HIVATALOS ÁRLISTA
NX 350h

ÉRVÉNYES: 2023. január 1-től

LEXUS NX 350h — KÜLSŐ SZÍNEK
ALAPSZÍNEK

212 FEKETE

3T2 TŰZPIROS

METÁL SZÍNEK

1L1 ACÉLSZÜRKE

1J7 TITÁNIUM

223 GRAFIT FEKETE

4Y1 NAPVIHAR NARANCS

6X4 KHAKI

8Y6 ÉGSZÍNKÉK

085 KRISTÁLYFEHÉR

083 F SPORT FEHÉR

8X1 ZAFÍRKÉK

LUXURY PLUS

ÉGSZÍNKÉK

085

KRISTÁLYFEHÉR

083

F SPORT FEHÉR

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

8X1

ZAFÍRKÉK

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ACÉLSZÜRKE

1J7

TITÁNIUM

223

GRAFIT FEKETE

alapszín /

választható külső szín / — nem elérhető
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F SPORT TOP

8Y6

TŰZPIROS

1L1

F SPORT

KHAKI

3T2

EXECUTIVE

NAPVIHAR NARANCS

FEKETE

PRESTIGE

4Y1
6X4

212

ELEGANCE

LUXURY

PRESTIGE PLUS

EXECUTIVE TOP

EXECUTIVE PLUS

PRESTIGE TOP

PRESTIGE PLUS SAFETY

BUSINESS EDITION

FELSZERELTSÉGEK

ELEGANCE PURE

KÓD MEGNEVEZÉS

—

—

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 NX személyre szabására.

Bruttó ár szereléssel
(esetlegesen szükséges
fényezés nélkül)

Megnevezés

Tartalom

TETŐ CSOMAGTARTÓ
KERESZTRÚD TÁROLÓZSÁKKAL

Tetőcsomagtartó keresztrúd (2db), tárolózsák a tetőcsomagtartóhoz

138 900 Ft

VONÓHOROG CSOMAG
(Láblendítés érzékelő nélkül)

Levehető vonóhorog, 13 pólusú vonóhorog kábelköteg

387 900 Ft

VONÓHOROG CSOMAG
(Láblendítés érzékelővel)

Levehető vonóhorog, 13 pólusú vonóhorog kábelköteg, láblendítés érzékelő

478 900 Ft

SUV CSOMAG

Első szoknya, oldalfellépő, hátsó szoknya

VÉDELMI CSOMAG

Kőfelverődés-védő a motorháztetőre, oldalvédő csík, hátsó lökhárító-védőfólia, sárfogó szett

344 900 Ft

KRÓM CSOMAG

Króm díszítés az első lökhárítón, króm oldalcsík, króm díszítés a csomagtérajtón

307 900 Ft

KRÓM CSOMAG F-SPORT

Króm oldalcsík, króm díszítés a csomagtérajtón

206 900 Ft

PROTECT0

Karosszéria speciális felület védelem

106 900 Ft

PROTECT 1

Karosszéria és felni speciális felület védelem

152 900 Ft

PROTECT 2

Karosszéria és felni valamint kárpit speciális felület védelem

187 900 Ft

Az árak a Magyar Forint árfolyammozgásának függvényében változhatnak.
A Lexus márka magyarországi importőre a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

LEXUS LINK

CSATLAKOZATOTT SZOLGÁLTATÁSOK
A LexusLink-kel csatlakozhat autójához. Ez az új Lexus applikáció számos
hasznos lehetőséget nyújt, segít megkeresni autóját, megmutatja
utazásait illetve azok hasznos paramétereit, díjazza és segíti
környezetbarát vezetési stílus kialakítását. Figyelmeztet továbbá a nyitva
hagyott központi zárra vagy oldalablakokra, illetve emlékeztett az
elvégzendő karbantartásokra. Távolról vezérelheti a légkondicionálót,
hogy mindig megfelelő hőfok fogadja már az utazás megkezdése előtt.
Tölthető autók esetében vezérelheti, és bizonyos verzióknál időzítheti is
az autó hálózatról való töltését.
AJÁNLATAINK | 3

715 900 Ft

TÉLI SZERELTKERÉK AJÁNLATOK:
MINDEN ÚJ AUTÓHÓZ VÁSÁROLT SZERELTKERÉK SZETT ESETÉN 3 ÉV,
A NYÁRI GUMIRA IS ÉRVÉNYES GUMIBIZTOSÍTÁST ADUNK.***
KERÉKSZETT
BRUTTÓ
LISTA ÁR

KERÉKSZETT
BRUTTÓ
KEDVEZMÉNYES ÁR**

TMEWA78007DY

933 750 Ft

747 000 Ft

PILOT ALPIN 5 SUV

TMEWA78008RY

1 076 250 Ft

861 000 Ft

235/60R18 107V XL

WinterContact
TS 870 P

TMEWA78006AY

1 157 500 Ft

926 000 Ft

Goodyear

235/50R20 104T

ULTRAGRIP
PERFORMANCE

TMEWA78026XY

1 152 500 Ft

922 000 Ft

Michelin

235/50R20 104V

PILOT ALPIN 5 SUV

TMEWA78016RY

1 348 750 Ft

1 079 000 Ft

MEGNEVEZÉS

GUMI
GYÁRTÓ

GUMIABRONCS
MÉRET

GUMIABRONCS
TÍPUS

CIKKSZÁM

NX 18 colos
téli szereltkerék szett*

Bridgestone

235/60R18 107H

LM005

NX 18 colos
téli szereltkerék szett*

Michelin

235/60R18 107H

NX 18 colos
téli szereltkerék szett*

Continental

NX 20 colos
téli szereltkerék szett*

NX 20 colos
téli szereltkerék szett*

* 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 kereke esetén érvényes.
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MŰSZAKI ADATOK
NX 350h
MOTOR

Benzin motor: 2487 cm3, soros négyhengeres motor, DUAL–VVT-i, 192 LE / 239 Nm
Elektromos motorok (első / hátsó): 182 LE (270 Nm) / 54 LE (121 Nm)

ERŐÁTVITEL

E-CVT (elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű)

TELJESÍTMÉNY

242 LE

GYORSULÁS (0–100 km/óra)

8,7 mp (AWD: 7,7 mp)

ABRONCS

235/60 R18

KERÉK

18” könnyűfém keréktárcsák

HOSSZÚSÁG

4660 mm

SZÉLESSÉG (behajtott tükrökkel)

1865 mm

MAGASSÁG

1660 mm

TENGELYTÁV

2690 mm

KOMBINÁLT ÜZEMANYAG
FOGYASZTÁS (l/100km)*

5,6–5,9 (AWD: 5,9–6,4)

KOMBINÁLT CO2 KIBOCSÁTÁS (g/km)*

127–133 (AWD: 133–146)

WLTP teszt szerinti mérés.
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2 -kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben kerülnek majd mérésre, a European Regulation EC 2017/1151 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 hivatalosan mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a beszerelt felszerelések, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.
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NX 350h

ELEGANCE PURE (SFX: AH)

19 100 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  18" könnyűfém keréktárcsák
•  235/60 R 18-as méretű gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Bi-LED fényszórók AHB funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (statikus)
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  Ülések:
– Szövet ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Vezető- és utasoldali ülés (Manuálisan állítható, 6 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel
•  Állítható kormányoszlop (Manuálisan)
•  Fekete betétek
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER
•  9.8" központi kijelző
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)

BIZTONSÁG
•  Tolatókamera
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Abroncsjavító készlet
•  E-CALL

RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
•  E-Four összkerékhajtás (sfx: AH):


RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

400 000 Ft
1 500 000 Ft

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Szövet

Fekete

Fehér

Fekete betét

FA 22

Szövet

Sötét rózsa

Fekete

Fekete betét

FA 32
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3T2

NX 350h

ELEGANCE (SFX: AP)

19 850 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  18" könnyűfém keréktárcsák
•  235/60 R 18-as méretű gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Bi-LED fényszórók AHB funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (statikus)
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  Ülések:
– Szövet ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Vezető- és utasoldali ülés (Manuálisan állítható, 6 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első ülések
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel
•  Állítható kormányoszlop (Manuálisan)
•  Fekete betétek
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER
•  9.8" központi kijelző
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)

BIZTONSÁG
•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy- és járműfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Abroncsjavító készlet
•  E-CALL

RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
400 000 Ft
•  Plus csomag (SFX: AN):
500 000 Ft
– Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
– Vezeték nélküli telefontöltő
•  E-Four összkerékhajtás (sfx: AP):
1 500 000 Ft
•  E-Four összkerékhajtás és Plus csomag:
2 000 000 Ft

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Szövet

Fekete

Fehér

Fekete betét

FA 22

Szövet

Sötét rózsa

Fekete

Fekete betét

FA 32
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3T2

NX 350h

BUSINESS EDITION (SFX: ER)

23 600 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  18" könnyűfém keréktárcsák
•  235/60 R 18-as méretű gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Bi-LED fényszórók AHB funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (statikus)
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Tahara szintetikus bőr ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Vezető- és utasoldali ülés (Manuálisan állítható, 6 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első ülések
•  Ambient belső világítás (egyszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel
•  Állítható kormányoszlop (Manuálisan)
•  Ezüst betétek
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER
•  9.8" központi kijelző
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

BIZTONSÁG
•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy- és járműfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Abroncsjavító készlet
•  E-CALL

RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
400 000 Ft
•  Tech csomag (SFX: ET):
500 000 Ft
– Sötétített hátsó üvegek
– Vezeték nélküli telefontöltő
– Vezető- és utasoldali ülés (Elektronikusan állítható, 8 irányban)
– Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 2 irányú)

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Tahara szintetikus bőr

Fekete

Szürke

Ezüst betét

EA 21

Tahara szintetikus bőr

Sötét rózsa

Fekete

Ezüst betét

EA 31
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3T2

NX 350h

PRESTIGE (SFX: ND)

24 450 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  18" könnyűfém keréktárcsák
•  235/60 R 18-as méretű gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Bi-LED fényszórók AHB funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (statikus)
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Bőr ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Memória funkció (a vezető oldalán)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 4 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első ülések
– Szellőztethető első ülések
•  Ambient belső világítás (többszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Ezüst betétek
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma

BIZTONSÁG

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Abroncsjavító készlet
•  E-CALL

•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth
RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
•  Panorámatető (SFX: MR):

400 000 Ft
700 000 Ft

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Bőr

Fekete

Szürke

Ezüst betét

LA 21

Bőr
Bőr
Bőr

Sötét rózsa
Fekete és krémszín
Mogyoróbarna

Fekete
Fekete
Mogyoróbarna

Ezüst betét
Ezüst betét
Ezüst betét

LA 31
LA 01
LA 41
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3T2

NX 350h

PRESTIGE PLUS (SFX: MP)

25 990 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  20" könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 RF 20-as méretű defekttűrő gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Quad LED fényszórók AHS funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus)
– Fényszóró mosó
– Kanyarmegvilágító funkció
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Bőr ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Memória funkció (a vezető oldalán)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 4 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első ülések
– Szellőztethető első ülések
•  Ambient belső világítás (többszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Érintőfelületes kormánykerék
•  Ezüst betétek
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER

BIZTONSÁG

•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  E-CALL

RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:

400 000 Ft

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Bőr

Fekete

Szürke

Ezüst betét

LA 21

Bőr
Bőr
Bőr

Sötét rózsa
Fekete és krémszín
Mogyoróbarna

Fekete
Fekete
Mogyoróbarna

Ezüst betét
Ezüst betét
Ezüst betét

LA 31
LA 01
LA 41
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3T2

NX 350h

PRESTIGE PLUS SAFETY (SFX: LQ)

26 350 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  20" könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 RF 20-as méretű defekttűrő gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Quad LED fényszórók AHS funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus)
– Fényszóró mosó
– Kanyarmegvilágító funkció
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Bőr ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Memória funkció (a vezető oldalán)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 4 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első ülések
– Szellőztethető első ülések
•  Ambient belső világítás (többszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Ezüst betétek
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER

BIZTONSÁG
•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Újgenerációs sáv- és nyomtartó rendszer (A-LTA)
•  Sávváltást támogató asszisztens (LCA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Első keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (FCTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  E-CALL

•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth
RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
•  Panorámatető (SFX: MT):

400 000 Ft
700 000 Ft

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Bőr

Fekete

Szürke

Ezüst betét

LA 21

Bőr
Bőr
Bőr

Sötét rózsa
Fekete és krémszín
Mogyoróbarna

Fekete
Fekete
Mogyoróbarna

Ezüst betét
Ezüst betét
Ezüst betét

LA 31
LA 01
LA 41
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3T2

NX 350h

PRESTIGE TOP (SFX: LR)

27 500 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  20" könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 RF 20-as méretű defekttűrő gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Quad LED fényszórók AHS funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus)
– Fényszóró mosó
– Kanyarmegvilágító funkció
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Bőr ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Memória funkció (a vezető oldalán)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 4 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első ülések
– Szellőztethető első ülések
•  Ambient belső világítás (többszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Érintőfelületes kormánykerék
•  Ezüst betétek
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER

BIZTONSÁG

•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Újgenerációs sáv- és nyomtartó rendszer (A-LTA)
•  Sávváltást támogató asszisztens (LCA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Első keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (FCTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  E-CALL

RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
•  Panorámatető (MV):

400 000 Ft
700 000 Ft

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Bőr

Fekete

Szürke

Ezüst betét

LA 21

Bőr
Bőr
Bőr

Sötét rózsa
Fekete és krémszín
Mogyoróbarna

Fekete
Fekete
Mogyoróbarna

Ezüst betét
Ezüst betét
Ezüst betét

LA 31
LA 01
LA 41
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3T2

NX 350h

EXECUTIVE (SFX: MB)*

22 090 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  18" könnyűfém keréktárcsák
•  235/60 R 18-as méretű gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Bi-LED fényszórók AHB funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (statikus)
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  Ülések:
– Tahara (szintetikus bőr) ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 2 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első ülések
•  Ambient belső világítás (egyszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel
•  Állítható kormányoszlop (Manuális)
•  Ezüst betétek
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER
•  9.8" központi kijelző
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

BIZTONSÁG
•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  Abroncsjavító készlet
•  E-CALL

RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
•  E-Four összkerékhajtás (sfx: MB): 

400 000 Ft
1 500 000 Ft

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Tahara

Fekete

Szürke

Ezüst betét

EA 21

Tahara
Tahara
Tahara

Sötét rózsa
Fekete és krémszín
Mogyoróbarna

Fekete
Fekete
Mogyoróbarna

Ezüst betét
Ezüst betét
Ezüst betét

EA 31
EA 01
EA 41

EXECUTIVE | 13
* Az Elegance Plus felszereltséghez képest

3T2

NX 350h

EXECUTIVE PLUS (SFX: MK)

24 700 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  20" könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 RF 20-as méretű defekttűrő gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Quad LED fényszórók AHS funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus)
– Fényszóró mosó
– Kanyarmegvilágító funkció
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Tahara (szintetikus bőr) ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 2 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első ülések
•  Ambient belső világítás (egyszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Ezüst betétek
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER
•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

BIZTONSÁG
•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  E-CALL

RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
•  Panorámatető (SFX: MN):

400 000 Ft
700 000 Ft

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Tahara

Fekete

Szürke

Ezüst betét

EA 21

Tahara
Tahara
Tahara

Sötét rózsa
Fekete és krémszín
Mogyoróbarna

Fekete
Fekete
Mogyoróbarna

Ezüst betét
Ezüst betét
Ezüst betét

EA 31
EA 01
EA 41

EXECUTIVE PLUS | 14

3T2

NX 350h

EXECUTIVE TOP (SFX: ML)

25 190 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  20" könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 RF 20-as méretű defekttűrő gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Quad LED fényszórók AHS funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus)
– Fényszóró mosó
– Kanyarmegvilágító funkció
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Tahara (szintetikus bőr) ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 2 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első ülések
•  Ambient belső világítás (egyszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Érintőfelületes kormánykerék
•  Ezüst betétek
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER
•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

BIZTONSÁG
•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  E-CALL

RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
•  Panorámatető (SFX: MM):

400 000 Ft
700 000 Ft

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Tahara

Fekete

Szürke

Ezüst betét

EA 21

Tahara
Tahara
Tahara

Sötét rózsa
Fekete és krémszín
Mogyoróbarna

Fekete
Fekete
Mogyoróbarna

Ezüst betét
Ezüst betét
Ezüst betét

EA 31
EA 01
EA 41
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NX 350h

F SPORT (SFX: YG)

27 800 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  20" könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 RF 20-as méretű defekttűrő gumiabroncsok
•  Fekete keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Quad LED fényszórók AHS funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus)
– Fényszóró mosó
– Kanyarmegvilágító funkció
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Bőr ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen és vízszintesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Memória funkció (a vezető oldalán)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 2 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első és hátsó ülések
– Szellőztethető első ülések
•  Ambient belső világítás (többszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Érintőfelületes kormánykerék
•  Aluminium betétek
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT, SPORT+
•  Kétzónás klíma
MULTIMÉDIA RENDSZER

BIZTONSÁG

•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth

•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  E-CALL
•  Adaptív váltózó felfüggesztés (AVS)

RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

400 000 Ft

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

083

212

8X1

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Bőr

F fehér

Fekete

Aluminium betét

LB 03

Bőr
Bőr

Fekete
Lángoló vörös

Fekete
Fekete

Aluminium betét
Aluminium betét

LB 23
LB 33
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NX 350h

F SPORT TOP (SFX: YE)

29 790 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  20" könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 RF 20-as méretű defekttűrő gumiabroncsok
•  Fekete keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Világítás:
– Quad LED fényszórók AHS funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus)
– Fényszóró mosó
– Kanyarmegvilágító funkció
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Bőr ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen és vízszintesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Memória funkció (a vezető oldalán)
– Elektromos deréktámasz (a vezető oldalán, 2 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első és hátsó ülések
– Szellőztethető első ülések
•  Ambient belső világítás (többszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Érintőfelületes kormánykerék
•  Aluminium betétek
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Digitális belső visszapillantó tükör
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT, SPORT+
•  Kétzónás klíma

BIZTONSÁG

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Panorámanézetes parkolás
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Újgenerációs sáv- és nyomtartó rendszer (A-LTA)
•  Sávváltást támogató asszisztens (LCA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Első keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (FCTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  E-CALL
•  Adaptív váltózó felfüggesztés (AVS)

•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Mark Levinson prémium audiorendszer (17 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth
RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
•  Panorámatető (SFX: YF):

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

400 000 Ft
700 000 Ft

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

083

212

8X1

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Bőr

F fehér

Fekete

Aluminium betét

LB 03

Bőr
Bőr

Fekete
Lángoló vörös

Fekete
Fekete

Aluminium betét
Aluminium betét

LB 23
LB 33
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NX 350h

LUXURY (SFX: S8)

27 890 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  20" könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 RF 20-as méretű defekttűrő gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Quad LED fényszórók AHS funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus)
– Fényszóró mosó
– Kanyarmegvilágító funkció
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Bőr ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Memória funkció (a vezető oldalán)
– Elektromos deréktámasz (Vezető oldalon, 4 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első és hátsó ülések
– Szellőztethető ülések
•  Ambient belső világítás (többszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Érintőfelületes kormánykerék
•  Fa betétek
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Digitális belső visszapillantó tükör
•  Kulcskártya
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma

BIZTONSÁG

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Panorámanézetes parkolás
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Sáv- és nyomtartó rendszer (LTA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  E-CALL

•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Prémium audiorendszer (10 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth
RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

400 000 Ft

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Bőr

Fekete

Szürke

Fa betét

LA 20

Bőr
Bőr
Bőr

Sötét rózsa
Fekete és krémszín
Mogyoróbarna

Fekete
Fekete
Mogyoróbarna

Fa betét
Fa betét
Fa betét

LA 30
LA 00
LA 40
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NX 350h

LUXURY PLUS (SFX: R3)

28 900 000 Ft

MEGJELENÉS

BELTÉR ÉS KÉNYELEM

•  20" könnyűfém keréktárcsák
•  235/50 RF 20-as méretű defekttűrő gumiabroncsok
•  Sötét ezüst keréktárcsa
•  UV szűrős, hangszigetelt üvegek
•  Sötétített hátsó üvegek
•  Esőérzékelő automatika
•  Integrált tetősín
•  Világítás:
– Quad LED fényszórók AHS funkcióval
– Automatikus fényszóró állítás (dinamikus)
– Fényszóró mosó
– Kanyarmegvilágító funkció
– LED első ködlámpa
•  Külső tükrök:
– Elektrokromatikus
– Elektronikusan mozgatható
– Tolatáskor lefelé forduló
– Automatikusan behajló
– Fűthető
•  Cápauszony antenna
•  Vontatókapacitás: 1500 kg

•  E-Four összkerékhajtás
•  Ülések:
– Bőr ülésborítás
– Állítható fejtámla (függőlegesen)
– Elektronikusan állítható (8 irányban, vezető- és utasoldali ülés)
– Memória funkció (a vezető oldalán)
– Elektromos deréktámasz (Vezető oldalon, 4 irányban)
– 60/40 arányban manuálisan dönthető hátsó ülések
– Fűthető első és hátsó ülések
– Szellőztethető ülések
•  Ambient belső világítás (többszínű)
•  Bőr borítású kormánykerék sebességváltó fülekkel (fűthető)
•  Állítható kormányoszlop (Elektromosan)
•  Érintőfelületes kormánykerék
•  Fa betétek
•  Smart Entry intelligens kulcsrendszer
•  Elektromos mozgatású csomagtérajtó (lábbal nyitható)
•  Digitális belső visszapillantó tükör
•  Kulcskártya
•  Vezetési üzemmódválasztó: ECO, NORMAL, SPORT
•  Kétzónás klíma

BIZTONSÁG

MULTIMÉDIA RENDSZER

•  Tolatókamera
•  Újgenerációs parkolószenzor
(PKSB, tárgy-, jármű- és gyalogosfelismeréssel)
•  Panorámanézetes parkolás
•  Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
•  Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
•  Újgenerációs sáv- és nyomtartó rendszer (A-LTA)
•  Sávváltást támogató asszisztens (LCA)
•  Holttérfigyelő rendszer (BSM)
•  Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
•  Elektronikus ajtónyitás (E-Latch)
•  Első keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (FCTA)
•  Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSA)
•  E-CALL

•  14" központi kijelző
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Vezeték nélküli telefontöltő
•  Távolról vezérelhető szolgáltatások
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Mark Levinson prémium audiorendszer (17 hangszórós)
•  Lexus Connectivity (Android Auto és Apple Carplay)
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Bluetooth
RENDELHETŐ OPCIÓK
•  Metálfényezés:
•  Panorámatető (SFX: R4):

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
1L1

1J7

223

400 000 Ft
700 000 Ft

ALAPSZÍN
4Y1

6X4

8Y6

212

085

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
ÜLÉS ANYAGA

ÜLÉS SZÍNE

TETŐ SZÍNE

BETÉT TÍPUSA

SZÍNKÓD

Bőr

Fekete

Szürke

Fa betét

LA 20

Bőr
Bőr
Bőr

Sötét rózsa
Fekete és krémszín
Mogyoróbarna

Fekete
Fekete
Mogyoróbarna

Fa betét
Fa betét
Fa betét

LA 30
LA 00
LA 40

LUXURY PLUS | 19

3T2

LEXUS NX 350h HIVATALOS ÁRLISTA
• 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 BUDA
1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.
Telefon: +36 1 248 2482
www.lexusbuda.hu

PEST
BUDA

LEXUS SZEGED
6728 Szeged,
Dorozsmai út 9.
Telefon: +36 62 200 367
www.lexusszeged.hu

DEBRECEN

MONOR

HALÁSZTELEK

KAPOSVÁR

LEXUS MONOR
2200 Monor 4-es főút, 35. km
Telefon: +36 29 412 271
www.lexusmonor.hu

SZEGED

• 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

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 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam). Az árlista csak az árlista érvényessége alatt leszállításra kerülő gépjárművekre vonatkozik. A felszereltség és árlista 2023. január 1-től 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 felszereltségeket 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 honlapunkra a www.lexus.hu címen. © Lexus Hungary.
Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a https://pdf-lexus.eu/lexus_hu/joginyilatkozatok.pdf oldalon találhatóak.
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