PREDPREDAJNÝ
CENNÍK
NX 450h+

PLATNOSŤ: od 28. júla 2021

PRE PREDPREDAJNÚ PONUKU KONTAKTUJTE VÁŠHO AUTORIZOVANÉHO PARTNERA LEXUS.
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LEXUS NX 450h+

TECHNICKÉ ÚDAJE
NX 450h+ 4×4 E-FOUR
VÝKON
Maximálny výkon

306 k (225 kW)

MOTOR
Benzínový motor

2487 cm3, radový štvorvalec L4, 16 ventilov

Maximálny výkon

185 k (136 kW) / 6 000 ot./min.

Maximálny krútiaci moment

227 Nm / 3 200 – 3 700 ot./min.

Elektromotory (predné / zadné)

182 k (134 kW), 270 Nm / 54 k (40 kW), 121 Nm

HYBRIDNÁ BATÉRIA
Typ

Lítium-iónová (Li-Ion)

PREVODOVKA
Prevodovka

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

JAZDNÉ VÝKONY
Zrýchlenie (0 – 100 km/h)

6,3 sekundy

Najvyššia rýchlosť

nie je k dispozícií

Najvyššia rýchlosť v režime EV

135 km/h

EMISIE
Emisie CO2 – kombinovaná prevádzka

nie je k dispozícií

Emisná norma

EURO 6D-ISC

SPOTREBA
Kombinovaná spotreba

nie je k dispozícií

OHĽADUPLNOSŤ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vonkajšia hladina hluku počas prejazdu

nie je k dispozícií

Vonkajšia hladina hluku počas ustálenej jazdy

nie je k dispozícií

KOLESÁ
Pneumatiky

235/60 R18

Disky

18" z ľahkej zliatiny

ROZMERY
Dĺžka

4 660 mm

Šírka (so sklopenými zrkadlami)

1 865 mm

Výška

1 640 mm

Rázvor

2 690 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)

299 €
119 €
69 €
TECHNICKÉ ÚDAJE
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LEXUS NX 450h+

NX 450h+ 4×4 E-FOUR

EXECUTIVE (SFX: RA)

64 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Lexus Safety System +3:
––Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB) s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov)
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Automatické diaľkové svetlá (AHB)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
––Systém sledovania slepého uhla (BSM)
––Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
––Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
• Zadná parkovacia kamera
• E-CALL

• Sedadlá:
––Čalúnenie zo syntetickej kože Tahara
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca (8 smerov)
––Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná (2 smery)
––Nastaviteľná opierka hlavy (zvisle)
––Vyhrievané predné sedadlá
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Prevedenie interiéru:
––Strieborné ozdobné obloženie interiéru
––Ambientné osvetlenie interiéru (jednofarebné)
––Kožou obšitý a vyhrievaný volant, radiace pádla pod volantom
––Elektricky nastaviteľný volant
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru
––Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky 7,5 m (230 V)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Dvojité LED svetlomety s funkciou AHB
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (statické)
––Predné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Protihlukové sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektricky ovládané
––Vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––18" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 235/60 R18
––Súprava na opravu pneumatík
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Ťažná kapacita: 1 500 kg

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM
• 9,8" centrálny displej Lexus Media Display
• Služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple CarPlay
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Bluetooth
• DCM modul
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
SONIC
085

TITANOVÁ
SONIC
1J7

CHRÓMOVÁ
SONIC
1L1

GRAFITOVÁ
ČIERNA
223

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
4Y1

+ 1 559 €*
+ 1 155 €

ŠTANDARDNÉ
ZELENÁ
KHAKI
6X4

MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ČIERNA
ČERVENÁ
(NEMETALICKÁ) (NEMETALICKÁ)
212
3T2

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
MATERIÁL SEDADIEL

FARBA SEDADIEL

FARBA STROPU

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Syntetická koža Tahara

Čierna

Sivá

Strieborné

EA21

Syntetická koža Tahara

Červená Dark Rose

Čierna

Strieborné

EA31

Syntetická koža Tahara

Čierna a krémová

Čierna

Strieborné

EA01

Syntetická koža Tahara

Orechovo hnedá

Orechovo hnedá

Strieborné

EA41

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

EXECUTIVE
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NX 450h+ 4×4 E-FOUR

EXECUTIVE PLUS (SFX: RH)

69 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Lexus Safety System +3:
––Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB) s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov)
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívne diaľkové svetlá (AHS)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
––Systém sledovania slepého uhla (BSM)
––Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
––Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
––Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View
(PVM)
• Zadná parkovacia kamera
• E-CALL

• Sedadlá:
––Čalúnenie zo syntetickej kože Tahara
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca (8 smerov)
––Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná (2 smery)
––Nastaviteľná opierka hlavy (zvisle)
––Vyhrievané predné sedadlá
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Prevedenie interiéru:
––Strieborné ozdobné obloženie interiéru
––Ambientné osvetlenie interiéru (jednofarebné)
––Kožou obšitý a vyhrievaný volant, radiace pádla pod volantom
––Elektricky nastaviteľný volant
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru
––Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky 7,5 m (230 V)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Quad-LED svetlomety s funkciou AHS
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákrut
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Predné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Protihlukové sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické
––Elektricky ovládané
––Pri cúvaní sklopné smerom nadol
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––20" disky z ľahkej zliatiny
––RunFlat pneumatiky 235/50 RF20 odolné voči defektom
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Ťažná kapacita: 1 500 kg

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM
• 14" centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple CarPlay
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Bluetooth
• DCM modul
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
SONIC
085

TITANOVÁ
SONIC
1J7

CHRÓMOVÁ
SONIC
1L1

GRAFITOVÁ
ČIERNA
223

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
4Y1

+ 1 559 €*
+ 1 155 €

ŠTANDARDNÉ
ZELENÁ
KHAKI
6X4

MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ČIERNA
ČERVENÁ
(NEMETALICKÁ) (NEMETALICKÁ)
212
3T2

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
MATERIÁL SEDADIEL

FARBA SEDADIEL

FARBA STROPU

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Syntetická koža Tahara

Čierna

Sivá

Strieborné

EA21

Syntetická koža Tahara

Červená Dark Rose

Čierna

Strieborné

EA31

Syntetická koža Tahara

Čierna a krémová

Čierna

Strieborné

EA01

Syntetická koža Tahara

Orechovo hnedá

Orechovo hnedá

Strieborné

EA41
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EXECUTIVE PLUS

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Executive.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

NX 450h+ 4×4 E-FOUR

EXECUTIVE TOP (SFX: SW)

70 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Lexus Safety System +3:
––Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB) s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov)
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívne diaľkové svetlá (AHS)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
––Systém sledovania slepého uhla (BSM)
––Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
––Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
––Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View (PVM)
• Zadná parkovacia kamera
• E-CALL

• Sedadlá:
––Čalúnenie zo syntetickej kože Tahara
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca (8 smerov)
––Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná (2 smery)
––Nastaviteľná opierka hlavy (zvisle)
––Vyhrievané predné sedadlá
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Prevedenie interiéru:
––Strieborné ozdobné obloženie interiéru
––Ambientné osvetlenie interiéru (jednofarebné)
––Kožou obšitý a vyhrievaný volant, radiace pádla pod volantom
––Dotykové plochy na volante
––Elektricky nastaviteľný volant
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru
––Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky 7,5 m (230 V)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Quad-LED svetlomety s funkciou AHS
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákrut
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Predné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Protihlukové sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické
––Elektricky ovládané
––Pri cúvaní sklopné smerom nadol
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––20" disky z ľahkej zliatiny
––RunFlat pneumatiky 235/50 RF20 odolné voči defektom
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Ťažná kapacita: 1 500 kg

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM
• 14" centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple CarPlay
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Projekčný displej (HUD) na čelnom skle s informáciami o jazde
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Bluetooth
• DCM modul
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
SONIC
085

TITANOVÁ
SONIC
1J7

CHRÓMOVÁ
SONIC
1L1

GRAFITOVÁ
ČIERNA
223

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
4Y1

+ 1 559 €*
+ 1 155 €
ŠTANDARDNÉ

ZELENÁ
KHAKI
6X4

MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ČIERNA
ČERVENÁ
(NEMETALICKÁ) (NEMETALICKÁ)
212
3T2

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
MATERIÁL SEDADIEL

FARBA SEDADIEL

FARBA STROPU

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Syntetická koža Tahara

Čierna

Sivá

Strieborné

EA21

Syntetická koža Tahara

Červená Dark Rose

Čierna

Strieborné

EA31

Syntetická koža Tahara

Čierna a krémová

Čierna

Strieborné

EA01

Syntetická koža Tahara

Orechovo hnedá

Orechovo hnedá

Strieborné

EA41

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Executive Plus.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

EXECUTIVE TOP
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NX 450h+ 4×4 E-FOUR

PRESTIGE (SFX: SY)

69 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Lexus Safety System +3:
––Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB) s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov)
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Automatické diaľkové svetlá (AHB)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
––Systém sledovania slepého uhla (BSM)
––Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
––Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
––Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View (PVM)
• Zadná parkovacia kamera
• E-CALL

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
(8 smerov), sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná (4 smery)
––Nastaviteľná opierka hlavy (zvisle)
––Vyhrievané predné a zadné sedadlá
––Odvetrávané predné sedadlá
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Prevedenie interiéru:
––Strieborné ozdobné obloženie interiéru
––Ambientné osvetlenie interiéru (viacfarebné)
––Kožou obšitý a vyhrievaný volant, radiace pádla pod volantom
––Elektricky nastaviteľný volant
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru
––Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky 7,5 m (230 V)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Dvojité LED svetlomety s funkciou AHB
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (statické)
––Predné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Protihlukové sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické
––Elektricky ovládané
––Pri cúvaní sklopné smerom nadol
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––18" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 235/60 R18
––Súprava na opravu pneumatík
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Ťažná kapacita: 1 500 kg

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM
• 14" centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple CarPlay
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Bluetooth
• DCM modul
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
SONIC
085

TITANOVÁ
SONIC
1J7

CHRÓMOVÁ
SONIC
1L1

GRAFITOVÁ
ČIERNA
223

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
4Y1

+ 1 559 €*
+ 1 155 €
ŠTANDARDNÉ

ZELENÁ
KHAKI
6X4

MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ČIERNA
ČERVENÁ
(NEMETALICKÁ) (NEMETALICKÁ)
212
3T2

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
MATERIÁL SEDADIEL

FARBA SEDADIEL

FARBA STROPU

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Koža

Čierna

Sivá

Strieborné

LA21

Koža

Červená Dark Rose

Čierna

Strieborné

LA31

Koža

Čierna a krémová

Čierna

Strieborné

LA01

Koža

Orechovo hnedá

Orechovo hnedá

Strieborné

LA41
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PRESTIGE

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Executive Top.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

NX 450h+ 4×4 E-FOUR

PRESTIGE PLUS (SFX: SX)

73 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Lexus Safety System +3:
––Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB) s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov)
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívne diaľkové svetlá (AHS)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
––Systém sledovania slepého uhla (BSM)
––Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
––Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
––Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View (PVM)
• Zadná parkovacia kamera
• E-CALL

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca (8 smerov),
sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná (4 smery)
––Nastaviteľná opierka hlavy (zvisle)
––Vyhrievané predné a zadné sedadlá
––Odvetrávané predné sedadlá
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Prevedenie interiéru:
––Strieborné ozdobné obloženie interiéru
––Ambientné osvetlenie interiéru (viacfarebné)
––Kožou obšitý a vyhrievaný volant, radiace pádla pod volantom
––Dotykové plochy na volante
––Elektricky nastaviteľný volant
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru
––Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky 7,5 m (230 V)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Quad-LED svetlomety s funkciou AHS
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákrut
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Predné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Protihlukové sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické
––Elektricky ovládané
––Pri cúvaní sklopné smerom nadol
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––20" disky z ľahkej zliatiny
––RunFlat pneumatiky 235/50 RF20 odolné voči defektom
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Ťažná kapacita: 1 500 kg

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM
• 14" centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple CarPlay
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Projekčný displej (HUD) na čelnom skle s informáciami o jazde
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Bluetooth
• DCM modul
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak
• PRESTIEGE TOP (SFX: SC)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
novej generácie (A-LTA)
––Asistent pre zmenu jazdného pruhu (LCA)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
SONIC
085

TITANOVÁ
SONIC
1J7

CHRÓMOVÁ
SONIC
1L1

GRAFITOVÁ
ČIERNA
223

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
4Y1

+ 1 559 €*
+ 1 155 €
+ 600 €

ŠTANDARDNÉ
ZELENÁ
KHAKI
6X4

MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ČIERNA
ČERVENÁ
(NEMETALICKÁ) (NEMETALICKÁ)
212
3T2

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
MATERIÁL SEDADIEL

FARBA SEDADIEL

FARBA STROPU

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Koža

Čierna

Sivá

Strieborné

LA21

Koža

Červená Dark Rose

Čierna

Strieborné

LA31

Koža

Čierna a krémová

Čierna

Strieborné

LA01

Koža

Orechovo hnedá

Orechovo hnedá

Strieborné

LA41

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Prestige.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

PRESTIGE PLUS
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NX 450h+ 4×4 E-FOUR

F SPORT (SFX: H5)

75 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Lexus Safety System +3:
––Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB) s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov)
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívne diaľkové svetlá (AHS)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
––Systém sledovania slepého uhla (BSM)
––Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
––Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
• Zadná parkovacia kamera
• E-CALL
• Adaptívne odpruženie (AVS)

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie F SPORT
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca (8 smerov),
sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná (2 smery)
––Nastaviteľná opierka hlavy (zvisle a vodorovne)
––Vyhrievané predné a zadné sedadlá
––Odvetrávané predné sedadlá
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Prevedenie interiéru:
––Hliníkové ozdobné obloženie interiéru
––Ambientné osvetlenie interiéru (viacfarebné)
––Kožou obšitý a vyhrievaný F SPORT volant, radiace pádla
pod volantom
––Dotykové plochy na volante
––Elektricky nastaviteľný volant
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov (4 režimy):
ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru
––Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky 7,5 m (230 V)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Quad-LED svetlomety s funkciou AHS
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákrut
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Predné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Protihlukové sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické
––Elektricky ovládané
––Pri cúvaní sklopné smerom nadol
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––20" čierne disky F SPORT z ľahkej zliatiny
––RunFlat pneumatiky 235/50 RF20 odolné voči defektom
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Ťažná kapacita: 1 500 kg

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM
• 14" centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple CarPlay
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Projekčný displej (HUD) na čelnom skle s informáciami o jazde
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Bluetooth
• DCM modul
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
NOVA
083

TITANOVÁ
SONIC
1J7

CHRÓMOVÁ GRAFITOVÁ ORANŽOVÁ
SONIC
ČIERNA
BLAZING
1L1
223
CARNELIAN
4Y1

+ 1 559 €*
+ 1 155 €
ŠTANDARDNÉ

ZELENÁ
KHAKI
6X4

MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ZAFÍROVÁ
MODRÁ
8X1

ČIERNA
(NEMETA
LICKÁ)
212

ČERVENÁ
(NEMETA
LICKÁ)
3T2

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
MATERIÁL SEDADIEL

FARBA SEDADIEL

FARBA STROPU

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Koža

Biela F

Čierna

Hliníkové

LB03

Koža

Čierna

Čierna

Hliníkové

LB23

Koža

Žiarivá červená

Čierna

Hliníkové

LB33
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F SPORT

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Prestige Plus.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

NX 450h+ 4×4 E-FOUR

F SPORT TOP (SFX: F9)

77 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Lexus Safety System +3:
––Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB) s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívne diaľkové svetlá (AHS)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu novej
generácie (A-LTA)
––Asistent pre zmenu jazdného pruhu (LCA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
––Systém sledovania slepého uhla (BSM)
––Systém sledovania premávky v priečnom smere pred
vozidlom (FCTA)
––Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
––Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
––Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View
(PVM)
• Zadná parkovacia kamera
• E-CALL
• Adaptívne odpruženie (AVS)

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie F SPORT
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca (8 smerov),
sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná (2 smery)
––Nastaviteľná opierka hlavy (zvisle a vodorovne)
––Vyhrievané predné a zadné sedadlá
––Odvetrávané predné sedadlá
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Prevedenie interiéru:
––Hliníkové ozdobné obloženie interiéru
––Ambientné osvetlenie interiéru (viacfarebné)
––Kožou obšitý a vyhrievaný F SPORT volant, radiace pádla
pod volantom
––Dotykové plochy na volante
––Elektricky nastaviteľný volant
––Digitálne vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov (4 režimy):
ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Plastová rohož batožinového priestoru
––Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky 7,5 m (230 V)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Quad-LED svetlomety s funkciou AHS
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákrut
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Predné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Protihlukové sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické
––Elektricky ovládané
––Pri cúvaní sklopné smerom nadol
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––20" čierne disky F SPORT z ľahkej zliatiny
––RunFlat pneumatiky 235/50 RF20 odolné voči defektom
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Ťažná kapacita: 1 500 kg

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM
• 14" centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple CarPlay
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Projekčný displej (HUD) na čelnom skle s informáciami o jazde
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Bluetooth
• DCM modul
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
NOVA
083

TITANOVÁ
SONIC
1J7

CHRÓMOVÁ GRAFITOVÁ ORANŽOVÁ
SONIC
ČIERNA
BLAZING
1L1
223
CARNELIAN
4Y1

+ 1 559 €*
+ 1 155 €
ŠTANDARDNÉ

ZELENÁ
KHAKI
6X4

MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ZAFÍROVÁ
MODRÁ
8X1

ČIERNA
(NEMETA
LICKÁ)
212

ČERVENÁ
(NEMETA
LICKÁ)
3T2

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
MATERIÁL SEDADIEL

FARBA SEDADIEL

FARBA STROPU

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Koža

Biela F

Čierna

Hliníkové

LB03

Koža

Čierna

Čierna

Hliníkové

LB23

Koža

Žiarivá červená

Čierna

Hliníkové

LB33

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave F Sport.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

F SPORT TOP
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NX 450h+ 4×4 E-FOUR

LUXURY (SFX: 1D)

75 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Lexus Safety System +3:
––Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB) s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívne diaľkové svetlá (AHS)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
––Systém sledovania slepého uhla (BSM)
––Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
––Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
––Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View (PVM)
• Zadná parkovacia kamera
• E-CALL

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca (8 smerov),
sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná (4 smery)
––Nastaviteľná opierka hlavy (zvisle)
––Vyhrievané predné a zadné sedadlá
––Odvetrávané predné sedadlá
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Prevedenie interiéru:
––Drevené ozdobné obloženie interiéru
––Ambientné osvetlenie interiéru (viacfarebné)
––Kožou obšitý a vyhrievaný volant, radiace pádla pod volantom
––Dotykové plochy na volante
––Elektricky nastaviteľný volant
––Digitálne vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Elektronický kartový kľúč Card Key
––Plastová rohož batožinového priestoru
––Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky 7,5 m (230 V)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Quad-LED svetlomety s funkciou AHS
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákrut
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Predné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Protihlukové sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické
––Elektricky ovládané
––Pri cúvaní sklopné smerom nadol
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––20" disky z ľahkej zliatiny
––RunFlat pneumatiky 235/50 RF20 odolné voči defektom
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Ťažná kapacita: 1 500 kg

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM
• 14" centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple CarPlay
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Projekčný displej (HUD) na čelnom skle s informáciami o jazde
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Bluetooth
• DCM modul
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
SONIC
085

TITANOVÁ
SONIC
1J7

CHRÓMOVÁ
SONIC
1L1

GRAFITOVÁ
ČIERNA
223

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
4Y1

+ 1 559 €*
+ 1 155 €
ŠTANDARDNÉ

ZELENÁ
KHAKI
6X4

MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ČIERNA
ČERVENÁ
(NEMETALICKÁ) (NEMETALICKÁ)
212
3T2

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
MATERIÁL SEDADIEL

FARBA SEDADIEL

FARBA STROPU

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Koža

Čierna

Sivá

Drevené

LA20

Koža

Červená Dark Rose

Čierna

Drevené

LA30

Koža

Čierna a krémová

Čierna

Drevené

LA00

Koža

Orechovo hnedá

Orechovo hnedá

Drevené

LA40
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LUXURY

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Prestige Plus.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

NX 450h+ 4×4 E-FOUR

LUXURY TOP (SFX: 0E)

77 700 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Lexus Safety System +3:
––Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB) s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov
––Adaptívny tempomat (ACC)
––Adaptívne diaľkové svetlá (AHS)
––Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu novej
generácie (A-LTA)
––Asistent pre zmenu jazdného pruhu (LCA)
––Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
––Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
––Systém sledovania slepého uhla (BSM)
––Systém sledovania premávky v priečnom smere pred
vozidlom (FCTA)
––Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
––Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
––Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View (PVM)
––Diaľkovo ovládané parkovanie vozidla
• Zadná parkovacia kamera
• E-CALL

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca (8 smerov),
sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná (4 smery)
––Nastaviteľná opierka hlavy (zvisle)
––Vyhrievané predné a zadné sedadlá
––Odvetrávané predné sedadlá
––Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• Prevedenie interiéru:
––Drevené ozdobné obloženie interiéru
––Ambientné osvetlenie interiéru (viacfarebné)
––Kožou obšitý a vyhrievaný volant, radiace pádla pod volantom
––Dotykové plochy na volante
––Elektricky nastaviteľný volant
––Digitálne vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Elektronický kartový kľúč Card Key
––Plastová rohož batožinového priestoru
––Kábel pre nabíjanie vozidla zo štandardnej zásuvky 7,5 m (230 V)

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Quad-LED svetlomety s funkciou AHS
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákrut
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––Predné LED hmlové svetlá
• Sklá:
––Protihlukové sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektrochromatické
––Elektricky ovládané
––Pri cúvaní sklopné smerom nadol
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a kolesá:
––20" disky z ľahkej zliatiny
––RunFlat pneumatiky 235/50 RF20 odolné voči defektom
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Ťažná kapacita: 1 500 kg

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM
• 14" centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple CarPlay
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Projekčný displej (HUD) na čelnom skle s informáciami o jazde
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Bluetooth
• DCM modul
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak
• Strešné okno; otvárateľné a sklopné (SFX: 0F)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
BIELA
SONIC
085

TITANOVÁ
SONIC
1J7

CHRÓMOVÁ
SONIC
1L1

GRAFITOVÁ
ČIERNA
223

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
4Y1

+ 1 559 €*
+ 1 155 €
+ 1 300 €

ŠTANDARDNÉ
ZELENÁ
KHAKI
6X4

MODRÁ
ASTRONO
MICKÁ
8Y6

ČIERNA
ČERVENÁ
(NEMETALICKÁ) (NEMETALICKÁ)
212
3T2

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
MATERIÁL SEDADIEL

FARBA SEDADIEL

FARBA STROPU

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Koža

Čierna

Sivá

Drevené

LA20

Koža

Červená Dark Rose

Čierna

Drevené

LA30

Koža

Čierna a krémová

Čierna

Drevené

LA00

Koža

Orechovo hnedá

Orechovo hnedá

Drevené

LA40

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Luxury.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.
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LEXUS NX 450h+ – PREDPREDAJNÝ 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 28. júla 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

