OFICIÁLNY CENNÍK
UX 300e

PLATNOSŤ: od 19. januára 2022

TECHNICKÉ ÚDAJE

1 545 mm

LEXUS UX 300e

2 640 mm

1 840 mm

4 495 mm

SPOZNAJTE NOVÝ MODEL UX S ELEKTRICKÝM POHONOM

UX 300e
MOTOR

Keď stlačíte tlačidlo „Štart“ a uchopíte jemne vypracovaný volant, ihneď
objavíte jedinečný charakter prvého elektrického modelu (EV) Lexus.
Vydajte sa na cestu do mesta a zažite dynamické, plynulé zrýchlenie
a sebavedomý prejazd zákrutami!

Elektromotor (300 Nm)
VÝKON
150 kW (204 k)
DOJAZD
305 km*
ZRÝCHLENIE (0 – 100 km/h)

Wallbox Lexus

ZÍSKAJTE PONUKU WALLBOX LEXUS 22kW
(VRÁTANE NABÍJACIEHO KÁBLA – 6 M, 32 A)
V HODNOTE 670 € ZADARMO

7,5 s
KAPACITA BATÉRIE
54,3 kWh
VÝKON NABÍJAČKY
Striedavý prúd (AC)

6,6 kW

TYP NABÍJACIEHO PORTU
Striedavý prúd (AC)

Typ 2

Jednosmerný prúd (DC)

CHAdeMO

DOBA NABÍJANIA
32 A

6,5 h

Rýchle nabíjanie (max. 125 A)

~ 50 min.

KOMBINOVANÁ SPOTREBA ENERGIE
1,71 Wh/km*
EMISIE CO 2
0 g/km*
* Výsledok merania podľa testu WLTP: Hodnoty týkajúce sa spotreby paliva a elektrickej energie, ako aj emisie CO 2 boli počas testu WLTP určené v kontrolovanom prostredí v súlade
s požiadavkami nariadenia (ES) č. 715/2007/ES a nariadenia (EÚ) č. 2018/1832. Spotreba paliva a elektrickej energie, ako aj hodnoty emisií CO 2 vášho vozidla sa môžu líšiť od hodnôt
nameraných podľa nariadenia. Správanie vodiča a ďalšie faktory (ako sú podmienky na cestách, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainštalované zariadenia, zaťaženie, počet
cestujúcich...) zohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní skutočnej spotreby paliva a elektrickej energie, ako aj emisií CO 2 vozidla.

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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LEXUS UX 300e

299 €
119 €
69 €
TECHNICKÉ ÚDAJE
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UX 300e

UX 300e

ELEGANCE (SFX: A1)

53 900 €

FARBY KAROSÉRIE

ŠTANDARDNÉ FARBY

212 ČIERNA (NEMETALICKÁ)

3T2 ČERVENÁ (NEMETALICKÁ)

1H9 SIVÁ MERCURY

1J7 TITÁNOVÁ SONIC

1L1 CHRÓMOVÁ SONIC

223 ČIERNA GRAFITOVÁ

6X4 ZELENÁ KHAKI

8Y6 MODRÁ ASTRONOMICKÁ

FARBA KAROSÉRIE

ELEGANCE

4Y1 ORANŽOVÁ BLAZING CARNELIAN

PRESTIGE

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Alarm
• Lexus Safety System+:
––PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
––DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
––LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
––RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
––AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

• Sedadlá:
––Texlilné čalúnenie
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca vpredu (8 smerov)
––Bedrová opierka vodiča a spolujazdca vpredu elektricky nastaviteľná
(2 smery)
• Prevedenie interiéru:
––Ozdobné obloženie interiéru japonským papierom (washi)
––Elektricky nastaviteľný volant
• Ďalšie prvky výbavy:
––Aktívny akustický systém (ASC)
––Dvojzónová automatická klimatizácia s technológiou Nanoe
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT

Exteriér

METALICKÉ FARBY (+ 1 000 €)

085 BIELA SONIC

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Svetlomety:
––LED svetlomety
––LED svetlá na denné svietenie
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (statické)
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED zadné hmlové svetlá
• Sklá:
––Sklá s UV filtrom
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektricky ovládané
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a disky:
––17" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 215/60 R17
––Súprava na opravu pneumatík
• Ďalšie prvky výbavy:
––Strešná anténa v tvare plutvy

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility
• pre smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)
• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém so 6 reproduktormi
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak
• Wallbox Lexus 22 kW (vrátane nabíjacieho kábla)

+ 999 €1
+ 1 000 €
ZADARMO

LUXURY

085 Biela Sonic
1H9 Sivá Mercury

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

1J 7 Titánová Sonic
1 L 1 Chrómová Sonic

ŠTANDARDNÉ

212 Čierna (nemetalická)
223 Čierna grafitová

BIELA
SONIC
(085)

3T2 Červená (nemetalická)
4Y1 Oranžová Blazing Carnelian

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ
MERCURY
(1H9)

6X4 Zelená khaki
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metalická farba na želanie

FARBY KAROSÉRIE

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
ASTRO
NOMICKÁ
(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU

8Y6 Modrá astron omická

farba bez príplatku

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

— nie je k dispozícii

Farba SEDADIEL

Farba Interiéru

KÓD

Biela popolavá

Čierna

FA10

Čierna

Čierna

FA20

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
1
Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

ELEGANCE
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UX 300e

ELEGANCE Plus (SFX: A2)

55 800 €

UX 300e

PRESTIGE (SFX: OK)

61 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Alarm
• Lexus Safety System+:
––PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
––DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
––LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
––RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
––AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda
• Inteligentné parkovacie senzory a systém podpory brzdenia
pri parkovaní (PKSB)
• Zadná parkovacia kamera

• Sedadlá:
––Texlilné čalúnenie
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca vpredu (8 smerov)
––Bedrová opierka vodiča a spolujazdca vpredu elektricky nastaviteľná
(2 smery)
• Prevedenie interiéru:
––Ozdobné obloženie interiéru japonským papierom (washi)
––Elektricky nastaviteľný volant
• Ďalšie prvky výbavy:
––Aktívny akustický systém (ASC)
––Dvojzónová automatická klimatizácia s technológiou Nanoe
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT

• Alarm
• Lexus Safety System+:
––PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
––DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
––LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
––RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
––AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca vpredu (8 smerov)
––Bedrová opierka vodiča a spolujazdca vpredu elektricky nastaviteľná
(2 smery)
––Vyhrievané predné a zadné sedadlá
––Odvetrávané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:
––Ozdobné obloženie interiéru japonským papierom (washi)
––Elektricky nastaviteľný volant
––Vyhrievaný volant
• Ďalšie prvky výbavy:
––Prémiové osvetlenie interiéru a vonkajších kľučiek dverí
––Aktívny akustický systém (ASC)
––Dvojzónová automatická klimatizácia s technológiou Nanoe
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Elektronický kartový kľúč Card Key

Exteriér

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Svetlomety:
––LED svetlomety
––LED svetlá na denné svietenie
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (statické)
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED zadné hmlové svetlá
––LED predné a zadné hmlové svetlá
• Sklá:
––Sklá s UV filtrom
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektricky ovládané
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a disky:
––17" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 215/60 R17
––Súprava na opravu pneumatík
• Ďalšie prvky výbavy:
––Strešná anténa v tvare plutvy
––Chrómové strešné lyžiny
––Dažďový senzor

• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility
• pre smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)
• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém so 6 reproduktormi
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak
• Wallbox Lexus 22 kW (vrátane nabíjacieho kábla)

+ 999 €1
+ 1 000 €
ZADARMO

Exteriér
• Svetlomety:
––LED svetlomety s funkciou AHB
––LED svetlá na denné svietenie
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (statické)
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED predné a zadné hmlové svetlá
• Sklá:
––Sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných dverí)
––Dažďový senzor
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektricky ovládané
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a disky:
––17" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 215/60 R17
––Súprava na opravu pneumatík
––Strieborné ozdobné kryty kolies
• Ďalšie prvky výbavy:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility
• pre smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)
• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém so 6 reproduktormi
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak
• 18" disky z ľahkej zliatiny
• Pneumatiky 225/50 R18
• Prémiové predné a zadné nástupné lišty
• Wallbox Lexus 22 kW (vrátane nabíjacieho kábla)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)
FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ
MERCURY
(1H9)

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
ASTRO
NOMICKÁ
(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
Farba SEDADIEL

Farba Interiéru

KÓD

BIELA
SONIC
(085)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ
MERCURY
(1H9)

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

+ 999 €1
+ 1 000 €

ZADARMO

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
ASTRO
NOMICKÁ
(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
Farba SEDADIEL

Farba Interiéru

KÓD

Biela popolavá

Čierna

LA10

Krémová

Hnedá Noble Brown

LA00

Čierna

Čierna

LA20

Biela popolavá

Čierna

FA10

Okrová

Čierna

LA41

Čierna

Čierna

FA20

Modrá kobaltová

Modrá

LA80
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ELEGANCE PLUS

1

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

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Prestige.
1
Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

PRESTIGE
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UX 300e

LUXURY (SFX: AE)

67 500 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Alarm
• Lexus Safety System+:
––PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
––DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
––LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
––RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
––AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel
––PVM – Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View
––BSM – Systém sledovania slepého uhla
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

• Sedadlá:
––Kožené čalúnenie
––Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca vpredu (8 smerov)
––Bedrová opierka vodiča a spolujazdca vpredu elektricky nastaviteľná
(2 smery)
––Vyhrievané predné a dve zadné krajné sedadlá
––Odvetrávané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:
––Ozdobné obloženie interiéru japonským papierom (washi)
––Elektricky nastaviteľný volant
––Vyhrievaný volant
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Ďalšie prvky výbavy:
––Aktívny akustický systém (ASC)
––Dvojzónová automatická klimatizácia s technológiou Nanoe
––Volič jazdných režimov (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie
(s funkciou nastavenia volantu a sedadla do pôvodnej polohy)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry
––Elektronický kartový kľúč Card Key

Exteriér
• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety s funkciou AHS
––LED svetlá na denné svietenie
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
––Funkcia svietenia do zákrut
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED predné a zadné hmlové svetlá
––LED sekvenčné ukazovatele smeru
• Sklá:
––Izolované sklá s UV filtrom
––Privacy glass (zatmavené sklá zadných dverí)
• Stierače s automatickým dažďovým senzorom
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––Elektricky ovládané
––Automaticky sklopné dovnútra
––Vyhrievané
• Pneumatiky a disky:
––18" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 225/50 R18
––Súprava na opravu pneumatík
––Strieborné ozdobné kryty kolies
• Ďalšie prvky výbavy:
––Strešné lyžiny
––Strešná anténa v tvare plutvy

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility
• pre smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)
• 7" Lexus Media Display
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Prémiový audiosystém Mark Levinson so 17 reproduktormi
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Projekčný displej (HUD) na čelnom skle s informáciami o jazde
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak
• Strešné okno; otvárateľné a výklopné
• Wallbox Lexus 22 kW (vrátane nabíjacieho kábla)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ
MERCURY
(1H9)

CHRÓMOVÁ
SONIC
(1L1)

+ 999 €1
+ 1 000 €
+ 1 000 €
ZADARMO

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
ASTRO
NOMICKÁ
(8Y6)

ČIERNA
ČERVENÁ
NEMETALICKÁ NEMETALICKÁ
(212)
(3T2)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
Farba SEDADIEL

Farba Interiéru

KÓD

Biela popolavá

Čierna

LA10

Krémová

Hnedá Noble Brown

LA00

Čierna

Čierna

LA20

Okrová

Čierna

LA41

Modrá kobaltová

Modrá

LA80
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LUXURY

1

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Elegance.
Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.
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LEXUS UX 300e – 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
LEXUS KOŠICE – Prešovská cesta 79, Košice | Telefón: +421 55 7897 061 | www.lexus-kosice.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 19. januára 2022 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 2022.
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