SKLADOVÝ CENNÍK
LIMITED EDITION 2020
PLATNOSŤ: 1. marca 2021
NX 300h

TECHNICKÉ ÚDAJE
NX 300h 4×4
VÝKON
Maximálny výkon

197 k (145 kW)

MOTOR
Benzínový motor

2494 cm3, radový štvorvalec, DUAL–VVT-i

Maximálny krútiaci moment

210 Nm

Elektromotory (predné / zadné)

143 k (270 Nm) / 68 k (139 Nm)

HYBRIDNÁ BATÉRIA
Typ

nikel-metal hydridový (Ni-MH)

PREVODOVKA
Prevodovka

elektronicky riadená prevodovka s plynulo meniteľným prevodom (E-CVT)

JAZDNÉ VÝKONY
Zrýchlenie (0 – 100 km/h)

9,3 sekundy

Najvyššia rýchlosť

180 km/h

EMISIE
Emisie CO2 – kombinovaná prevádzka

163 – 172 g/km*

SPOTREBA
Kombinovaná spotreba

7,2 – 7,6 l/100 km*

OHĽADUPLNOSŤ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vonkajšia hladina hluku počas prejazdu

67,8 dB(A)

Vonkajšia hladina hluku počas ustálenej jazdy

73 dB(A)

KOLESÁ
Pneumatiky

225/65 R17

Disky

17" z ľahkej zliatiny

ROZMERY
Dĺžka

4 630 mm

Šírka (so sklopenými zrkadlami)

1 845 mm

Výška

1 645 mm

Rázvor

2 660 mm

* Hodnoty spotreby paliva a CO2 sa merajú v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom výrobnom modeli v súlade s požiadavkami nového európskeho nariadenia WLTP
ES 2017/1151 a jeho príslušných zmien a doplnení. Spotreba paliva a hodnoty CO2 sa môžu u vášho vozidla odlišovať od tohto merania. Spôsob jazdy a ďalšie faktory
(ako napr. klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, dopravná prevádzka, stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava, použité pneumatiky, zaťaženie
či počet prepravovaných cestujúcich) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkované emisie CO 2.

CHRÁŇTE SVOJU INVESTÍCIU S LEXUS PROTECT
OCHRANA VÁŠHO VOZIDLA ZVNÚTRA AJ ZVONKU
• Lexus ProTect Exteriér: 5-ročná ochrana laku
karosérie s kremíkovou vrstvou (vrátane aplikácie)
• Lexus ProTect Interiér:
ochrana interiéru proti znečisteniu (vrátane aplikácie)
• Lexus ProTect Kolesá:
ochrana diskov kolies proti znečisteniu (vrátane aplikácie)
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TECHNICKÉ ÚDAJE

299 €
119 €
69 €

NX 300h

LIMITED EDITION 4×4 E-FOUR

ŠTANDARDNÁ CENA: 49 990 €

CENOVÉ ZVÝHODNENIE: 10 000 €

(SFX: A8)
AKCIOVÁ CENA: 39 990 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• 8 airbagov
• Riadenie stability vozidla (VSC)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Alarm
• Systém proti odcudzeniu – senzor vniknutia
• Lexus Safety System+:
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (AHS)
––Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
• Systém sledovania slepého uhlu (BSM)
• Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
• Zadná parkovacia kamera
• Inteligentné parkovacie senzory
• Akustický výstražný systém

• Sedadlá:
––Čalúnenie zo syntetickej kože Tahara
––Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné (6 smerov)
––Vyhrievanie predných sedadiel
• Prevedenie interiéru:
––Kožou obšitý volant, radiace pádla pod volantom
––Elektrické nastavovanie volantu
––Strieborné ozdobné prvky interiéru
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
• Zadné sedadlá:
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Sada na opravu pneumatík
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry and Start
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Režim EV (Electric Vehicle)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety s funkciou svietenia do zákrut
––Dynamické nastavovanie výšky svetlometov
––LED hmlové svetlá
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Sekvenčné LED diódy smerových ukazovateľov
• Sklá:
––Zatmavené zadné sklá
• Spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou clonou)
elektricky sklopné a vyhrievané, s pamäťovou funkciou
––Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej farbe
• Pneumatiky a kolesá:
––18" F SPORT disky z ľahkej zliatiny, pneumatiky 225/60 R18
• Ďalšie prvky exteriéru
––Strešné lyžiny
––Dažďový senzor
––Športový nárazník

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 8" centrálny dotykový displej Lexus Media Display s ovládačom
Remote Touch Interface
• Audiosystém s 8 reproduktormi
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• CD prehrávač
• Bluetooth
• 2x USB + AUX
• DAB – digitálny tuner na príjem signálu (od výroby 04/2020)
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (K DIPOZÍII PODĽA SKLADOVÝCH ZÁSOB)
BIELA
SONIC
085

TITÁNOVÁ
SONIC
1J7

SIVÁ
KOVOVÁ
1H9

GRAFITOVÁ
ČIERNA
223

ČERVENÁ
MORELLO
3R1

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
4Y1

ZELENÁ
KHAKI
6X4

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

+ 1 559 €*
+ 1 155 €

ŠTANDARDNÁ
MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ČIERNA
(NEMETALICKÁ)
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LIMITED EDITION
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LEXUS NX 300h – CENNÍK
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava | Telefón: +421 262 414 322 | www.lexus-bratislava.sk
LEXUS ŽILINA – Dlhá 84, Žilina | Telefón: +421 41 7065 500 | www.lexus-zilina.sk

Spoločnosť Lexus kladie vysoký dôraz na ochranu životného prostredia. Maximálne sa usilujeme o to, aby naše vozidlá po celú dobu svojej životnosti – od návrhu, cez výrobu, distribúciu
a predaj, až po každodennú prevádzku – čo najmenej ovplyvňovali životné prostredie. Váš predajca Lexus vám poskytne všetky potrebné informácie o príslušných predpisoch týkajúcich sa
využitia vozidiel po skončení ich životnosti.
Ponuka platí do termínu zverejneného na internetových stránkach lexus.sk alebo do vyčerpania zásob. S ďalšími otázkami sa obráťte na autorizovaného predajcu Lexus.
Informácie o prvkoch výbavy vozidiel sú len orientačné a môžu sa meniť v závislosti od aktuálnej výroby. Maloobchodné ceny uvedené v cenníku zahŕňajú DPH. Ceny sa môžu meniť v závislosti
od výšky DPH. Cenník sa vzťahuje iba na vozidlá objednané počas platnosti cenníka. Ceny uvedené v tejto publikácii sú len orientačné a nemožno ich považovať za cenovú ponuku. Zoznam
prvkov výbavy s cenníkom má platnosť od 1. marca 2021 až do vydania nového cenníka. Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny.
Modely uvedené v tejto publikácii a ich technické špecifikácie sa môžu líšiť od modelov a výbavy ponúkaných na slovenskom trhu. Prezentované fotografie alebo popisy modelov môžu
prípadne obsahovať prvky príplatkovej výbavy. Odtiene farieb zobrazené v publikácii sa môžu mierne líšiť od skutočnosti. Ponuka platí až do odvolania. Za prípadné tlačové chyby nenesieme
zodpovednosť. Ak požadujete ďalšie informácie, kontaktujte prosím miestneho autorizovaného predajcu Lexus alebo navštívte internetové stránky www.lexus.sk. Vytlačené v 2021.
© Lexus Slovenská republika.

www.lexus.sk
www.facebook.com/LexusSlovensko
www.instagram.com/LexusSlovensko

