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PIERWSZE WRAŻENIA

ZUPEŁNIE NOWY
CROSSOVER
Zupełnie nowy crossover Lexus UX rzuca wyzwanie wszystkiemu,
co było. Jego odważny wizerunek jednoznacznie wyraża siłę,
a elegancka rzeźba nadwozia sugeruje, że za świetnym stylem kryje
się ponadprzeciętna dynamika.
Jak na nowoczesnego crossovera przystało, UX zapewnia kierowcy doskonałą widoczność. Łączy się ona
z dynamiką jazdy nieustępującą hatchbackom. Za sprawą nowej, sztywnej platformy i niskiego położenia
środka ciężkości, Lexus UX jest stabilny i daje mnóstwo radości z prowadzenia. Samochód oferowany
jest w dwóch wersjach różniących się rodzajem nowoczesnego napędu: UX 250h ma samoładujący
elektryczny napęd hybrydowy czwartej generacji, natomiast UX 200 wyposażono w nowy, zaawansowany silnik benzynowy. Oba warianty dostępne są także w specjalnej wersji wyposażenia F SPORT.
Każdy Lexus kryje w sobie liczne, innowacyjne rozwiązania techniczne, a model UX nie jest wyjątkiem.
Dobry przykład stanowi ekran Lexus Premium Navigation o przekątnej 10,3 cala, który pozwala eksplorować miasto w zupełnie nowy sposób oraz interfejsy Apple CarPlay® i Android Auto® / Asystent
Google® zapewniające bezproblemową komunikację ze smartfonami. Ponadto dzięki usługom łączności
Lexus Connected Car oraz dedykowanej aplikacji zaprojektowanej przez markę Lexus aplikacji Lexus
Link możesz komunikować się ze swoim nowym Lexusem UX za pomocą smartfona. Co szczególnie
ważne, dzięki najnowszej generacji systemu Lexus Safety System+ 2, Lexus UX potrafi teraz wykrywać
w nocy pieszych, a za dnia nawet rowerzystów.
Z myślą o Twoim bezpieczeństwie wszystkie modele Lexusa UX zostały wyposażone w system eCall.
Umożliwia on ręczne lub automatyczne połączenie z numerami alarmowymi.

UX
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UX dostępny jest już
również z napędem w pełni
elektrycznym.
Wejdź na lexus-polska.pl
i dowiedz się więcej na temat
UX 300e.
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STYLISTYKA

ZDOBYWCA
MIEJSKIEJ DŻUNGLI
Liczące około 36 milionów mieszkańców Tokio jest największą metropolią
świata. Jesteśmy tu dzisiaj, by zobaczyć jednego człowieka i jeden samochód. Spotkamy się z nimi w dzielnicy Aoyoma, eleganckiej części miasta,
która przyciąga wiele twórczych umysłów ze świata wzornictwa, rozrywki
i gastronomii. To tutaj, wśród ekskluzywnych domów mody, kawiarni i restauracji Lexus otworzył galerię INTERSECT BY LEXUS. Goście mogą się tu
zrelaksować, znaleźć inspirację i poznać bliżej wszystko, co tworzy Lexus.

jest kompaktową kapsułą z trzema modułami diodowymi LED. Razem ze
światłami do jazdy dziennej w kształcie grotów strzały i charakterystyczną
dla Lexusa atrapą chłodnicy sprawiają, że przód samochodu ma zdecydowany charakter. Z drugiej strony samochodu znajdują się tylne światła zespolone
typu LED, które mają pięknie ukształtowaną, jednoczęściową konstrukcję.
To jednak nie wszystko. Niespodziewanie okazuje się, że ta konstrukcja ma
duży wpływ na osiągi i dynamikę samochodu. „Kiedy wzięliśmy samochód
na jazdę próbną, naprawdę poczuliśmy, jak aerodynamiczna rzeźba świateł
Pierwsze wrażenia są oszałamiające. Całość — od pięknie wykończonej tylnych znacząco zwiększa stabilność pojazdu”, mówi naczelny projektant.
bambusowej transenny na zewnątrz, której wzór wyraźnie przypomina cha- „To była wisienka na torcie — oprócz piękna uzyskaliśmy też funkcjonalność”.
rakterystyczną dla Lexusa atrapę chłodnicy, po wykwintność i misterność
całego wnętrza — sprawia, że gość czuje się jak w siedzibie ekskluzywnego Czas teraz zachwycić się wnętrzem. UX ma stosunkowo niewielkie wymiary
klubu.
zewnętrzne, zespół chciał jednak zadbać o to, by w środku było dużo
miejsca i otwartej przestrzeni. Inspiracją dla jednego z rozwiązań było
Przy recepcji wita nas Tetsuo Miki, naczelny projektant nowego Lexusa UX. kulturowe dziedzictwo marki. Miki-san wyjaśnia: „Japońskie domy mają
Za chwilę poprowadzi dla nas specjalną prezentację swojego ostatniego werandę, która rozmywa granicę między domem, a otoczeniem i pozwala
dzieła: nowego, kompaktowego crossovera stworzonego z myślą o miastach na łatwe przejście z jednego do drugiego. W Lexusie UX zastosowaliśmy
takich jak Tokio. Najpierw jednak podzieli się z nami swoimi osobistymi podobne rozwiązanie — górna część panelu wskaźników zdaje się przenikać
spostrzeżeniami na temat galerii INTERSECT BY LEXUS: jego zdaniem szybę, tworząc płynne połączenie między wnętrzem samochodu, a tym,
„to sposób, by pokazać wartości Lexusa w wyjątkowej przestrzeni. Ludzie co znajduję się na zewnątrz. Dzięki temu wnętrze wydaje się przyjaźnie
przychodzą tutaj, by doświadczyć niesamowitych doznań niedostępnych otwarte, a kierowca ma dobre wyczucie krawędzi auta, co znacząco ułatwia
manewrowanie w ciasnych miejscach”.
na co dzień”.
Miki-san zabiera nas do „The Garage” — funkcjonalnej przestrzeni wystawowej, w której można prezentować działa sztuki lub organizować różne
imprezy. Dzisiaj jej głównym bohaterem jest Lexus UX, który w tym stylowym
otoczeniu wygląda wyjątkowo naturalnie. Jak każdy miejski crossover Lexusa,
samochód urzeka śmiałością, którą łączy ze zniewalającym, wyrafinowanym
dynamizmem. Miki-san wyjaśnia nam, jak udało się to osiągnąć: „Przyjrzyjcie się powierzchniom. Zobaczcie, jakie są zmysłowe i pełne życia... Jak
kontrastują z mocną, surową bryłą całego samochodu. Takiego dynamizmu
i wyjątkowości nie można uzyskać za pomocą technologii cyfrowej. Tak
naprawdę Lexus nabiera życia wtedy, gdy nasi mistrzowie Takumi zaczynają
rzeźbić jego gliniany prototyp. Dbanie o to, by wytwory przemysłowe miały
duszę, jest bardzo japońskie”.

Z siedzenia kierowcy możemy zauważyć inne walory wnętrza, na przykład
to, że każdy ważny element jest blisko kierowcy, a wszystkie regulatory są
w naturalnym zasięgu ręki (samochód ma przemyślaną centralną konsolę
z oparciem na łokieć i przyciskami sterowania systemem audio). Oprócz
tego auto ma wygodne tylne siedzenia i elegancki, minimalistyczny wystrój,
dzięki czemu jego wnętrze jest spójne i sprzyja odprężeniu.
W naszych głowach wciąż rodzą się pytania, a Miki-san z radością zaspokaja ciekawość w trakcie wykwintnego lunchu w stylowej restauracji
na pierwszym piętrze.

Zachęcony przez nas projektant pokazuje nam szczegóły, z których on i jego
zespół są szczególnie dumni. Do takich elementów należą reflektory: każdy
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WRAŻENIA Z JAZDY

ODKRYWAJĄC
NOWE HORYZONTY
W CROSSOVERZE UX
Dzisiaj rano wszystko zamawiam do pokoju. Jestem w przepięknie urządzonym hotelu w Rotterdamie —
moim ulubionym mieście — i spoglądam w dół na Rijnhaven, część największego europejskiego portu.
Kontenerowce, taksówki wodne, a nawet poranny statek wycieczkowy spokojnie wpływają do portu
lub go opuszczają. Błogie śniadanie.
Widok z mojego pokoju został stworzony do bujania w obłokach, ale mam zbyt dużo do zrobienia.
Zaczynam od golenia brzytwą w odnowionym hotelowym salonie fryzjerskim. Profesjonalne, staromodne
golenie — gorący ręcznik, aromatyczna pianka, a potem zwinne, precyzyjne cięcia ostrza — to jedna
z największych przyjemności na świecie. Barberzy w tym salonie są świetni. Wspominam, że będę dziś
w Amsterdamie, a jeden z nich poleca mi espresso z kawiarni w dzielnicy Sloterdijk.
Na zewnątrz pojawia się lśniący Lexus UX. Za kierownicą siedzi Chika Kako, naczelna inżynier, której
będę dziś towarzyszyć. Czekałem na ten dzień od miesięcy. Mam okazję porozmawiać o nowym
crossoverze UX z inżynier, która nadzorowała pracę nad nim od pierwszej koncepcji, aż do produkcji.

UX
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WRAŻENIA Z JAZDY

„UX jest przedstawicielem zupełnie nowego gatunku crossoverów
stworzonych dla ludzi poszukujących nowych wrażeń i przekraczających
horyzonty. Dla osób, które pragną żyć z wyobraźnią, a jednocześnie cenią
sobie wyrafinowanie”.
CHIKA KAKO
NACZELNA INŻYNIER LEXUSA UX

SLOTERDIJK

ROTTERDAM

PROWADZENIE
Najpierw kierujemy się na zachód, by wjechać na A4 w stronę Amsterdamu.
Od razu zauważam, jak cichy jest Lexus UX. Pracuje płynnie i miarowo, gdy
przyspieszamy do prędkości podróżnej. „To jego duża zaleta”, Kako-san kiwa
głową, gdy zauważam, jak subtelny jest Lexus UX. „Dla mnie osiągi to coś
więcej, niż tylko prędkość. Ważne jest reagowanie samochodu, jego relacja
z kierowcą i drogą oraz interakcje ze zmysłami”.

pokonuje zakręty. Samochód posiada najnowszą wersję samoładującego
elektrycznego napędu hybrydowego Lexusa i w trakcie jazdy przez wąskie,
brukowane ulice korzysta głównie z silnika elektrycznego. Pojazd zachwyca
niespotykaną zwinnością, a jazda nim to marzenie, gdy porówna się go
z konwencjonalnymi SUV-ami.

„Moim zdaniem to chyba jego największy walor”, mówi Kako-san. „Ściśle
„Gdy kierowca siada za kierownicą Lexusa UX, szybko zauważa, że ten współpracowaliśmy z jednym z mistrzów kierownicy Takumi Lexusa, Yoshiakim
samochód prowadzi się wyjątkowo”, dodaje.
Ito, używając modelu LC coupé jako wzorca”.
Pytam, w jaki sposób osiągnięto tę unikatowość. „Dobrze, opowiem, ale
przerwij, gdy będę mówić za dużo!”, śmieje się moja towarzyszka. „Zaczęliśmy
od zbudowania podstawowych elementów naprawdę świetnego samochodu.
Chciałam odejść od stereotypu pokracznego crossovera i stworzyć samochód,
którym będzie się jeździć tak przyjemnie, jak hatchbackiem”.

„Teraz na przykład poczujesz, jak płynnie i rytmicznie możesz zahamować,
skręcić koła i przyspieszyć ponownie”, mówi Kako-san, gdy zbliżamy się do
ronda. Ma rację. To doświadczenie bardziej zmysłowe, niż fizyczne. Czuje
się, że wszystko tworzy spójną całość.

Wspominam o kawiarni w dzielnicy Sloterdijk, na co Kako-san z entuzjazmem
„Aby to osiągnąć, zaprojektowaliśmy nową platformę podwozia, nowe przytakuje. To tylko 15 minut drogi, więc napawam się każdym zakrętem
zawieszenie i nowy układ napędowy”, wyjaśnia dalej Kako-san. „Dodanie i przyspieszeniem, a nawet parkowaniem w bardzo ciasnym miejscu obok
UX charakteru wymagało jednak czegoś więc niż tylko odhaczenia kwestii kafejki zbudowanej z czerwonych kontenerów transportowych.
dotyczących osiągów”.
„UX daje kierowcy najszersze pole widzenia w tego typu crossoverze”, tłumaczy
Dojechaliśmy już do przedmieść Amsterdamu i Kako-san, która pracowała Kako-san, delektując się cappuccino zaparzonym przez baristę. „I najmniejw Europie kilkanaście lat, chce mi pokazać nową dzielnicę IJburg, zespół szy promień zawracania w pojeździe tej klasy, dzięki czemu manewrowanie
trzech sztucznych wysp utworzonych, by rozwiązać problem braku miesz- w mieście jest bardzo łatwe”.
kań w Amsterdamie. To zdumiewająca koncepcja urbanistyczna, w której
szczególny nacisk położono na komunikację. Dzielnicę zamieszkuje już O wiele za szybko nadchodzi czas odjazdu mojego pociągu. Kako-san pro10 000 osób. Widać tu nowe drogi, ścieżki rowerowe, mosty, a nawet linię ponuje, że podwiezie mnie do nowego dworca głównego. Z radością na to
tramwajową i wiele różnych stylów architektonicznych.
przystaję, choć Amsterdam jest świetnie skomunikowanym miastem pełnym
elektrycznych rowerów i taksówek oraz wielu innych środków transportu.
Kończymy zwiedzanie i jedziemy dalej na zachód w stronę starego Amster- Czas spędzony w Holandii przybliżył mi przyszłość miejskiej mobilności
damu. Kako-san zatrzymuje się w modnej dzielnicy Jordaan i zamieniamy i pokazał, jak fascynującą rolę odegrają w niej samochody takie jak Lexus UX.
się miejscami, abym mógł poczuć wyjątkowość Lexusa UX i sprawdzić, jak
UX
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JEDNOSTKI NAPĘDOWE

UX 200
UX 200 jest wyposażony w innowacyjny, 2-litrowy silnik benzynowy o mocy
171 KM / 126 kW, który charakteryzuje się świetną dynamiką i znakomitymi
parametrami środowiskowymi. Ta rzędowa, czterocylindrowa jednostka
dzięki przyspieszeniu procesu spalania osiąga najwyższą w swojej klasie
sprawność termiczną na poziomie około 40%. Ponadto zastosowano w niej
wielootworowe wtryskiwacze paliwa w układzie wtrysku bezpośredniego,
pompę oleju i układ chłodzenia o zmiennym wydatku, a także inteligentny,
elektryczny układ zmiennych faz rozrządu (VVT-iE). UX 200 wyposażony
jest w nowość Lexusa — przekładnię bezstopniową z bezpośrednią zmianą
przełożeń, która oferuje typową dla skrzyń CVT płynność działania i niskie
zużycie paliwa, a jednocześnie zapewnia kierowcy wrażenie wyczuwalnej
zmiany biegów.

Wyraziste nadwozie w kolorze Sonic Grey,
18-calowe obręcze kół z lekkich stopów.

UX
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JEDNOSTKI NAPĘDOWE

UX 250h
UX 250h napędzany jest przez najnowszy elektryczny napęd hybrydowy
Lexusa czwartej generacji dysponujący mocą 184 KM / 135 kW. Jednostka
składa się z nowego, 2-litrowego, czterocylindrowego silnika benzynowego,
silników elektrycznych i nowo opracowanej przekładni napędu hybrydowego.
Silnik benzynowy wyznacza nowy poziom odniesienia w dziedzinie sprawności
termicznej i mocy. Projektując go, inżynierowie Lexusa zadbali nie tylko, by
zużywał jak najmniej paliwa, lecz również o to, by zapewniał kierowcy jak
najwięcej satysfakcji z jazdy. Napęd na cztery koła w wersji E-FOUR Lexusa UX 250h przenoszony jest przez dodatkowy silnik elektryczny na osi
tylnej. Podczas przyspieszania, pokonywania zakrętów lub jazdy po śliskich
nawierzchniach podział mocy między przednią a tylną oś jest automatycznie
optymalizowany.

Wyraziste nadwozie w kolorze F White,
18-calowe obręcze kół F SPORT z lekkich stopów.

UX
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HYBRYDOWY LEXUS

ELEKTRYCZNY NAPĘD
HYBRYDOWY LEXUSA W AKCJI

RUSZANIE I ROZPOCZĘCIE JAZDY
Podczas ruszania i jazdy z niewielką prędkością przedni silnik elektryczny
(i dodatkowy silnik tylnej osi w modelach z napędem na cztery koła) sprawnie
rozpędza Lexusa UX 250h, czerpiąc energię elektryczną z akumulatora
napędu hybrydowego. Na tym etapie pojazd porusza się niemal bezgłośnie,
nie zużywa benzyny i nie wydziela szkodliwych substancji do atmosfery.

UX

USTABILIZOWANE WARUNKI JAZDY
Przy wyższych prędkościach do akcji po cichu włącza się silnik benzynowy
działający w cyklu Atkinsona, który jednak nadal w razie potrzeby wspomagany jest przez silnik lub silniki elektryczne. Dzięki świetnej koordynacji obu
źródeł napędu Lexus UX 250h zapewnia wyjątkową przyjemność z jazdy
w połączeniu z niskim poziomem emisji i skromnym „apetytem” na paliwo.

15

HYBRYDOWY LEXUS

INTENSYWNE PRZYSPIESZANIE
Gdy kierowca zdecydowanie naciśnie pedał przyspieszenia, napęd elektryczny
od razu zaczyna wspomagać silnik benzynowy o pojemności 2 litrów. Pojazd
otrzymuje elektryczny „zastrzyk” momentu obrotowego pozwalający na
natychmiastowe rozpoczęcie liniowego przyspieszania. Łączna moc wynosi
184 KM / 135 kW.

UX

WYTRACANIE PRĘDKOŚCI, ZATRZYMYWANIE, HAMOWANIE
REGENERACYJNE
Podczas wytracania prędkości lub zatrzymywania pojazdu silnik benzynowy
wyłącza się, a poziom emisji spada do zera. Gdy kierowca naciśnie pedał
hamulca lub zdejmie nogę z pedału przyspieszenia, aktywuje się układ hamowania regeneracyjnego, który przechwytuje energię kinetyczną. UX 250h
zamienia ją — a także moc wytwarzaną w normalnych warunkach jazdy —
w energię elektryczną magazynowaną w akumulatorze napędu hybrydowego.
W rezultacie Lexus z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym
nigdy nie wymaga podłączania do zewnętrznego źródła zasilania.
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KONSTRUKCJA

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI
JEZDNE DOPRACOWANE PRZEZ
MISTRZA KIEROWNICY TAKUMI
NOWA PLATFORMA
Lexus UX skonstruowany został na bardzo sztywnej platformie, bez której nie
udałoby się uzyskać tak fantastycznych właściwości jezdnych. Nowa platforma
pozwoliła naszym inżynierom na wzmocnienie nadwozia między innymi w tak
strategicznych miejscach, jak otwory na tylne drzwi boczne i drzwi bagażnika.
W kluczowych punktach stosowane są zaawansowane połączenia klejone
i laserowe zgrzewy — techniki znacząco zwiększające ogólną sztywność.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA AERODYNAMICZNE
Projektanci Lexusa UX przyjęli nową, radykalną strategię optymalizacji
właściwości aerodynamicznych pojazdu. Wykorzystali przy tym własny tunel
Lexusa do badań aerodynamicznych, należący do najbardziej zaawansowanych
urządzeń tego typu. Do przełomowych rozwiązań zastosowanych w modelu
UX należą specjalnie ukształtowane klosze tylnych lamp, których forma ma
także wpływ na stabilność pojazdu, schodkowe osłony nadkoli ograniczające
przechyły boczne i stabilizujące pojazd, a także obręcze kół podnoszące
skuteczność chłodzenia hamulców i zmniejszające opór powietrza. To właNISKO POŁOŻONY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
Żaden samochód tej klasy nie ma środka ciężkości ulokowanego tak nisko, ściwości aerodynamiczne typowe dla samochodów wyścigowych.
jak UX. Cecha ta ma pierwszorzędne znaczenie dla zwinności i doskonałych
właściwości jezdnych, a jej dopełnieniem są liczne rozwiązania obniżające UKŁAD KOREKCJI SZTYWNOŚCI ZAWIESZENIA (AVS)
masę pojazdu. Należy do nich zastosowanie lekkiego aluminium w konstrukcji Wersja UX F SPORT charakteryzuje się specjalnie dostrojonym zawieszeniem
bocznych drzwi, błotników i maski, a żywicy w konstrukcji drzwi bagażnika. ze zmodyfikowanymi resorami i stabilizatorami oraz rozpórkami zawieszenia
Proporcje Lexusa UX pozwoliły na uzyskanie najmniejszego w tej klasie tylnego. Ponadto wersje F SPORT i Omotenashi mogą zostać opcjonalnie
promienia zawracania wynoszącego 5,2 metra.
uzupełnione o specjalnie zmodyfikowaną wersję nowego, reaktywnego
układu korekcji sztywności zawieszenia (AVS), znanego już z naszego
coupé — Lexusa LC.

UX
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ERGONOMIA WNĘTRZA

KOKPIT ZBUDOWANY WOKÓŁ KIEROWCY
Zasiadając na fotelu kierowcy nowego Lexusa UX nietrudno znaleźć idealną
pozycję do jazdy. Do samochodu wsiada się niezwykle łatwo, a po zajęciu
miejsca doskonale widać drogę przed sobą. Prowadzący ma w dłoniach
kierownicę ręcznie obszytą skórą, a łopatki do zmiany biegów* zamontowane
przy jej kolumnie podkreślają sportowy rodowód auta. Samochód błyskawicznie
reaguje na naciśnięcie pedału przyspieszenia, a wybór przełożeń odbywa
się za pomocą techniki Shift-by-Wire. Ergonomiczna deska rozdzielcza
crossovera została tak zaprojektowana, by jak najmniej rozpraszać uwagę
kierowcy. Ponadto oferuje innowacyjne rozwiązania, takie jak bezprzewodowa ładowarka do telefonu czy bezprzewodowe podświetlenie nawiewów.

umożliwia jednoczesny dostęp do informacji i ustawień, np. Lexus Premium
Navigation i klimatyzacji. Aby ułatwić kierowcy poruszanie się w mieście, system
kamer prezentuje obraz obejmujący niemal całą 360-stopniową panoramę
wokół pojazdu. Generuje również wirtualny, trójwymiarowy obraz Lexusa UX
widzianego z góry, który wraz z liniami prowadzącymi pomaga bezpiecznie
manewrować w przestrzeni. Kolorowy projektor HUD o wysokiej rozdzielczości korzysta z rozwiązań, które pierwotnie opracowano dla nowoczesnych
myśliwców. Prezentuje on najważniejsze informacje na przedniej szybie, w polu
widzenia kierowcy, ale tak, by nie przeszkadzać w obserwacji drogi. Obraz
na nim jest tak wyraźny i ostry, że odczytanie danych nie stanowi problemu
nawet w słoneczny dzień.

Na dużym wyświetlaczu multimedialnym Lexusa UX — o przekątnej 10,3 cala
— można sterować funkcjami za pomocą nowego touchpada, obsługiwanego
podobnie jak współczesne smartfony lub głosowo. Tryb podzielonego ekranu
* Dostępne w wersji F SPORT.

UX
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CONNECTED CAR

USŁUGI ŁĄCZNOŚCI
I APLIKACJA LEXUS LINK
Komunikacja z Twoim Lexusem jeszcze nigdy nie była tak łatwa i komfortowa. Dzięki usługom łączności Lexus Connected Car oraz specjalnie zaprojektowanej przez markę Lexus aplikacji Lexus Link możesz komunikować się ze swoim nowym Lexusem UX gdziekolwiek jesteś i dokądkolwiek się wybierasz.
Możesz zdalnie planować swoje podróże i wysyłać współrzędne celu do nawigacji Twojego samochodu. Dzięki Lexus Link zyskasz dostęp do informacji
o Twoich podróżach, ich dystansie, przebiegu i pozostałych parametrach. Nie musisz już również pamiętać o czekających Cię przeglądach czy wizytach
serwisowych. Aplikacja przypomni o nich w odpowiednim czasie. Dodatkowo, funkcja Hybrid Coaching dostępna dla modelu Lexus UX 250h pokaże,
kiedy Twój samochód pracuje w trybie samochodu elektrycznego i pozwoli doskonalić styl jazdy, aby ograniczać zarówno emisję spalin, jak i zużycie paliwa.

SERWIS I PRZEGLĄDY

WYŚLIJ DO AUTA2

ZNAJDŹ MOJEGO LEXUSA

Aplikacja przypomni Ci o przeglądzie
Twojego Lexusa UX i pokaże jego
historię serwisową.1 Ciesz się niezrównaną jakością usług serwisowych,
korzystaj z przypomnień o terminach usług serwisowych i kontynuacji
ochrony ubezpieczeniowej.

Możesz zaplanować wakacyjną trasę
albo podróż służbową na swoim
urządzeniu, a następnie przesłać ją
do systemu nawigacji Lexusa. Jeśli
części trasy nie będziesz mógł pokonać samochodem, aplikacja Lexus
Link pokaże Ci drogę do miejsca
docelowego — pieszo lub komunikacją publiczną — po zaparkowaniu
samochodu.

Funkcja pozwoli w szybki sposób
odnaleźć miejsce, w którym został
zaparkowany Twój Lexus i wskaże Ci
do niego drogę za pomocą szczegółowych wskazówek. Możesz również
udostępnić aktualną lokalizację samochodu swoim bliskim.

MÓJ STYL JAZDY

HYBRID COACHING

Rozwiązanie stworzone z myślą o kierowcach, którzy chcą poznać swój styl
jazdy. Aplikacja pokaże pokonywane
trasy i pozwala zaznaczać, które z nich
to podróże służbowe.

Dla właścicieli Lexusa UX 250h dostępna jest funkcja Hybrid Coaching,
która pomaga zoptymalizować jazdę
z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym. Główne funkcjonalności obejmują między innymi: analizę
i ocenę hamowań oraz przyspieszeń,
statystyki jazdy hybrydowego napędu
elektrycznego (dystans oraz czas),
punktację stylu jazdy kierowcy.

1
2

Historię serwisową może zobaczyć tylko właściciel samochodu.
Funkcjonalność dostępna dla modelu wyposażonego w system nawigacji.

UX
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BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZNIE W MIEŚCIE:
LEXUS SAFETY SYSTEM+ 2
Bez względu na to, dokąd wybierasz się nowym Lexusem UX, dobrze wiedzieć,
że prowadzisz jeden z najbezpieczniejszych crossoverów, jakie kiedykolwiek
zbudowano. Wszystkie wersje Lexusa UX są wyposażone w najnowszy
pakiet Lexus Safety System+ 2, który obejmuje zaawansowane technologie
stworzone z myślą o zapobieganiu trzem najczęstszym rodzajom wypadków:
uderzeniom w tył pojazdu, wypadkom spowodowanym opuszczeniem pasa
ruchu i kolizjom z udziałem pieszych.
Podczas podróżowania po zatłoczonych autostradach lub dojazdów do pracy
i powrotów do domu największe zagrożenie wiąże się z nieplanowanym
opuszczeniem pasa ruchu i wjechaniem w poprzedzający pojazd, który
zwolnił. Dlatego, gdy kierowca wykonuje manewr zmiany pasa, UX monitoruje
martwe pole, sygnalizując obecność pojazdów na pasie obok lub zwalnia
— wykorzystując dynamiczny tempomat radarowy — kiedy poprzedzający
pojazd zacznie hamować.

UX

Lexus UX jest także wyposażony w asystenta rozpoznawania znaków
drogowych (RSA), system automatycznych świateł drogowych (AHB),
który wykrywa pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka w nocy oraz system
wspomagający podążanie za pasem ruchu (LTA) — nieoceniony podczas
pokonywania ostrych zakrętów i na autostradach.
Podczas przejazdu przez zatłoczone centra miast i dzielnice handlowe
z pewnością przyda się oferowany w Lexusie UX system ochrony przedzderzeniowej (PCS). Za pomocą radaru działającego w zakresie fal milimetrowych oraz kamery stereoskopowej system ten jest w stanie wykryć nawet
pieszego w nocy lub rower nagle wyjeżdżający przed maskę w świetle dnia.
Gdy radar wykryje niebezpieczną sytuację, kierowca otrzymuje informację
o zagrożeniu na projektorze HUD, aby odpowiednio zareagować i uniknąć
zderzenia. W przypadku braku reakcji ze strony kierowcy system zwiększy
ciśnienie w układzie hamulcowym Lexusa UX, aby pomóc uniknąć kolizji.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

PURE
17-calowe, aerodynamiczne, wentylujące obręcze kół z lekkich stopów, srebrne,
z pięcioma szerokimi ramionami, opony 215/60 R17
Charakterystyczna atrapa chłodnicy
Automatyczna skrzynia biegów
Reflektory przednie Bi-LED
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Tapicerka z tkaniny
7-calowy wyświetlacz multimedialny Lexus
6-głośnikowy system audio Panasonic®

BUSINESS EDITION
Apple CarPlay® / Android Auto®
Aktywny tempomat (ACC)
2-strefowa klimatyzacja automatyczna
Fotele przednie podgrzewane
Przyciemniane szyby: tylna oraz tylne boczne
Reflektory przednie Bi-LED
Obręcze kół ze stopów lekkich 18", 225/50 R18 RFT G4AN
(opony typu runflat)
Lexus Safety System+ 2
Wykrywanie ruchu poprzecznego z tyłu z funkcją zatrzymania (UX 250h)
Układ wentylacji z technologią nanoe®

F IMPRESSION
Automatyczna skrzynia biegów
Reflektory przednie Bi-LED
Pakiet Lexus Safety System+ 2
Apple CarPlay® / Android Auto®
Podgrzewane fotele przednie
Kamera cofania
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna w technologii nanoe®
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTAB)
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika
Inteligentny kluczyk

UX
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WERSJE WYPOSAŻENIA

PRESTIGE
18-calowe obręcze kół z lekkich stopów z polerowanymi elementami, opony
225/50 R18
Charakterystyczna atrapa chłodnicy
Reflektory przednie Full LED
Adaptacyjne światła drogowe (AHS)
Tapicerka skórzana
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika
Inteligentny kluczyk

F SPORT
18-calowe obręcze kół z lekkich stopów, wzór F SPORT, opony 225/50 R18
Charakterystyczna atrapa chłodnicy ze wzorem siatki F
Reflektory przednie Full LED
Adaptacyjne światła drogowe (AHS)
Tapicerka skórzana F SPORT*
Wyświetlacz multimedialny o przekątnej 10,3 cala*
8-głośnikowy system audio Panasonic®*
Lexus Premium Navigation*

OMOTENASHI
18-calowe obręcze kół z lekkich stopów z polerowanymi elementami, opony
225/50 R18
Charakterystyczna atrapa chłodnicy
Reflektory przednie Full LED
Adaptacyjne światła drogowe (AHS)
Tapicerka skórzana
Wyświetlacz multimedialny o przekątnej 10,3 cala
13-głośnikowy system audio Mark Levinson® Premium Surround1
Wentylowane fotele1

1

Element opcjonalny lub składnik pakietu.
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TECHNOLOGIA | BENZYNOWA

01. 2-LITROWY SILNIK BENZYNOWY
UX 200 ma pionierski 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 126 kW (171 KM)
i maksymalnym momencie obrotowym 205 Nm. Ta lekka i wysoce sprawna
jednostka spełnia rygorystyczne wymagania nowej normy EURO 6d. Pozwala
jeździć dynamicznie, a zarazem z poszanowaniem dla środowiska.

UX

02. PRZEKŁADNIA BEZSTOPNIOWA Z BEZPOŚREDNIĄ
ZMIANĄ PRZEŁOŻEŃ
Napęd Lexusa UX 200 przenoszony jest na przednie koła przez nowo
zaprojektowaną przekładnię bezstopniową, która działa płynnie i pozwala
ograniczyć zużycie paliwa, a jednocześnie zapewnia kierowcy dużo przyjemności z jazdy oraz wrażenie pełnej kontroli nad napędem.
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TECHNOLOGIA | HYBRYDOWA

01. NAPĘD HYBRYDOWY LEXUSA CZWARTEJ GENERACJI
UX 250h wyposażony jest w samoładujący się elektryczny napęd hybrydowy czwartej generacji, o mocy 184 KM. Charakteryzuje się on najniższym
w swojej klasie zużyciem paliwa, a jednocześnie bardzo chętnie reaguje na
poczynania kierowcy, pozwalając czerpać przyjemność z jazdy. Centralny
element tego potężnego napędu spalinowo-elektrycznego stanowi moduł
sterowania mocą, który w Lexusie UX 250h jest o 20% mniejszy i o 10%
lżejszy, niż w poprzednich generacjach naszego układu napędowego.
02. 2-LITROWY SILNIK BENZYNOWY
2-litrowy silnik benzynowy modelu UX 250h należy do najsprawniejszych
jednostek stworzonych przez Lexusa. Charakteryzuje się wysokim stopniem
sprężania (14:1) i zastosowano w nim takie zaawansowane rozwiązania, jak
wycinane laserowo gniazda zaworów dolotowych i układ wtrysku Lexus D4-S
obejmujący zarówno wtryskiwacze bezpośrednie, jak i dodatkowe w kanałach
dolotowych. Recyrkulacja gorących spalin przyspiesza rozgrzewanie silnika,
a inteligentny elektryczny układ zmiennych faz rozrządu (VVT-iE) podnosi
osiągi silnika i jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia poziomu emisji
szkodliwych substancji.

UX

03. PRZEKŁADNIA NAPĘDU HYBRYDOWEGO
Ta przekładnia nowej generacji integruje 2-litrowy silnik benzynowy z dwoma
silnikami elektrycznymi/prądnicami i charakteryzuje się o 25% mniejszym
tarciem wewnętrznym niż wcześniejsze konstrukcje Lexusa. Funkcja Sequential
Shiftmatic symuluje działanie sześciostopniowej skrzyni biegów, pozwalając
na hamowanie silnikiem z różną siłą i wybór przełożeń za pomocą łopatek
przy kierownicy (F SPORT) lub dźwigni zmiany biegów w położeniu „S”.
04. AKUMULATOR NAPĘDU HYBRYDOWEGO
Nowy akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy wraz z układem chłodzenia
ulokowano pod tylnym siedzeniem Lexusa UX 250h, pozostawiając dużo
miejsca w przestrzeni bagażowej i obniżając środek ciężkości pojazdu.
05. E-FOUR
UX 250h jest dostępny w wersji z napędem na przednie koła lub z elektrycznym napędem E-FOUR na wszystkie koła. W układzie E-FOUR tylna
oś napędzana jest przez osobny, przeznaczony tylko do tego celu silnik
elektryczny (będący także prądnicą). Płynny rozdział mocy między przednią
a tylną oś korzystnie wpływa na stabilność samochodu — nawet na stromych
podjazdach i ośnieżonych drogach — a przy tym towarzyszy mu niższe zużycie
paliwa niż w konwencjonalnych napędach na obie osie.
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WYPOSAŻENIE | NA ZEWNĄTRZ

01. 17-CALOWE, AERODYNAMICZNE OBRĘCZE KÓŁ
Z LEKKICH STOPÓW
Te obręcze kół z wykończeniem czarnym lub srebrnym metalizowanym mają
po obu stronach każdego ramienia specjalne płaty o kształcie podobnym do
płatów Gurney’a. Wykorzystuje się je w bolidach Formuły 1 do regulacji przepływu powietrza i wytwarzania siły dociskającej pojazd do toru. Innowacyjna
konstrukcja obręczy Lexusa sprzyja stabilności podczas jazdy i hamowania,
zwiększa skuteczność chłodzenia i ogranicza turbulencje boczne samochodu.
02. 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW
Dwubarwna stylistyka tych obręczy łączy wykończenie maszynowe z czarną
powłoką metalizowaną, wywołując skojarzenia ze sportem i luksusem.

01

03. REFLEKTORY BI-LED
Przednie lampy jednoprojektorowe, obejmujące dwufunkcyjne reflektory
LED typu bi-beam i światła do jazdy dziennej w kształcie litery L podkreślają
wyrazisty charakter samochodu.
04. POTRÓJNE REFLEKTORY LED
Zwarte potrójne trójprojektorowe reflektory z modułami diodowymi LED
i światła do jazdy dziennej w kształcie litery L mają charakterystyczny dla
Lexusa kształt grotu strzały. Ponadto światła na każdą pogodę sprzyjają
bezpieczeństwu i dobrej widoczności nawet podczas jazdy we mgle.
05. ŚWIATŁA DOŚWIETLAJĄCE ZAKRĘTY
Światła LED doświetlające zakręty poprawiają widoczność w bezpośrednim
sąsiedztwie samochodu podczas skrętu w lewo lub w prawo.

02

03

04

05
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WYPOSAŻENIE | NA ZEWNĄTRZ

06. ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
Światła do jazdy dziennej o kształcie grotów strzał zamontowane są nad
reflektorami. Kreślą charakterystyczny dla Lexusa rysunek litery L, będący
przedłużeniem linii nadwozia. Z kolei pionowe linie świetlne wywołują wrażenie
głębi i tworzą niezwykły efekt oświetleniowy.
07. AERODYNAMICZNE TYLNE ŚWIATŁA ZWIĘKSZAJĄCE
STABILNOŚĆ
Tylne światła zespolone nowego Lexusa UX są nie tylko atrakcyjne wizualnie,
lecz również bardzo efektywne pod względem aerodynamicznym. Klosze
zaopatrzone są w żebra, które zmniejszają zmiany ciśnienia powietrza o około
16%, skutecznie poprawiając stabilność tyłu nadwozia podczas pokonywania
zakrętów i występowania silnych bocznych podmuchów wiatru. Zestaw 120
diod LED tworzy atrakcyjną, ciągłą linię światła, zwężającą się lekko ku środkowi
i mierzącą zaledwie 3 mm w swoim najwęższym punkcie.

06

08. SZYBERDACH
Elektrycznie odchylany i odsuwany szyberdach doświetla kabinę Lexusa UX
i daje poczucie większej swobody oraz przestrzeni.
09. ELEKTRYCZNIE PODNOSZONE DRZWI BAGAŻNIKA
Lexus UX może być wyposażony w elektrycznie i bezdotykowo sterowane
drzwi bagażnika, które ułatwiają załadunek i rozładunek. Wystarczy mieć
przy sobie inteligentny kluczyk, by móc otwierać i zamykać bagażnik ruchem
stopy pod czujnikiem wbudowanym w tylny zderzak.

07

10. RELINGI DACHOWE
Wykonane z litego aluminium relingi dachowe mają atrakcyjny, opływowy
kształt, który idealnie komponuje się z linią dachu Lexusa UX.

08

09

10
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WYPOSAŻENIE | WNĘTRZE

01. KOKPIT ZWRÓCONY DO KIEROWCY
By stworzyć wrażenie idealnej ciągłości, projektanci nowego Lexusa UX
starali się zacierać tradycyjne granice między wnętrzem pojazdu, a tym,
co znajduje się na zewnątrz. Uzyskany efekt zapewnia kierowcy doskonałą
widoczność i świetne wyczucie gabarytów samochodu. Ponadto w Lexusie
UX fotel kierowcy jest swoistym centrum sterowania, które zapewnia pełną
kontrolę nad sytuacją i to wokół niego zgromadzono najważniejsze przełączniki.
02. KLIMATYZACJA S-FLOW / CLIMATE CONCIERGE
System S-Flow inteligentnie wpływa na klimat we wnętrzu kabiny Lexusa UX,
uwzględniając warunki panujące w otoczeniu, by zapewnić wysoki poziom
komfortu i jak najniższe zużycie paliwa. Potrafi na przykład wykryć, które fotele
są zajęte i odpowiednio dostosować swoje ustawienia. System uwalnia także
jony nanoe® odświeżając powietrze w kabinie i tworząc atmosferę delikatnie
nawilżającą skórę oraz włosy.

01

03. KIEROWNICA
Trójramienna kierownica nowego Lexusa UX rozpieszcza luksusem niespotykanym w tej klasie pojazdów, ponieważ została zaadaptowana z naszego
flagowego sedana LS. Z myślą o jeszcze większym komforcie podróży, jej
kształt pieczołowicie dopracowano podczas licznych testów, w ramach których
rejestrowano siłę nacisku dłoni mistrza kierownicy Takumi. Obszyta prawdziwą
skórą kierownica może być wyposażona w ogrzewanie przydatne w zimowe
poranki, a umieszczone na niej przełączniki sterują systemem audio, telefonem,
uniwersalnym wyświetlaczem informacyjnym, dynamicznym tempomatem
radarowym i systemem wspomagającym podążanie za pasem ruchu.

02

04. TAPICERKA SKÓRZANA / HAFT SASHIKO
Dostępna w Lexusie UX tapicerka z gładkiej skóry jest inspirowana tradycyjną
japońską techniką haftu sashiko, której używano podczas szycia strojów do
uprawiania sztuk walki. Przeszywaną tapicerkę zdobią nowe wzory perforacji,
które układają się w wyznaczone z matematyczną precyzją krzywe i gradacje
podkreślające piękno foteli.

03

05. REGULACJA PRZEDNICH FOTELI / PODPARCIE
LĘDŹWIOWE
Nawet osiem różnych parametrów regulacji geometrycznej pozwala prowadzić Lexusa UX w ergonomicznej pozycji ciała, która ogranicza zmęczenie.
W wersjach wyposażenia F SPORT i Omotenashi fotele standardowo
wyposażone są w mechanizm regulacji podparcia lędźwiowego. W wersji
Prestige taka regulacja jest wyposażeniem opcjonalnym.

04

06. ZDOBIENIA W STYLU WASHI
UX to pierwszy Lexus, w którym wykończenie kabiny inspirowane jest fakturą
papieru washi używanego w tradycyjnych japońskich drzwiach przesuwnych.
07. BEZPRZEWODOWE PODŚWIETLENIE NAWIEWÓW
W wersji wyposażenia Omotenashi pokrętła te są podświetlane diodami
LED zasilanymi indukcyjnie.
05

06

07

08

08. PODGRZEWANE I WENTYLOWANE FOTELE
Nowy Lexus UX jest dostępny z podgrzewanymi fotelami przednimi. W gorące dni ulgę przynosi chłodne powietrze z wydajnego układu klimatyzacji.
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TECHNIKA | DYNAMIKA JAZDY

01. PLATFORMA O WYSOKIEJ SZTYWNOŚCI
Lexus UX zbudowany jest na nowej platformie i to jej właśnie w dużej
mierze zawdzięcza swoje fantastyczne własności dynamiczne. Została ona
zaprojektowana w taki sposób, by UX był samochodem zwinnym, natychmiast reagował na polecenia kierowcy, a jednocześnie zapewniał poczucie
stabilności i bezpieczeństwa. Projekt płyty pozwala na zwiększenie sztywności strategicznych elementów konstrukcji, w tym zastosowanie materiałów
o zwiększonej wytrzymałości i struktur pierścieniowych wokół tylnych drzwi
bocznych i drzwi bagażnika. W kluczowych punktach stosowane są sztywne
połączenia klejone i laserowe zgrzewy — techniki znacząco zwiększające
ogólną sztywność.
02. NISKO POŁOŻONY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
Dzięki nowej platformie środek ciężkości Lexusa UX jest ulokowany tak nisko,
jak w żadnym innym samochodzie tej klasy. Dopełnieniem tej cechy, tak ważnej
dla własności dynamicznych samochodu, są rozwiązania ograniczające masę
nadwozia: wykonanie konstrukcji bocznych drzwi, błotników i maski z lekkiego
aluminium, a drzwi bagażnika — z materiału na bazie żywicy.

01

03. DOSKONAŁA AERODYNAMIKA
Lexus UX charakteryzuje się doskonałymi właściwościami aerodynamicznymi,
w tym niemal całkowicie osłoniętym podwoziem, co nie tylko przekłada się
na niższe zużycie paliwa, lecz także ogranicza szum i turbulencje związane
z ruchem opływającego samochód powietrza. Do innych przełomowych
rozwiązań poprawiających aerodynamikę należy jednoczęściowe światło
tylne, które poprawia stabilność pojazdu w trakcie pokonywania zakrętów
i występowania silnych bocznych podmuchów wiatru. Profile nadkoli Lexusa
UX są spłaszczone z boku, a w górze mają „schodkowy” kształt, co ogranicza
przechyły powodowane przez przepływ powietrza podczas pokonywania
zakrętów, zmieniania pasów czy jazdy prosto.

02

04. ZAWIESZENIE
Kolumny MacPhersona z przodu i zawieszenie tylne z podwójnymi wahaczami
zaprojektowano i dostrojono z myślą o komforcie i dynamice prowadzenia.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono charakterystyce amortyzatorów, jakości
zastosowanego w nich oleju i uszczelniaczy oraz kontroli siły tarcia.
05. ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE UKŁADU
KIEROWNICZEGO
W Lexusie UX wprowadzono elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
zintegrowane z kolumną kierownicy. System charakteryzuje się bardziej zwartą
i sztywną konstrukcją, a wał kierownicy ma większą średnicę. Wspomagany
w ten sposób układ kierowniczy zapewnia wyraźne, natychmiastowe reakcje
na działania prowadzącego i daje świetne wyczucie drogi.

03

06. SELEKTOR TRYBU JAZDY
Selektor trybu jazdy ulokowano obok ramki osłony licznika, dzięki czemu
można nim łatwo sterować bez konieczności istotnej zmiany kierunku obserwacji lub pozycji za kierownicą. We wszystkich wersjach standardowo
dostępne są tryby Eco, Normal i Sport, a UX w wersjach wyposażenia
F SPORT i Omotenashi oferuje pięć trybów: Eco, Normal, Custom, Sport S
i Sport S+ (pakiet).
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TECHNIKA | SYSTEMY AUDIO, KOMUNIKACYJNE I INFORMACYJNE

01. LEXUS PREMIUM SOUND SYSTEM
Nowy Lexus UX jest oferowany z sześcio- lub ośmiogłośnikowym systemem
Lexus Premium Sound System. Do słuchacza docierają zarówno fale dźwiękowe generowane bezpośrednio z głośników, jak i odbite od szyb, przez co
ma on wrażenie, że siedzi na wprost sceny koncertowej. Membrany głośników
Panasonic® — wykonane z żywicy zawierającej węgiel drzewny z bambusa
oraz skamieniałości roślinne, a przez to dobrze przygotowane na recykling
— z niezwykłą czystością odtwarzają partie wokalne.
02. SYSTEM AUDIO MARK LEVINSON®
13-głośnikowy system audio Mark Levinson® Premium Surround o mocy
915 watów to źródło dźwięku najwyższej światowej klasy. Wszystkie elementy
elektryczne systemu zaprojektowano z wielką pieczołowitością, by ograniczyć
całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) do poziomu nieprzekraczającego 0,1%. System obejmuje wzmacniacz klasy D o mocy 150 W / 4 Ω x
12 kanałów (używanych jest 8 kanałów). Zapas mocy pozwala na dokładne
wysterowanie dużych głośników i uzyskanie mocnego, czystego brzmienia.
Układ QLS (Quantum Logic Surround) korzysta z optymalnego rozmieszczenia elementów systemu oraz nowej techniki przetwarzania dźwięku, by
uzyskiwać dźwięk w sposób idealnie zbieżny z intencjami kompozytora.

01

03. PRZYRZĄDY OPTITRON
W kokpicie Lexusa UX zastosowano przyrządy Optitron z centralnym
7-calowym wyświetlaczem LCD typu TFT. Na wyświetlaczu w przejrzysty
sposób prezentowane są różne dane, a podczas wsiadania do samochodu
i uruchamiania go odtwarzane są eleganckie animacje.

02

04. PROJEKTOR HUD
Informacje o stanie pojazdu i wskaźniki rzutowane są — w kolorze — bezpośrednio na przednią szybę. Projektor HUD, generujący obraz o wymiarach
260 mm x 97,5 mm, wyświetla m.in. wskazówki nawigacyjne, ustawienia
systemu audio lub systemów bezpieczeństwa, a kierowca może je odczytywać,
nie odrywając wzroku od drogi.
05. SYSTEM WZYWANIA SŁUŻB RATUNKOWYCH (eCALL)
System eCall powstał z myślą o Twoim bezpieczeństwie. Umożliwia ręczne
lub automatyczne połączenie z numerami alarmowymi. Służby ratunkowe
są natychmiast powiadamiane o kolizjach, w których aktywowane zostały
poduszki powietrzne. Otrzymują informację o dokładnej lokalizacji pojazdu
oraz jego dane identyfikacyjne. Ponadto w każdej chwili możesz skontaktować
się ze służbami ratunkowymi, naciskając przycisk połączenia alarmowego.

03

04

05
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TECHNIKA | SYSTEMY MULTIMEDIALNE I ŁĄCZNOŚĆ

01. SYSTEM NAWIGACJI LEXUS PREMIUM NAVIGATION
System nawigacji oferuje grafikę 3D i różne opcje wyświetlania mapy, takie
jak wyszukiwanie punktów POI. Poza tym najnowsze mapy można aktualizować za pomocą bezprzewodowej technologii „Over The Air”. W celu
zapewnienia dodatkowej wygody system zawiera także instrukcję obsługi
w wersji elektronicznej. Aby korzystanie z nawigacji było jeszcze bardziej
komfortowe, dostępne są też usługi internetowe, takie jak: informacje o ruchu
drogowym, wyszukiwanie parkingu, wyszukiwanie stacji paliw, prognoza
pogody, wyszukiwarka internetowa Google i Google Street View.
02. TOUCHPAD
Głównym ekranem Lexusa UX można sterować za pomocą touchpada
umieszczonego w konsoli środkowej albo poleceń głosowych. Touchpad,
czyli interfejs dotykowy, przypomina w obsłudze nowoczesnego smartfona
— reaguje m.in. na przewijanie, gest szczypnięcia i stukanie.

01

03. LEXUS LINK — USŁUGI SIECIOWE
Nowa aplikacja Lexus Link zamienia Lexusa UX w samochód połączony
z siecią. Lexus Link zapewnia bezproblemowy dostęp do takich usług
sieciowych, jak:
	SERWIS I PRZEGLĄDY
Aplikacja przypomni Ci o przeglądzie Twojego Lexusa UX i pokaże jego
historię serwisową.1 Ciesz się niezrównaną jakością usług serwisowych,
korzystaj z przypomnień o terminach usług serwisowych i kontynuacji
ochrony ubezpieczeniowej.
	WYŚLIJ DO AUTA
Możesz zaplanować wakacyjną trasę albo podróż służbową na swoim
urządzeniu, a następnie przesłać ją do systemu nawigacji Twojego Lexusa.
Jeśli części trasy nie będziesz mógł pokonać samochodem, aplikacja Lexus
Link pokaże Ci drogę do miejsca docelowego — pieszo lub komunikacją
publiczną — po zaparkowaniu samochodu.
	ZNAJDŹ MOJEGO LEXUSA
Funkcja pozwoli w szybki sposób odnaleźć miejsce, w którym został
zaparkowany Twój Lexus i wskaże Ci do niego drogę za pomocą szczegółowych wskazówek. Możesz również udostępnić aktualną lokalizację
samochodu swoim bliskim.
	MÓJ STYL JAZDY
Rozwiązanie stworzone z myślą o kierowcach, którzy chcą poznać swój
styl jazdy. Aplikacja pokaże pokonywane trasy i pozwala zaznaczać, które
z nich to podróże służbowe. Dla właścicieli modelu UX 250h Lexus
przygotował funkcję Hybrid Coaching, która pomaga zoptymalizować
ekonomiczną jazdę Lexusem UX z napędem hybrydowym.

02

03

04. INTEGRACJA ZE SMARTFONEM
Dzięki Apple CarPlay® i Android Auto® / Asystent Google® nowy Lexus UX
umożliwia łatwe wyświetlanie i używanie niektórych aplikacji ze smartfona
na ekranie.

04

05. BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA
Bezprzewodowa ładowarka z przodu konsoli środkowej umożliwia ładowanie
smartfona lub innego urządzenia przenośnego bez podłączania kabla — wystarczy położyć urządzenie na podkładce ładującej.

1

Historię serwisową samochodu może zobaczyć tylko jego właściciel.
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TECHNIKA | SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPARCIA KIEROWCY

01. LEXUS SAFETY SYSTEM+ 2 OTRZYMAŁ 5 GWIAZDEK
W TESTACH NCAP
Lexus UX — z nowatorskim systemem ochrony przedkolizyjnej, w którego
skład wchodzi system ochrony przedkolizyjnej z nową funkcją wykrywania
pieszych o każdej porze i rowerzystów za dnia — zapewnia bezpieczeństwo
na najwyższym w tej klasie poziomie. Ponadto otrzymał pięć gwiazdek
w prestiżowych testach Euro NCAP.
Lexus Safety System+ 2 obejmuje następujące funkcje:
- system ochrony przedkolizyjnej z funkcją wykrywania pieszych,
- dynamiczny tempomat radarowy,
- asystent rozpoznawania znaków drogowych,
- system wspomagający podążanie za pasem ruchu,
- automatyczne światła drogowe.

01

02. SYSTEM OCHRONY PRZEDZDERZENIOWEJ (PCS)
System ochrony przedzderzeniowej nowego Lexusa UX potrafi teraz wykrywać
nawet pieszych nocą i rowerzystów w ciągu dnia. Wymagało to zwiększenia
czułości i zakresu dynamicznego kamery, by pomagała również unikać
wypadków w ciemności — na przykład w sytuacji, gdy kierowca oślepiony
przez pojazd z naprzeciwka nie widzi pieszego przed maską. Poszerzono
również kąt, jaki swoim działaniem obejmuje radar na fale milimetrowe, aby
możliwe było wykrywanie rowerzystów. Jeśli system uzna, że prawdopodobieństwo kolizji jest wysokie, automatycznie aktywuje hamulce, aby pomóc
w jej uniknięciu lub ograniczyć szkody.

02

03. DYNAMICZNY TEMPOMAT RADAROWY (ACC)
System ten wykorzystuje czujnik radarowy, działający w zakresie fal milimetrowych oraz kamerę do wykrywania pojazdu poprzedzającego i utrzymuje od
niego odpowiedni dystans. Jeśli pojazd poprzedzający zatrzyma się, system
zatrzyma również Lexusa UX. Gdy poprzedzający pojazd z powrotem ruszy,
UX także podejmie dalszą jazdę. System ten odciąża kierowcę w sytuacjach
wymagających częstego zatrzymywania się i ruszania.
04. ASYSTENT ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH
(RSA)
Asystent rozpoznawania znaków drogowych w nowym Lexusie UX odczytuje
znaki drogowe i wyświetla je na uniwersalnym wyświetlaczu informacyjnym.
Ponieważ asystent rozpoznawania znaków jest sprzężony z dynamicznym
tempomatem radarowym, może szybko zmieniać zadaną prędkość zgodnie
z odczytanym ograniczeniem. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, by wszystko
to odbywało się automatycznie. Asystent RSA rozpoznaje wszystkie ważne
znaki drogowe i ostrzeżenia, w tym znaki elektroluminescencyjne i migające.

03

05. WSPOMAGANIE PODĄŻANIA ZA PASEM RUCHU (LTA)
System wspomagający podążanie za pasem ruchu ułatwia kierowcy utrzymanie
samochodu pośrodku pasa. Od poprzedniego systemu różni się również
tym, że działa w ciaśniejszych zakrętach. Jeśli uzna, że istnieje prawdopodobieństwo wyjechania poza pas, przejdzie w tryb zapobiegania, by pomóc
w skierowaniu pojazdu z powrotem na właściwy tor.

04

Funkcji realizowanych przez pakiety Lexus Safety System+ w żadnym wypadku nie wolno traktować jako substytutu
umiejętności kierowcy. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcjami.
Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo zawsze odpowiedzialny jest kierowca. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia
mogą być modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Więcej informacji można uzyskać
u lokalnych autoryzowanych dilerów Lexusa.
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TECHNIKA | SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPARCIA KIEROWCY

06. SYSTEM ADAPTACYJNYCH ŚWIATEŁ DROGOWYCH
(AHS)1
Konfigurowalny system adaptacyjnych świateł drogowych LED zapobiega
oślepianiu innych użytkowników drogi. Źródła światła LED w reflektorze są
niezależnie włączane/wyłączane tak, by selektywnie oświetlały obszar przed
samochodem.
07. SYSTEM OSTRZEGANIA O SPADKU CIŚNIENIA
W OPONACH
Na uniwersalnym wyświetlaczu podawane są wartości ciśnienia mierzone
przez czujniki w oponach, a w razie spadku ciśnienia w jednej z nich wyświetlane jest ostrzeżenie. System może pomóc w uniknięciu uszkodzenia
opony, a także sprzyja optymalizacji zużycia paliwa i trwałości ogumienia.

06

08. OSTRZEGANIE PODCZAS PARKOWANIA
System ostrzegania podczas parkowania istotnie ułatwia bezpieczne
parkowanie, integrując funkcje sonaru wykrywającego przeszkody, układu
ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z tyłu z kierunku poprzecznego
(RCTA) oraz kamery cofania.
09. OSTRZEŻENIE O POJAZDACH NADJEŻDŻAJĄCYCH
Z TYŁU Z KIERUNKU POPRZECZNEGO Z FUNKCJĄ
HAMOWANIA (RCTAB)
Ostrzeżenie o pojazdach nadjeżdżających z tyłu z kierunku poprzecznego
to funkcja aktywna podczas cofania. Wykrywa przeszkody w pobliżu samochodu, a także inne pojazdy zbliżające się w strefie za samochodem. W razie
potrzeby system włącza sygnał dźwiękowy i wyświetla sygnał wizualny na
centralnym wyświetlaczu i w odpowiednich lusterkach bocznych. Może
także samoczynnie wpływać na siłę napędową i sterować hamulcami, aby
uniknąć kolizji.
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10. SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA (BSM)
Radary zamontowane w tylnym zderzaku wykrywają pojazdy na sąsiednich
pasach wjeżdżające w obszar niewidoczny w lusterkach bocznych. Jeśli
kierowca sygnalizuje zamiar zmiany pasa, a inny pojazd znajduje się właśnie
w martwym polu, w odpowiednim lusterku bocznym generowany jest sygnał
ostrzegawczy.

08
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11. ASYSTENT PARKOWANIA LEXUSA / WIDOK 360°
Układ kamer 360° Lexusa ułatwia wjeżdżanie tyłem w miejsca parkingowe. Na
centralnym ekranie wyświetla obraz z kamery cofania i linie naprowadzające.
Aby ułatwić kierowcy poruszanie się w ciasnych miejscach, przekazuje obraz
obejmujący niemal całą 360-stopniową panoramę wokół samochodu. Generuje również wirtualny trójwymiarowy widok samochodu, który wraz z liniami
prowadzącymi pomaga bezpiecznie manewrować w miejskiej przestrzeni.2
12. PODUSZKI POWIETRZNE
Nowy UX standardowo zapewnia kierowcy oraz pasażerom „tarczę” w postaci
8 poduszek powietrznych. Są to czołowe i kolanowe poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera z przodu, boczne poduszki powietrzne w fotelach
przednich i tylnych, a także kurtyny sięgające na całą długość okien bocznych.

1
2

10

Element opcjonalny.
	Obrazy osób i przeszkód widoczne na monitorze nie odzwierciedlają dokładnie rzeczywistych położeń i odległości. Nie
należy polegać wyłącznie na obrazie z monitora. Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze obserwować otoczenie
prowadzonego pojazdu.
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F SPORT

01. 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW, WZÓR
F SPORT
W nawiązaniu do stylizacji sportowego coupé LC i flagowego sedana LS
wersja UX F SPORT jest wyposażona w niedostępne nigdzie indziej 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów o wysokiej sztywności, z 5 podwójnymi
ramionami i ciemną metaliczną powłoką.
02. KIEROWNICA F SPORT
Kierownica Lexusa UX F SPORT, na której widnieje logo F SPORT, daje
kierowcy wyjątkowe poczucie zespolenia z samochodem. Łopatki do zmiany
biegów pozwalają na szybkie i precyzyjne zmiany przełożeń bez odrywania
rąk od kierownicy. Dźwignia zmiany biegów F SPORT obszyta perforowaną
skórą jest stylistycznie dopasowana do kierownicy, dodatkowo podkreślając
sportowy charakter pojazdu.

01

03. WSKAŹNIKI F SPORT
Centralny wskaźnik F SPORT wykonany został jako 8-calowy wyświetlacz
TFT, a inspiracją dla jego konstrukcji i wyglądu były rozwiązania stosowane
w naszym legendarnym supersamochodzie LFA. Wyświetlacz — tak jak
w samochodach Lexus F — zawiera obrotomierz w formie zegara oraz
cyfrowy prędkościomierz.
04. ZEGAR F SPORT
W wersjach UX F SPORT montowany jest ekskluzywny zegar F SPORT
z fakturą tarczy przypominającą włókna węglowe i ozdobioną motywem L.

02

05. FOTELE F SPORT
Fotele F SPORT z tapicerką skórzaną obejmują ciało podobnie jak te stosowane
w Lexusie LC, naszym sportowym coupé, a ponadto oferują 8 parametrów
regulacji i podparcie lędźwiowe. Wszystkie szwy na fotelach, kierownicy,
panelu wskaźników i gałce dźwigni zmiany biegów powstają pod nadzorem
naszych mistrzów Takumi.
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F SPORT

06. ATRAPA CHŁODNICY F SPORT
Wersja UX F SPORT wyróżnia się specjalną stylizacją atrapy chłodnicy
i przedniego zderzaka. Zaprojektowanie skomplikowanej struktury siatkowej
atrapy chłodnicy nawiązującej do tej stworzonej dla modelu LS F SPORT —
wykończonej w kolorze jet black — wymagało wielu miesięcy intensywnego
modelowania komputerowego.
07. STYLIZACJA F SPORT TYLNEJ CZĘŚCI NADWOZIA
Charakterystyczne dla wersji F SPORT elementy stylizacyjne tylnej części
nadwozia obejmują specjalny zderzak, środkową listwę i ramkę tylnego światła
odblaskowego z powłoką w kolorze jet black.
06

08. NAKŁADKI PROGÓW I SPORTOWE PERFOROWANE
PEDAŁY F SPORT
Wytrzymałe nakładki na progi F SPORT skutecznie chronią lakier przed
uszkodzeniami, są wykończone w stylu szczotkowanego aluminium i zdobione
inskrypcją ze znakiem firmowym Lexusa. Aluminiowe, perforowane pedały
odzwierciedlają sportowy rodowód wersji UX F SPORT, a przy tym mają
znakomite własności antypoślizgowe.
09. TRYB SPORT S+
Tryb Sport S+ zmienia — na wyraźnie bardziej sportową — charakterystykę zawieszenia, układu kierowniczego i reakcji na naciśnięcie pedału przyspieszenia.
10. UKŁAD KOREKCJI SZTYWNOŚCI ZAWIESZENIA (AVS)
Wersje F SPORT mogą być wyposażone w układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS), podobny do stosowanego w naszym coupé, Lexusie LC.
Obejmuje on amortyzatory, których siła tłumienia jest regulowana z dokładnością do 650 poziomów, tak by samochód pozostawał wyjątkowo stabilny
na każdej nawierzchni.

07

08

08

09

10
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10

AKCESORIA

NAKŁADKI
Nowy crossover Lexus UX rzuca wyzwanie wszystkiemu, co pojawiło się przed nim. Zestaw nakładek
ze stylowymi, aerodynamicznymi listwami, podkreśla
sportowy wizerunek samochodu i czyni go jeszcze
bardziej bezkompromisowym.
Przednia listwa jest zintegrowana z dolną krawędzią
zderzaka i sprawia, że UX wygląda masywniej oraz
wydaje się niższy.
Boczne listwy uwypuklają boczne progi Lexusa UX,
podkreślając jego oryginalny, sportowy wygląd.
Tylna listwa o zawiniętym kształcie, stanowi dynamiczny akcent dopełniający sportową sylwetkę
Lexusa UX.

PRZEWÓZ BAGAŻY
Gdy wyruszasz na poszukiwanie przygody, Lexus
UX pomieści cały Twój ekwipunek. Belki poprzeczne i bagażniki pozwolą Ci do maksimum wykorzystać możliwości tego rewolucyjnego crossovera.
Belki poprzeczne po zamocowaniu do relingów
dachowych Lexusa UX tworzą bezpieczną, stabilną
podstawę dla różnych specjalistycznych akcesoriów
transportowych.
Bagażniki dostępne są również w innych rozmiarach
i kolorach. Szczegóły oferty w Autoryzowanej Stacji
Dilerskiej Lexus.
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01. HAK HOLOWNICZY
Zaprojektowany do łatwego montażu i demontażu w zależności od potrzeb.
W bezpieczny sposób umożliwia przewóz rowerów lub ładunków o masie
do 750 kg.
02. PODŚWIETLANE NAKŁADKI NA PROGI
Podświetlane nakładki na progi emanują wyrafinowaniem i stylem. Z tym
detalem Lexus UX ma jeszcze więcej klasy.
03. 17-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW
Specjalnie zaprojektowane obręcze kół z lekkich stopów jeszcze bardziej
podkreślają unikatowość auta oraz jego wyjątkowy wygląd. Lekkie, wytrzymałe
i trwałe, charakteryzują się wysoką jakością wykończenia.
04. 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW —
CZARNE WYKOŃCZENIE MASZYNOWE NA WYSOKI
POŁYSK
Obręcze kół z lekkich stopów marki Lexus stylowo dopełniają estetykę samochodu, podkreślając jego indywidualny charakter. Czarne wykończenie
na wysoki połysk wraz ze sportowym, 10-ramiennym wzorem wpisuje się
w wyrafinowany, miejski styl.

01

02

03

04
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OPRACOWANIE NOWEGO
KOLORU LAKIERU TO
WYMAGAJĄCE I CZASOCHŁONNE
PRZEDSIĘWZIĘCIE

Projektanci Lexusa nigdy nie sięgają po sztampowe kolory i zawsze wolą
opracować własną paletę barw od podstaw. A to może zająć nawet dwa
lata. Paleta lakierów Lexusa liczy 30 różnych barw, a wśród nich pojawiają
się metaliczne wykończenia, takie jak Blazing Carnelian czy Terrane Khaki.
Opracowując nowy kolor lakieru, projektanci Lexusa nigdy nie idą na skróty,
a każda decyzja opiera się na porównaniu setek próbek. „Podczas prac nad
nowym kolorem mam do czynienia z tak wieloma różnymi odcieniami, że
czasami pod koniec dnia mam kłopoty z widzeniem”, żartuje Megumi Suzuki,
jedna z naszych najbardziej doświadczonych projektantek kolorów. W pracy
wyróżnia ją umiejętność doskonałego rozróżniania kolorów i bystre oko.

Nawet po uzgodnieniu i wybraniu koloru pozostaje sporo do zrobienia.
Podczas poszczególnych faz projektowania Megumi Suzuki musiała zatrudnić
małą armię ekspertów: techników laboratoryjnych odpowiedzialnych za mieszanie farby, plastyków pracujących w glinie, inżynierów i zespół lakierników
pracujących na linii produkcyjnej, którzy pokryją każdy model jednolitą,
perfekcyjną warstwą lakieru. Co kilka tygodni firma Kansai Paint (dostawca
farb Lexusa) produkuje nową partię lakierów, a nasi projektanci bacznie
przyglądają się próbkom, formując panele testowe w kształt odzwierciedlający kontury nadwozia. Wszystkie są poddawane szczegółowej kontroli
w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych — przy świetle reflektorów
i słońca, w cieniu i przy zachmurzeniu w różnych miesiącach w ciągu roku.

„Zawsze, gdy kogoś spotkam albo wejdę do sklepu lub czyjegoś domu, Wybór finalnego koloru to nie lada wyzwanie. Ten, który wygląda wprost
zwracam uwagę na kolory i materiały”, dodaje. „W naszym dziale pracuje zniewalająco w blasku letniego poranka, może wypadać blado w cieniu lub
przy sztucznym oświetleniu. Projektanci muszą także odłożyć na bok subieksporo osób takich jak ja”.
tywne wrażenia. „To niesamowite, że sposób, w jaki postrzegamy dany kolor,
zależy od pory roku, nastroju czy panujących trendów”, zauważa Suzuki.
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F WHITE | 0831

SONIC QUARTZ | 0852

SONIC GREY | 1L1

SONIC TITANIUM | 1J7

BLACK | 2123

GRAPHITE BLACK | 223

MADDER RED | 3T23

BLAZING CARNELIAN | 4Y1

TERRANE KHAKI | 6X4

CELESTIAL BLUE | 8Y6

HEAT BLUE | 8X11

1
2
3

Wyłącznie w wersji F SPORT.
Niedostępne w wersji F SPORT.
Kolor jednolity.

Uwaga: ze względu na niedoskonałości druku faktyczne kolory lakieru mogą nieznacznie różnić się od
przedstawionych na ilustracji.
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TKANINA1

Black

White Ash

TKANINA F SPORT / SKÓRA SYNTETYCZNA TAHARA2

F Black

Flare Red

SKÓRA SYNTETYCZNA TAHARA3

Black

White Ash

Black/Bronze

SKÓRA NATURALNA4

Black

White Ash

Cobalt

F White

Flare Red

Rich Cream

Ocher

SKÓRA F SPORT5

F Black

Tapicerka z tkaniny jest wyposażeniem standardowym w wersji Pure i Business. W wersji Pure dostępny jest tylko kolor Black.
Tkanina F SPORT/wykończenie materiałem Tahara jest wyposażeniem standardowym w wersji F SPORT.
Skóra syntetyczna Tahara jest dostępna tylko w wersji F IMPRESSION.
4
Skóra naturalna jest standardowym wyposażeniem w wersjach Prestige i Omotenashi.
5
Tapicerka skórzana F SPORT jest częścią pakietu w wersji wyposażenia F SPORT.
1

2

3
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01

02

01 Tkanina Black
(Pure i Business)
02 Skóra naturalna Black
(Omotenashi i Prestige)
03 Skóra naturalna Rich Cream
(Omotenashi i Prestige)

03

UX
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04

05

04 Skóra naturalna White Ash
(Omotenashi i Prestige)
05 Skóra naturalna Ocher
(Omotenashi i Prestige)
06 Skóra naturalna Cobalt
(Omotenashi i Prestige)

06
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07

08

07 Tkanina F SPORT F Black /
materiał Tahara (F SPORT)
08 Tkanina F SPORT Flare Red /
materiał Tahara (F SPORT)
09 Skóra F SPORT F Black (F SPORT)

09
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OPTYMALNY WYBÓR – UX 250h BUSINESS EDITION
Możliwość integracji multimediów ze smartfonem poprzez system Apple
CarPlay® lub Android Auto®
Maksymalizacja bezpieczeństwa dzięki Lexus Safety System+ 2
Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja
Przednie reflektory Bi-LED
Aktywny tempomat (ACC)
Podgrzewane przednie fotele

Przyciemniane szyby: tylna oraz tylne boczne
Obręcze kół wykonane ze stopów lekkich 18", 225/50 R18 RFT G4AN
(opony typu runflat)
System wykrywania ruchu poprzecznego z tyłu z funkcją zatrzymania RCTAB
Układ wentylacji z technologią nanoe® eliminującą zanieczyszczenia, wirusy
i bakterie oraz nawilżającą skórę i włosy.

01 Obręcze kół wykonane ze stopów lekkich 18"

03 Przednie reﬂektory Bi-LED

02 Podgrzewane przednie fotele

04 Aktywny tempomat (ACC)

NAJLEPSZY WYBÓR – UX 250h F IMPRESSION
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z systemem nanoe®
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika
Pakiet Lexus Safety System+ 2
Kamera cofania
Podgrzewane fotele przednie
Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS)
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne
Ekran 7”

Apple CarPlay® / Android Auto®
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Tapicerka ze skóry syntetycznej
Pakiet stylistyczny: czarny grill, felgi, lusterka, relingi, dedykowane reflektory
System monitorowania martwego pola (BSM)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTAB)
System inteligentnego kluczyka

01 Czarny grill

03 Czarne felgi

02 Tapicerka ze skóry syntetycznej

04 Reflektory przednie Bi-LED
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PURE

PRESTIGE

F SPORT

OMOTENASHI
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Światła LED doświetlające zakręty
Światła LED do jazdy dziennej
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień, podgrzewane
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i podgrzewane
Lusterka boczne elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane), automatycznie składane
Emblematy F SPORT na przednich błotnikach
Charakterystyczna atrapa chłodnicy ze wzorem siatki F
Przednie światła przeciwmgielne LED
Spryskiwacze reflektorów przednich
Reflektory przednie LED typu bi-beam (dwufunkcyjne)
Reflektory przednie LED, potrójne
Kierunkowskazy przednie LED
Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia
Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
Tylne światła zespolone LED
Tylne światło przeciwmgielne LED
Tylny spojler
Relingi dachowe

















—









—
—


—










KOŁA1

17-calowe obręcze kół z lekkich stopów, srebrne, z 5. szerokimi ramionami,
opony 215/60 R17
18-calowe obręcze kół z lekkich stopów, wzór F SPORT, opony 225/50 R18
18-calowe obręcze kół z lekkich stopów, wykończone maszynowo, z 5. szerokimi ramionami,
opony 225/50 R18
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I DYNAMIKA JAZDY2

System adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
Układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS)
System przeciwdziałający blokowaniu się kół przy hamowaniu (ABS)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
System monitorowania martwego pola (BSM) i ostrzeżenie o pojazdach nadjeżdżających
z kierunku poprzecznego (RCTA)
Tempomat
Selektor trybu jazdy, Eco / Normal / Sport
Selektor trybu jazdy, Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+
Dynamiczny tempomat radarowy (DRCC)
Elektronicznie sterowane hamowanie regeneracyjne (ECB-R)
Tryb EV (samochodu elektrycznego)
Sportowa rozpórka zawieszenia przedniego
Układ wspomagania ruszania przed wzniesieniem (HAC)
Inteligentne czujniki parkowania, z przodu i z tyłu
Wspomaganie podążania za pasem ruchu (LTA)
Lexus Safety System+ 2
System ochrony przedzderzeniowej (PCS)
Ostrzeżenie o pojazdach nadjeżdżających z tyłu z kierunku poprzecznego z funkcją hamowania
(RCTAB)
Sportowe rozpórki zawieszenia tylnego
Asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
System Stop & Start
Układ kontroli trakcji (TRC)
System ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach (TPWS) z automatyczną lokalizacją
Układ hamulcowy wspomagany podciśnieniowo
System stabilizacji toru jazdy (VSC)



















—

—/
—/


—






—

—/
—/


















—/
—/








—/
—/







—







—

/—


/—


—

/—


/—







/—


/—



/—


/—


























BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Przełącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera z przodu
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu: czołowe, boczne, chroniące kolana / kurtyny powietrzne
na całą długość pojazdu / boczne poduszki powietrzne z tyłu z czujnikiem wywrócenia pojazdu
Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa
UX
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Mocowanie ISOFIX na zewnętrznych miejscach z tyłu
Napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu
Napinacze pasów bezpieczeństwa na zewnętrznych miejscach z tyłu

PURE

PRESTIGE

F SPORT

OMOTENASHI
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ZABEZPIECZENIA

System antykradzieżowy — czujnik wtargnięcia / czujnik przechyłu / syrena
Automatyczne blokowanie drzwi
Zamek drzwi z podwójną blokadą
Zamek drzwi sterowany bezprzewodowo
SYSTEMY AUDIO, KOMUNIKACYJNE I INFORMACYJNE

Wyświetlacz multimedialny Lexus o przekątnej 7 cali
Wyświetlacz multimedialny o przekątnej 10,3 cala
6-głośnikowy system audio Panasonic®
8-głośnikowy system audio Panasonic®
13-głośnikowy system audio Mark Levinson® Premium Surround
Apple CarPlay® / Android Auto®
Dostrajanie brzmienia silnika (ASC)
Zegar analogowy
Interfejs Bluetooth® do telefonu komórkowego i systemu audio
Cyfrowy prędkościomierz
System wzywania służb ratunkowych (eCall)
Projektor HUD
System nawigacji Lexus Premium Navigation
Panoramiczny monitor manewrowania (PVM) z ostrzeganiem o pieszych
Obsługa wyświetlacza multimedialnego za pomocą Touch Pada
Ładowarka bezprzewodowa
Tuner DAB






KOMFORT I WYGODA WNĘTRZA

Trójramienna kierownica wykończona skórą
Trójramienna kierownica wykończona perforowaną skórą
Aluminiowe nakładki na progi drzwi przednich z inskrypcją LEXUS
Kluczyk w postaci inteligentnej karty
Konsola środkowa czarna na wysoki połysk
Konsola środkowa metalizowana z delikatnym wzorem
System ułatwiający wsiadanie i wysiadanie, fotel kierowcy i kierownica odsuwające się
i powracające na miejsce
Elektronicznie sterowana klimatyzacja 2-strefowa
Elektronicznie sterowana klimatyzacja z czujnikiem wilgotności
Elektronicznie sterowana klimatyzacja z technologią nanoe®
Podparcie lędźwiowe w fotelu przednim, z dwiema funkcjami regulacji elektrycznej
(dla kierowcy)
Fotele przednie regulowane elektrycznie w wielu kierunkach
Fotele przednie regulowane elektrycznie w wielu kierunkach z pamięcią ustawień
(dla kierowcy)
Fotele przednie F SPORT
Fotele przednie podgrzewane
Fotele przednie ręcznie regulowane
Fotele przednie wentylowane
KOMFORT I WYGODA WNĘTRZA

Szklany szyberdach elektrycznie odchylany i przesuwany
Górna część deski rozdzielczej wykończona materiałem Tahara
Górna część deski rozdzielczej wykończona japońskim „papierem” washi
Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
Sportowe pedały z aluminium obrabianego maszynowo
Łopatki do ręcznej zmiany biegów
Dźwignia zmiany biegów obszyta perforowaną skórą
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane)
Lusterko wewnętrzne ręcznie ściemniane
Podświetlenie gałek w kratkach nawiewu
UX
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Nakładki progowe z tworzywa sztucznego
Nakładki progowe z elementami aluminium
Inteligentny system otwierania
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, (opcjonalnie) sterowana ruchem nogi
Zestaw naprawczy do opon
Tapicerka z tkaniny F SPORT / materiału Tahara
Tapicerka skórzana F SPORT
Tapicerka z tkaniny
Tapicerka skórzana

PURE
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 Standardowe wyposażenie.  Element opcjonalny.  Element dostępny jako składnik pakietu. — Niedostępne.
* Wyposażenie poglądowe, pełne wraz z aktualną ofertą dostępne w cenniku dostępnym na www.lexus-polska.pl.
1
Tam, gdzie podano więcej niż jedną informację o dostępności, pierwsza dotyczy wersji UX 200 i UX 250h FWD, a druga dotyczy wersji UX 250h E-FOUR.
2
Tam, gdzie podano więcej niż jedną informację o dostępności, pierwsza dotyczy wersji UX 200, a druga UX 250h.

PAKIETY

Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty
Elementy wykończenia wnętrza Japanese Paper
Szyberdach sterowany elektrycznie
Obręcze kół z lekkich stopów 17", 215/60 R17 G4AF (+ zestaw naprawczy i podnośnik) 1
Lakier metalik
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Pakiet Free
Kolorowy projektor wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD)
Szyberdach sterowany elektrycznie
Pakiet Dynamic
Sportowe tłumiki drgań nadwozia
Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS)
Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+)
Pakiet Exclusive
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
System Lexus Premium Navigation: radio AM/FM, 8 głośników, wyświetlacz 10.3"
Tapicerka z naturalnej skóry F SPORT
Podgrzewana kierownica




Pakiet Luxury
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
Elektryczna regulacja przednich siedzeń (8 kierunków)
System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM, 13 głośników, wyświetlacz 7"
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy
Podgrzewana kierownica






Pakiet Fuji
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
Lusterka zewnętrze elektrochromatyczne automatycznie składane i podgrzewane






Pakiet Comfort
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
Lusterka zewnętrze elektrochromatyczne automatycznie składane i podgrzewane
Podgrzewana kierownica
Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia
UX
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DANE TECHNICZNE
SILNIK

UX 200

UX 250h FWD (AWD)

Pojemność skokowa (cm3)
Cylindry/zawory
Moc maksymalna (KM przy obr./min)
Moc maksymalna (kW przy obr./min)
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)

1987
R4 / 16
171 przy 6600
126 przy 6600
205 przy 4800

1987
R4 / 16
152 przy 6000
112 przy 6000
190 przy 4400 - 5200

Typ

—

Moc maksymalna (KM)
Moc maksymalna (kW)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)

—
—
—

Silnik synchroniczny z magnesem stałym (Silnik
synchroniczny z magnesem stałym / indukcyjny)
109 / — (109 / 7)
80 / — (80 / 5,3)
202 / — (202 / 55)

SILNIKI ELEKTRYCZNE

SKRZYNIA BIEGÓW I PRZENIESIENIE NAPĘDU

Typ

Direct Shift-CVT

Napęd

FWD

Bezstopniowa przekładnia sterowana elektronicznie
(E-CVT)
AWD (E-FOUR)

171
126

184
135

190
9,2

177
8,5 (8,7)

od 6.6 do 6.9

od 5.3 do 5.6 (od 5.8 do 6.0)

od 150 do 156

od 120 do 128 (od 131 do 137)

EURO 6d-ISC

EURO 6d-ISC

1980
1460 - 1540

2110
1540 - 1620 (1600 - 1680)

334

320 (283)

452

438 (401)

47
750
750

43
750
750

CAŁKOWITA MOC UKŁADU

Całkowita moc (KM)
Całkowita moc (kW)
OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)
Przyspieszenie 0–100 km/h (s)
ZUŻYCIE PALIWA1 (l/100 km)

Cykl mieszany
EMISJA CO21 (g/km)
Cykl mieszany
NORMA EMISJI

Norma
MASA (kg)

Dopuszczalna masa całkowita
Masa własna pojazdu (min. – maks.)
POJEMNOŚCI2, 3

Objętość przestrzeni bagażowej, oparcia tylnych
siedzeń podniesione, bagażnik załadowany
do rolety (l)
Objętość przestrzeni bagażowej, oparcia tylnych
siedzeń podniesione, bagażnik załadowany
do dachu (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Uciąg, przyczepa niehamowana (kg)
Uciąg, przyczepa hamowana (kg)

	Podane zużycie paliwa i emisję CO2 zmierzono w środowisku kontrolowanym na reprezentatywnym egzemplarzu produkcyjnym pojazdu, zgodnie z wymaganiami określonymi w nowym rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 dotyczącym
procedury WLTP (z uwzględnieniem stosownych zmian). W przypadku indywidualnych konfiguracji samochodu ostateczne zużycie paliwa i emisję CO2 można obliczyć na podstawie zamówionego wyposażenia opcjonalnego. Zużycie
paliwa i emisja CO2 w konkretnym pojeździe mogą różnić się od podanych wyników pomiarów lub obliczeń. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki
(takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Więcej informacji o nowej procedurze testowania WLTP można znaleźć na stronie: www.lexus.eu/wltp#nedc
2
Wybranie niektórych elementów może spowodować zmniejszenie przestrzeni bagażowej. Wszystkie podane wartości obejmują pojemność schowka pod podłogą bagażnika.
3
Pakiet do holowania jest wyposażeniem standardowym. Jest on niedostępny razem z bezdotykowym otwieraniem drzwi bagażnika („kick function”).
1

Uwaga: więcej danych technicznych, w tym wszelkie zaktualizowane dane, można znaleźć w witrynie www.lexus-polska.pl
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DANE TECHNICZNE

1540
UX 250h
UX 250h

15501
2078

947 2

922 3

15501
1840

970

2640
4495

885

1
2
3

1252

1344

1329

1398

1368

792

Gdy pojazd jest wyposażony w opony 215/60 R17, wartość dla przodu i tyłu wynosi 1560.
Podana wartość dotyczy wersji z dachem standardowym. Równoważna wartość dla wersji F SPORT wynosi 929. W wersjach z opcjonalnym szyberdachem wartość wynosi 908 albo 889 w wersji wyposażenia F SPORT.
Podana wartość dotyczy wersji z dachem standardowym. Równoważna wartość dla samochodu z opcjonalnym szklanym szyberdachem wynosi 924.

Uwaga: wymiary na powyższych ilustracjach podane są w milimetrach.
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WYJĄTKOWOŚĆ POSIADANIA LEXUSA

Dążymy do tego, by posiadanie Lexusa — na każdym etapie
eksploatacji samochodu — było dla Klienta źródłem wyjątkowych i niezmiennie pozytywnych doświadczeń. Usługi
serwisowe i przeglądowe realizujemy z niezrównaną
jakością, a wszystkie prace są idealnie skoordynowane,
by gwarantowały pełną satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa. W naszych salonach staramy się odczytywać
i wyprzedzać potrzeby Klientów, stwarzając atmosferę
ciepłego przyjęcia i odprężenia w wysmakowanym otoczeniu. W nowocześnie urządzonych poczekalniach Lexusa
można śledzić wiadomości ze świata, przeglądać Internet
i skorzystać z poczęstunku. W tym czasie serwisanci
sprawnie wykonują niezbędne prace, by wizyta w serwisie
w jak najmniejszym stopniu zaburzała plan dnia Klienta.
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WYJĄTKOWOŚĆ POSIADANIA LEXUSA

ZAWSZE STARAMY SIĘ TRAKTOWAĆ KAŻDEGO
KLIENTA TAK, JAK TRAKTUJE SIĘ GOŚCIA
W SWOIM WŁASNYM DOMU
Odkąd wprowadziliśmy na rynek pierwszego Lexusa, zawsze idziemy o krok dalej, by dawać Klientom
więcej niż oczekują. Uważamy, że każdego Klienta powinno się traktować niczym gościa we własnym
domu. Niezliczone nagrody, jakie zdobyliśmy w minionych 30 latach, jednoznacznie potwierdzają,
że nasze podejście do Klienta znajduje powszechne uznanie. Ale czy to wystarczy do wyjaśnienia
legendarnej jakości obsługi, z której słynie Lexus? Odpowiedź na to pytanie przynosi nasze japońskie
dziedzictwo i jedno słowo: „Omotenashi”.
Omotenashi w języku japońskim oznacza „gościnność i uprzejmą obsługę”. Jednak koncepcja
Omotenashi wykracza poza doskonałość obsługi. To także starożytne japońskie pojęcie oznaczające
umiejętność przewidywania potrzeb drugiej osoby — nawet tych nieuświadomionych, nawet tych, które
dopiero się pojawią.
Omotenashi to sposób na życie i sposób myślenia każdego pracownika Lexusa. A także idea, która
przenika cały proces projektowania samochodów naszej marki, takich jak nowy Lexus UX. Takie samochody są fizyczną realizacją idei Omotenashi.
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Więcej o nowym UX:
lexus-polska.pl/UX
youtube.com/LexusPolska
facebook.com/LexusPolska
instagram.com/LexusPolska
2021 Lexus Europe* zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich szczegółów specyfikacji
i wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia mogą być
ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Szczegółowe
informacje na temat zmian koniecznych w danym kraju lub regionie można uzyskać u autoryzowanych
dilerów Lexusa w danym regionie.
©

Uwaga: pojazdy przedstawione na ilustracjach i specyfikacje zamieszczone w niniejszej broszurze mogą
różnić się od modeli i elementów wyposażenia dostępnych w danym kraju lub regionie. Kolor nadwozia
pojazdu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w niniejszej broszurze.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl
Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań,
które do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają nasze samochody na środowisko naturalne.
Dotyczy to całego cyklu — od prac projektowych, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż, serwis,
aż po wycofywanie zużytych pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na
temat wymagań wynikających z przepisów o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
* Lexus Europe jest oddziałem spółki Toyota Motor Europe NV/SA.
Wydrukowano w Europie, wrzesień 2021 r.

