowy system audio Pioneer z sub-wooferem, 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)

16 500

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

3 900

4

PAKIET ASSIST
Monitor martwego pola (BSM), ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją
samodzielnego zatrzymania (RCTB), asystent parkowania z widokiem 360 stopni
PAKIET BUSINESS3
Nawigacja Lexus Navigation, czujniki parkowania z funkcją samodzielnego hamowania
(4 z przodu i 4 z tyłu), podgrzewanie przednich foteli, 20-calowe, 5-ramienne obręcze kół
ze stopów lekkich z komorą tłumiącą hałas (235/55 R20)

18 490

PAKIET TECHNOLOGY4
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym, podgrzewanie koła kierownicy, 12-głośnikowy system audio Pioneer z sub-wooferem, kolorowy projektor
wskazań przyrządów na przedniej szybie, monitor martwego pola (BSM), ostrzeżenie o ruchu
poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)

14 500

PAKIET BLACK
20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi ramionami i czarnym wykończeniem chromowanym (obecny wzór z wersji Elegance w czarnym lakierowaniu), czarne obudowy lusterek, czarny tylny dyfuzor, czarna wrzecionowata atrapa chłodnicy, czarne oprawki
świateł przeciwmgielnych

3 500

PAKIET EXCLUSIVE
Dwusegmentowy, uchylany dach panoramiczny, kolorowy projektor wskazań przyrządów
na przedniej szybie, podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń
Lakier metalik, F

18 700
5 500

5 500

wyposażenie standardowe |
opcja niezależna |
opcja niedostępna
/ / dotyczy wersji hybrydowej NX 300h.
1
Opcja / pakiet dostępne w wersji Elegance jedynie w połączeniu z pakietem Tahara
2
Możliwość montażu haka holowniczego i funkcja pokrywy bagażnika otwieranej ruchem nogi nie łączą się
3
Wybranie opcji dachu panoramicznego wiąże się z rezygnacją z relingów dachowych. Opcja dachu panoramicznego i szyberdachu nie mogą być ze sobą połączone
4
Opcja zestawu naprawczego kół i koła dojazdowego nie mogą być ze sobą łączone
P190114L32ES
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Szybka reakcja
Napęd na wszystkie koła E-FOUR aktywuje
się szybciej niż konkurencyjne rozwiązania
dzięki systemom YRFC, VDIM oraz DTC.

Niezawodność
Dopracowane do perfekcji technologie testowane w najbardziej innowacyjnym symulatorze jazdy Lexusa nie zawiodą nawet w najtrudniejszych warunkach.

Hybrydowy RX E-FOUR
Dostępny w hybrydowych SUV-ach Lexusa napęd E-FOUR nie tylko
pozwala na jazdę w wymagających warunkach, ale także stabilizuje
samochód podczas pokonywania zakrętów. Szereg czujników przewiduje ruchy kierowcy i sytuacje na drodze. Układ ten wykorzystuje drugi
silnik elektryczny napędzający tylną oś.
Yaw Rate Feedback Control (YRFC)
Analizując położenie kierownicy oraz prędkość poszczególnych kół,
wykrywa możliwość wystąpienia poślizgu nadsterownego lub podsterownego i w odpowiedni sposób już wcześniej przekazuje moment
obrotowy pomiędzy osiami, aby zoptymalizować tor jazdy.

Pewniejsze prowadzenie
Zaawansowane systemy i doskonałe właściwości jezdne zapewniają pierwszorzędne prowadzenie.

Turbodoładowany RX E-FOUR
Sprzęgło elektromagnetyczne, zastosowane w SUV-ach Lexusa z turbodoładowanym silnikiem benzynowym, wykorzystuje informacje
o prędkości, przeciążeniach oraz położeniu kierownicy i na ich podstawie przekazuje moc pomiędzy osiami z 100:0 do 50:50 w stosunku
przód/tył. Pozwala to na połączenie imponującej trakcji z oszczędnością i wysokimi osiągami.
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu to rozwiązanie
umożliwiające skoordynowane współdziałanie układów stabilizacji i sterowania, co pozytywnie wpływa na zachowanie samochodu
w trudnych i zmieniających się warunkach drogowych.

Promocja obowiązuje do 31.03.2019 lub do wyczerpania zapasów. 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. Cennik dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2018 roku. Podane ceny w zł brutto. Kalkulacja z dnia 05.06.2018. Podane
zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta zostało zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami
wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta uzyskane zgodnie z metodą badawczą
NEDC odzwierciedla wyniki osiągnięte w warunkach laboratoryjnych, natomiast uzyskane zgodnie z metodą badawczą WLTC uwzględnia faktyczne profile jazdy oparte na wynikach
statystycznych, co lepiej odzwierciedla wartości uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wartości według normy emisji EURO 6AD, EURO 6AG, EURO 6BG podane są
jako skorygowane NEDC i zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście WLTC. Wartości podane według normy emisji EURO 6W zostały przeliczone z wartości uzyskanych
w teście NEDC. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.
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