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LEXUS UX

LEXUS PRÉMIUM HIBRID GARANCIA

Elölnézetből a különleges hűtőrács uralja a képet, amelynek izgalmas 
hálómintázata a Lexus emblémától kifelé haladva fokozatosan változik, 
míg eléri a nyílhegy alakú nappali menetfényekkel hangsúlyossá formált, 
tripla LED-es fényszórókat.

Az innovatív megoldásokat kereső dizájnerek sok újszerű aerodinamikai 
ötletet dolgoztak ki; például a hátsó lámpatesten elhelyezett apró szár-
nyat, ami oldalszélben segít stabilizálni az autót, vagy a lépcsőzetes ke-
rékjárat-szélesítést, ami kanyarodáskor javítja az autó irányíthatóságát.

Célunk, hogy ügyfeleink várakozásait minden területen felülmúljuk,legyen 
szó modelljeink látványos formavilágáról, a luxus új szintjét képviselő 
prémium kidolgozottságáról, a jövőbemutató technológiákról, vagy épp 
autóink legendás megbízhatóságáról és az azokhoz kínált szolgáltatá-
sokról.

E szellemiség jegyében dolgoztuk ki Ön számára Prémium Hibrid 
Garancia programunkat. Örömmel értesítjük, hogy 2018. január 1-től 
egyedülálló garanciát biztosítunk DÍJMENTESEN minden új Lexus hibrid 
modell vásárlása esetén.

További részletekért keresse márkakereskedéseinket, vagy látogasson el 
a lexus.hu-ra.

HATÁROZOTT ERŐT SUGALLÓ, MERÉSZ NAGYVÁROSI 
DIZÁJN JÁVAL A VADONATÚJ LEXUS UX MINDEN EDDIGI 
MEGSZOKÁST MEGKÉRDŐJELEZ. HA OLDALRÓL PILLAN-
TUNK RÁ, EGY LETISZTULT ÉS DINAMIKUS VONALAKKAL 
MEGRAJZOLT KAROSSZÉRIÁT LÁTUNK.

A LEXUSNÁL ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY A VILÁG 
LEGJOBB LUXUSAUTÓ-MÁRKÁJÁT HOZZUK LÉTRE.
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TARTOZÉKCSOMAGOK

A Lexus tartozékcsomagok filozófiája mögött a rendszerben gondolkodás áll. A praktikumot és értéket ötvöző csomagok mindegyike egy-egy életstílus 
vezérgondolatához kapcsolódik, és nagy gonddal kiválasztott tartozékok skáláját kínálja az UX személyre szabására.

Megnevezés Tartalom
Bruttó ár szereléssel* 

(esetlegesen szükséges 
fényezés nélkül)

TETŐCSOMAGTARTÓ 
KERESZTRÚD TÁROLÓZSÁKKAL Tetőcsomagtartó keresztrúd (2db), tárolózsák a tetőcsomagtartóhoz 125 900 Ft

VONÓHOROG CSOMAG Levehető vonóhorog, 13 pólusú vonóhorog kábelköteg 430 900 Ft

VÉDELMI CSOMAG Ablak légterelő, ajtókilincs védőfólia 191 900 Ft

SUV CSOMAG Első szoknya, oldalsó szoknya, hátsó szoknya 729 900 Ft

SUV CSOMAG F-SPORT Első szoknya, oldalsó szoknya, hátsó szoknya 727 900 Ft

UTAZÁS CSOMAG Keresztrúd (2db), Tetődoboz (Touring 600) 319 900 Ft

PRÉMIUM BŐR CSOMAG 
(ÜLÉSFŰTÉS NÉLKÜL) Bőr üléshuzat 648 900 Ft

PRÉMIUM BŐR CSOMAG - 
HYBRID (ÜLÉSFŰTÉS NÉLKÜL) Bőr üléshuzat 648 900 Ft

KRÓM CSOMAG Csomagtérajtó króm díszléc, krómozott oldaldíszléc 173 900 Ft

HÁTSÓ PARKOLÁSSEGÍTŐ 
RENDSZER Hátsó szenzoros tolatóradar 147 900 Ft

ELSŐ PARKOLÁSSEGÍTŐ 
RENDSZER Első szenzoros tolatóradar 162 900 Ft

PROTECT0 Karosszéria speciális felület védelem 89 900 Ft

PROTECT 1 Karosszéria és felni speciális felület védelem 103 900 Ft

PROTECT 2 Karosszéria és felni valamint kárpit speciális felület védelem 140 900 Ft

Az árak a Magyar Forint árfolyammozgásának függvényében változhatnak. 
A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
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MEGNEVEZÉS GUMI
GYÁRTÓ GUMIABRONCS MÉRET GUMI ABRONCS TÍPUS CIKKSZÁM

KERÉKSZETT 
BRUTTÓ 
LISTA ÁR

KERÉKSZETT 
BRUTTÓ 

KEDVEZMÉNYES ÁR**

UX 17 colos
téli szereltkerék 
szett*

Bridgestone 215/60R17 96 H LM005  TMEWA76012DY  793 000 Ft  689 000 Ft 

UX 17 colos
téli szereltkerék 
szett*

Michelin 215/60R17 100H PILOT ALPIN 6 TMEWA76009RY  925 000 Ft  804 000 Ft 

UX 18 colos
téli szereltkerék 
szett*

Bridgestone 225/50R18 99 V LM005  TMEWA76022DY  1 019 000 Ft  886 000 Ft 

UX 18 colos
téli szereltkerék 
szett*

Continental 225/50R18 99 V Winter Contact TS 870P TMEWA76043AY  1 213 000 Ft  1 054 000 Ft 

UX 18 colos 
defekttűrő téli  
szereltkerék 
szett*

Michelin 225/50RF18 95 H PILOT ALPIN 4 ZP TMEWA76007RY  1 267 000 Ft  1 101 000 Ft 

TÉLI SZERELTKERÉK AJÁNLATOK: 
MINDEN ÚJ AUTÓHOZ VÁSÁROLT SZERELTKERÉK SZETT ESETÉN 3 ÉV, 
A NYÁRI GUMIRA IS ÉRVÉNYES GUMIBIZTOSÍTÁST ADUNK.***

* A szett minden esetben tartalmazza a felnit, gumit és a guminyomás jeladót is. 
** Amennyiben az adott kerék nincs készleten, az árak eltérőek lehetnek a  gumiabroncs beszerzési árak változása függvényében.
*** A biztosítás pontos feltételeiről részletes felvilágosítást talál bármely magyarországi Lexus Márkakereskedésben. Új járművel egy időben vásárolt kerekek esetén érvényes.



MŰSZAKI ADATOK

2WD
MOTOR

Benzin motor: 1987 cm3, soros négyhengeres motor, DUAL–VVT-i, 152 LE / 190 Nm
Elektromos motor: 109 LE (202 Nm)

ERŐÁTVITEL

Fokozatmentes CVT sebességváltó

TELJESÍTMÉNY

184 LE

GYORSULÁS (0–100 km/óra)

8,5 mp

ABRONCS

215/60 R17

KERÉK

17” könnyűfém felnik

HOSSZÚSÁG

4495 mm

SZÉLESSÉG (tükrök nélkül) 

1840 mm

MAGASSÁG

1540 mm

KOMBINÁLT ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS (l/100km)*

5,3–5,7

KOMBINÁLT CO2 KIBOCSÁTÁS (g/km)*

120,3–128,0
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* WLTP teszt szerinti mérés.
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre, a European Regulation EC 2017/1153 irányelv és kiegészítései követelményeinek 
megfelelően, egy európai alapkialakítású járművön. Amennyiben további információkat szeretne, vagy szeretne egy európai alapkialakítású sorozatgyártású járművet vásárolni, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel. Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO2-értékei eltérhetnek a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb té-
nyezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a beszerelt felszerelések, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasz-
tási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.
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AZONNAL ELVIHETŐ MODELLJEINK*

FELSZERELTSÉG SZÍNKOMBINÁCIÓ LISTAÁR VEVŐI ÁRELŐNY KEDVEZMÉNYES ÁR*

SPECIAL EDITION 
2WD (SFX:PS)

Kristályfehér (085) – Fekete tahara ülésborítás (EA20)**  17 800 000 Ft 1 500 000 Ft 16 300 000 Ft 

Kristályfehér (085) – Holdkő Tahara ülésborítás (EA10)***  17 800 000 Ft 1 500 000 Ft 16 300 000 Ft 

UX 250h

* A megjelölt autók kizárólag a készlet erejéig rendelhetők, és tartalmazzák a metálfényezés felárát. Ajánlatunk csak a megadott SFX-re, további „Rendelhető opció” választása nélkül érvényes.
** Kizárólag a Lexus Pestnél érhető el.
*** Kizárólag a Lexus Debrecennél érhető el.

LEXUS UX 250h — KÜLSŐ SZÍNEK

METÁL SZÍNEK

  választható külső szín

KÓD MEGNEVEZÉS FELSZERELTSÉGEK

SPECIAL EDITION 2WD

085 KRISTÁLYFEHÉR

085 KRISTÁLYFEHÉR
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MEGJELENÉS BELTÉR ÉS KÉNYELEM

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  18” könnyűfém keréktárcsák (Special edition)
•  225/50 RF 18-as defekttűrő gumiabroncsok
•  UV szűrős üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált fekete tetősín
•   Világítás: 

– LED fényszórók AHB funkcióval 
– Automatikus fényszóró állítás (statikus) 
– LED első és hátsó ködlámpa

•   Külső tükrök: 
– Elektronikusan mozgatható 
– Automatikusan behajló 
– Fűthető 
– Fekete tükörborítással

•  Cápauszony antenna

•   Ülések: 
– Tahara (szintetikus bőr) ülésborítás 
– Állítható fejtámla (függőlegesen) 
– Vezető- és utasoldali ülés (Manuálisan állítható, 6 irányban) 
– Fűthető első ülések

•  Bőr borítású kormánykerék 
•  Állítható kormányoszlop (Manuálisan)
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma

•  7” központi kijelző
•  Prémium audiórendszer (6 hangszórós)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK

ÜLÉSBORÍTÁS UTASTÉR ÜLÉS SZÍNE  KÓD 
Tahara Fekete Fekete  EA20
Tahara Fekete Holdkő  EA10

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK 

BIZTONSÁG

•  Tolatókamera
•  Intelligens parkolószenzor (ICS)
•   Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető és vészfékező rendszer 

(RCTA-B)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Első toronymerevítő rúd
•  E-CALL
•  Vontatókapacitás: 750 kg

UX 250h 2WD SPECIAL EDITION SFX: PS 
LISTAÁR:  17 800 000 Ft KEDVEZMÉNYES ÁR: 16 300 000 Ft* ÁRELŐNY: 1 500 000 Ft

* Ajánlatunk visszavonásig, valamint a készlet erejéig érvényes. A promóció más kedvezménnyel nem összevonható. A kedvezményes ár tartalmazza a metálfényezés felárát.

085
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LEXUS SAFETY SYSTEM+ * 

PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
A berendezés egy milliméteres hullámhosszú radar és monokuláris ka-
mera segítségével méri fel az ütközésveszélyt. Ha a veszély nagy, a be-
rendezés hang- és fényjelekkel figyelmezteti a vezetőt, és megnöveli a
féknyomást. Ha az ütközés elkerülhetetlen, a rendszer önállóan fékez,
miközben szorosra húzza az első biztonsági öveket.

ACC – Adaptív sebességtartó automatika, 
teljes sebességtartományban
Az Adaptív Sebességtartó Automatika (ACC) tartja a követési távolsá-
got, az Ön járműve és az előtte haladó autó között – még akkor is, ha az
elöl haladó jármű sebessége változik, sőt akkor is, ha állóra fékez. Ha az út 
újra szabaddá válik, az ACC megint a beállított utazósebességre gyorsít.

AHB – Automatikus távfény
Éjszaka az automatikus távfény szélvédő mögé épített kamera segítségé-
vel automatikusan tompított világításra kapcsol, ha egy szembejövő
vagy egy másik, elöl haladó jármű lámpáját érzékeli – így a többi autóst
nem vakítja el a fény, önnek pedig nem kell a kapcsolásra figyelnie.

Gyalogosra és kerékpárosra figyelmeztető rendszer
Az újgenerációs LSS+ már nem csupán a gyalogosokat, de a kerékpáro-
sokat is felismeri a nappali fényviszonyok között, és figyelmezteti Önt az 
esetleges veszélyforrásra. Az ES-ben helyett kapott rendszer újdonsága, 
hogy a gyalogosokat már az esti fénynél is felismeri.

A-LKA – Sávtartást segítő rendszer
Sáv- és nyomtartó rendszer. Az LTA ( Lane Tracing Assist) továbbfejlesz-
tett változata, mely az LTA-hoz képest még kifinomultabban működik. 
Az LKA sávtartást segítő rendszer funkcióit egészíti ki, amennyiben az 
autó nem észleli a felfestést (nem érzékeli a sávot). Ebben az esetben az 
előttünk haladó autó nyomát figyeli és úgy kormányoz, hogy ezt a nyo-
mot kövesse.

RSA – Közlekedési tábla felismerő rendszer
A közlekedési tábla felismerő rendszer a szélvédő mögött elhelyezett
kamerával azonosítja a forgalmi táblákat, és megjeleníti azokat a multiin-
formációs kijelzőn. Az RSA minden, a Bécsi Egyezményben leírt táblát
felismer.

*  A rendszer érzékenysége az időjárás és fényviszonyok függvényében 
változhat.

LEXUS FINANCIAL SERVICES

NYÍLTVÉGŰ LÍZINGBEN EGYEDI ELŐNYÖKKEL

Kérje személyre szabott Lexus Financial Services nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlatát márkakereskedőjétől.
Részletek: www.lexus.hu/finanszirozas/nyilt-vegu-penzugyi-lizing

A lízingdíjak áfa tartalma a személygépjármű üzleti használatának arányában visszaigényelhető.
Már útnyilvántartás nélkül is 50%-ban.

Kis-és középvállalkozások a fizetett kamat 100%-át levonhatják a társasági adójukból.

A készpénzes vásárlással szemben, a beszerzésre ki nem fizetett összeg leköthető,
befektethető vagy a cég más beruházására fordítható.

A LexusLink-kel csatlakozhat autójához. Ez az új 
Lexus applikáció számos hasznos lehetőséget nyújt, 
segít megkeresni autóját, odatalálni úti céljához,
akár gyalog is. Megtervezi utazásait,
vagy figyelmeztet, ha szervizbe kell mennie 
karbantartásra.

LEXUS LINK
CSATLAKOZATOTT SZOLGÁLTATÁSOK
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www.lexus.hu
facebook.com/lexushungary
instagram.com/lexusmagyarorszag

A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy járműveink egész élettartamuk alatt – a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a mindennapi használatig – 
minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel nyújt felvilágosítást a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.

Ajánlataink a lexus.hu-n hirdetett időpontig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A promóciók más kedvezménnyel nem összevonhatók. További részletekért kérjük, forduljon hivatalos márkakereskedőnkhöz!

A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak! Az árlistában található kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben levő vámot és regisztrációs adót, valamint az ÁFA 
összegét. Az árak a Magyar Forint árfolyammozgásának, az ÁFA, valamint a regisztrációs adó függvényében változhatnak. Jelen árlista 400 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam). Az árlista csak az árlista érvé-
nyessége alatt leszállításra kerülő gépjárművekre vonatkozik. A felszereltség és árlista 2022. szeptember 2-tól visszavonásig érvényes. A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

Az Android Auto™ alkalmazás a Google Play-ben Magyarországon jelenleg nem elérhető. A Lexus nem felel az Android Auto szolgáltatásért.

A kiadványban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon kapható modellektől és azok felszereltségétől. A bemutatott modellek képe vagy leírása esetenként opcionálisan rendelhető felsze-
reltségeket is tartalmazhat. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé eltérhetnek a fényezés valóságos színétől. A kiadványban szereplő árak tájékoztatóak, nem számítanak konkrét ajánlatnak. Az ajánlatok visszavonásig 
érvényesek. Nem vállalunk felelősséget az esetleges nyomdai hibákért.  Amennyiben további információkra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel, vagy látogasson el honla-
punkra a www.lexus.hu címen. © Lexus Hungary.

• HIVATALOS MÁRKASZERVIZEK
LEXUS MÁRKASZERVIZ – HALÁSZTELEK

2314 Halásztelek, Rákóczi út 144.
Telefon: +36 24 455 444

www.lexusbuda.hu

LEXUS MÁRKASZERVIZ – KAPOSVÁR
7400 Kaposvár, Dombóvári út 9.

Telefon: +36 82 529 530
www.koto.hu

• HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉSEK ÉS SZERVIZEK

LEXUS PEST
1044 Budapest, Váci út 119/C

Telefon: +36 20 858 0410
E-mail: info.lexus@schiller.hu

www.lexuspest.hu

LEXUS DEBRECEN
4032 Debrecen,

Böszörményi út kivezető szakasza
Telefon: +36 52 502 600

www.lexusdebrecen.hu

LEXUS SZEGED
6728 Szeged,

Dorozsmai út 9.
Telefon: +36 62 200 367

www.lexusszeged.hu

LEXUS BUDA
1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.

Telefon: +36 1 248 2482
www.lexusbuda.hu

LEXUS MONOR
2200 Monor 4-es főút, 35. km

Telefon: +36 29 412 271
 www.lexusmonor.hu

BUDA

PEST

MONOR
HALÁSZTELEK

KAPOSVÁR

DEBRECEN

SZEGED


