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WSTĘP

POZNAJ BLIŻEJ 
NOWEGO LEXUSA NX
Wyrazisty design, najlepsze w swojej klasie elektryczne napędy hybrydowe 
plug-in i samoładujący oraz ekscytujące osiągi dostarczają jeszcze więcej 
doznań i emocji. Nowy Lexus NX to samochód, jakiego jeszcze nie było.

Lexus NX wyznacza nowe kierunki w zakresie projektowania wnętrza i nadwo-
zia, układów napędowych, systemów multimedialnych oraz interfejsów nowej 
generacji. Wszystko po to, by zapewniać bezpieczeństwo i komfort na jeszcze 
wyższym poziomie. Rozpocznij fasynującą podróż już dziś i dołącz do awangardy. 
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CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ

PIONIER I LIDER W ELEKTRYFIKACJI 
SAMOCHODÓW KLASY PREMIUM
Od momentu wprowadzenia na rynek naszego pierwszego prestiżowego 
sedana ponad 30 lat temu, Lexus stał się synonimem wyjątkowego wzornic-
twa, jakości i wyrafinowania. Co najważniejsze, jesteśmy również pionierem 
i liderem w dziedzinie elektryfikacji samochodów klasy premium. Lexus to 
marka, która nigdy nie przestaje wprowadzać innowacji i pracować nad 
przewidywaniem potrzeb kierowców. To wyjątkowe podejście zaowocowało 
stworzeniem w 2005 roku pierwszego na świecie luksusowego samochodu 
hybrydowego: SUV-a RX 400h. 

Obecnie w portfolio marki znajduje się pięć spektakularnych modeli hybrydowych. 
Mało tego - większość hybryd klasy premium to pojazdy marki Lexus. Żaden 
inny producent samochodów luksusowych nie może konkurować z naszym 
doświadczeniem w projektowaniu, budowaniu, serwisowaniu i recyklingu hybryd. 
Wszystkie dotychczasowe samochody hybrydowe marki Lexus były samoładujące, 
nie wymagały podłączania do prądu i mogły jeździć w trybie pojazdu elektrycznego 
(EV), nie zużywając paliwa i nie generując żadnych emisji. A teraz przyszedł czas 
na nowe wcielenie Lexusa NX - również w wersji plug-in.





NX 06

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ

NOWY LEXUS NX  
Z NAPĘDEM PLUG-IN
Nowy NX wykorzystuje znakomite napędy hybrydowe Lexusa, które 
bazują na 15 latach doświadczeń w dziedzinie elektryfikacji samochodów. 
Ten progresywny SUV łączy imponującą moc i fantastyczne przyspieszenie 
z wyjątkowo niskimi poziomami zużycia paliwa oraz emisji spalin. Nowa ge-
neracja Lexusa NX jest dostępna z najlepszymi w swojej klasie elektrycznymi 
napędami hybrydowymi — samoładującym i plug-in, który jest pierwszym tego 
typu rozwiązaniem w historii marki.

Nowy Lexus NX z hybrydowym napędem plug-in to przełomowe rozwiązanie 
w kategorii samochodów zelektryfikowanych. Bateria o pojemności 18,1 kWh 
w optymalnym rozmiarze oraz know-how Lexusa w dziedzinie wydajności 
akumulatorów pozwalają osiągnąć wiodący w klasie zasięg w trybie elektrycz-
nym – 63 km. Nowy Lexus NX umożliwia jazdę z prędkością do 135 km/h 
w trybie elektrycznym, a bateria posiada możliwość rekuperacji energii (np. 
z hamowania), co pozwala naładować ją w ten sposób nawet do 80%. 

Co istotne, elektryczny napęd hybrydowy plug-in Lexusa utrzymuje wysoką 
wydajność nawet wtedy, gdy bateria jest rozładowana. W wielu konkurencyjnych 
autach układ przełącza się w takiej sytuacji na silnik spalinowy, a NX 450h+ 
domyślnie przechodzi w tryb wydajnego, samoładującego układu hybrydowego. 

Zastosowanie systemu plug-in nie wymagało pójścia na kompromisy pod 
kątem praktyczności – bagażnik ma tę samą pojemność, co w samoładującym 
modelu hybrydowym (elementy napędu nie zabrały dodatkowej przestrzeni). 
Dodatkowo, pod podłogą bagażnika znajduje się 21-litrowy schowek na 
kable do ładowania, które są umieszczone w eleganckim pokrowcu. Mając 
świadomość tego, że nabywcy aut z segmentu NX-a wykorzystują je także 
podczas dłuższych podróży, nie zmieniła się też pojemność zbiornika paliwa, 
która wynosi 55 litrów.
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DYNAMICZNE OSIĄGI

DYNAMICZNE 
OSIĄGI I PEŁNA 
KONTROLA
O ambicjach i staraniach projektantów świadczy moc nowego Lexusa NX 
350h zwiększona o 23% oraz o 10% mniejsze zużycie paliwa w porówna-
niu do wersji 300h poprzedniej generacji. Nowy NX składa się w aż 95% 
z zupełnie nowych części i komponentów.

NX przeszedł intensywny program testów na należącym do Lexusa torze 
badawczym Shimoyama, a w pracach nad autem brali udział profesjonalni kie-
rowcy wyścigowi. Ich szczegółowe wrażenia z jazdy i uwagi były uwzględniane 
przy dostrajaniu i ustawianiu samochodu, a to pozwoliło osiągnąć ogromne 

postępy pod kątem szybkości reakcji oraz wyczucia układu kierowniczego 
i hamulcowego.

Prowadząc nowego Lexusa NX od razu poczujesz moc i elastyczność 
hybrydowego napędu elektrycznego. Cicha praca, lepsze właściwości aero-
dynamiczne i obniżony środek ciężkości zapewniają doskonałe właściwości 
jezdne i dużo lepsze trzymanie się na drodze. W czasie pokonywania zakrętów 
i przyspieszania daje o sobie znać harmonijna współpraca układu napędowego, 
usztywnionego podwozia oraz niezwykle czułego układu kierowniczego.
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KOMFORT

KONCEPCJA 
TAZUNA
W nowym Lexusie NX po raz pierwszy zaprojektowaliśmy kokpit w zgodzie 
z założeniami koncepcji Tazuna. Wyszliśmy od zasady „ręce na kierownicy, 
oczy na drodze” i zapewniliśmy kierowcy bezpośrednią oraz intuicyjną kontrolę 
nad pojazdem. Nowy Lexus NX posiada ( jeden z największych w segmen-

cie) kolorowy projektor Head-Up Display o przekątnej 10”. Umożliwia on 
obserwowanie parametrów jazdy i ustawień elementów sterujących bez 
odrywania wzroku od jezdni, a kierownica zyskała rozbudowane możliwości 
sterowania funkcjami pojazdu.
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NOWOCZESNA KONSTRUKCJA

NOWOCZESNA
KONSTRUKCJA
Dynamiczne osiągi nowego Lexusa NX wynikają z założeń koncepcji Lexus Driving 
Signature. Oparte na nich nowe, inżynieryjne rozwiązanie: modułowa platforma Global 
Architecture K (GA-K), pozwoliło na obniżenie środka ciężkości samochodu. Nowa płyta 
podwozia jest wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości, zapewniającej doskonałą sta-
bilność samochodu. Maska i nadkola mają poszycie aluminiowe, co obniża masę pojazdu 
i pozytywnie wpływa na właściwości jezdne.
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NOWOCZESNA KONSTRUKCJA



NX 12

BEZPIECZEŃSTWO

LEXUS SAFETY 
SYSTEM +3
Prowadząc nowego Lexusa NX masz pewność, że nad Tobą i pasażerami 
czuwają najnowsze zdobycze technologii. Samochód jest standardowo 
wyposażony w trzecią generację systemu Lexus Safety System +, oferującą 
ochronę przeciwzderzeniową, rozbudowaną o dodatkowe scenariusze iden-
tyfikowania zagrożeń, m.in.: może rozpoznać rowerzystów i motocyklistów 
zarówno w dzień, jak i nocą. Sygnalizuje także ich obecność w martwym 
polu na skrzyżowaniach. W nowym Lexusie NX dostępny jest opcjonalnie 

system FCTA, ostrzegający o ruchu poprzecznym z przodu i o ryzyku kolizji. 
Samochód posiada system elektronicznego otwierania i blokowania drzwi, 
który informuje o pojazdach nadjeżdżających z tyłu, a w razie konieczności 
uniemożliwia otwarcie drzwi, zapobiegając kolizji. A aby dodatkowo ułatwić 
życie kierowcy, nowego Lexusa NX można zaparkować jednym naciśnię-
ciem przycisku lub poprzez aplikację mobilną dzięki funkcjonalności Lexus 
Teammate.
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BEZPIECZEŃSTWO
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TECHNOLOGIA

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
W zakresie nowoczesnych technologii nowy Lexus NX również nie ma sobie 
równych. Razem z ekskluzywnym SUV-em zadebiutują całkowicie nowe 
systemy multimedialne. Aktualizowana w czasie rzeczywistym nawigacja 
i zaprojektowany od podstaw system multimediów zapewniają ciągły kon-
takt z cyfrowym światem. Dzięki asystentowi głosowemu Lexus Concierge, 
samochód rozpoznaje komendy rozpoczynające się od słów „Hej Lexus” 
i reaguje na nie, umożliwiając zdalną obsługę licznych funkcji. 

Aplikacja mobilna Lexus Link oferuje szereg przydatnych rozwiązań, po-
zwalając m.in.: włączać ogrzewanie lub klimatyzację samochodu, planować 
ładowanie akumulatora czy analizować informacje o pokonanych trasach. 
Natomiast ultrawydajna klimatyzacja S-Flow wykrywa zajęte fotele i światło 
słoneczne, odpowiednio dostrajając temperaturę we wnętrzu.

Dzieła dopełniają spektakularny, 14-calowy wyświetlacz HD oraz możliwość 
bezprzewodowego połączenia ze smartfonem przez Apple CarPlay® i Android 
Auto®. Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, należący do największych 
w klasie, może być sterowany dotykowo, a procesor działa 3,6 razy szybciej 
niż w dotychczasowym systemie. Do wyboru są również dwa systemy audio, 
w tym 17-głośnikowy zestaw firmy Mark Levinson®.

Dodatkowym benefitem jest system nastrojowego, ambientowego oświetlenia 
kabiny, który jest dostępny w standardzie lub jako opcja w zależności od wersji 
wyposażeniowej. Oferuje on aż 64 kolory do wyboru, tak, aby można było 
je dostosować do nastroju pasażerów podczas podróży. 
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TECHNOLOGIA
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DESIGN 

DESIGN 
PEŁEN EKSPRESJI

Nowy Lexus NX zachwyca od pierwszego spojrzenia. Wyrazista stylistyka 
przejawia się w starannie zaprojektowanym przodzie z nowym wzorem grilla. 
Śmiało pociągnięte linie boczne i aerodynamiczne detale sylwetki zapewniają 
optymalny przepływ powietrza i poprawiają wyciszenie wnętrza, a światło 
tylne ułożone w charakterystyczny kształt i nowe, 20-calowe obręcze kół 
podkreślają wyjątkowe wrażenia.

Wnętrze Lexusa NX jest niezwykle komfortowe i ergonomiczne. To przejaw 
filozofii Omotenashi polegającej na przewidywaniu potrzeb i spełnianiu 
oczekiwań. Kierowca i pasażerowie mogą się poczuć w tym samochodzie jak 
u siebie w domu. Wykończenie wnętrza dowodzi kunsztu mistrzów Takumi, 
którzy stosują wyłącznie najwyższej jakości materiały — nieskazitelne i ujmująco 
subtelne. Do wyboru jest wiele kolorów tapicerki, a fotele mogą mieć różne 
kształty w zależności od wersji samochodu i preferencji posiadacza. Dostępne 
są rozmaite rodzaje materiałów do ich obszycia, a fotele sportowe w wyższych 
wersjach są w pełni skórzane, wentylowane i sterowane elektrycznie. 
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DESIGN 
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DOSTĘPNE NAPĘDY

NX 350h

Nowy Lexus NX 350h jest wyjątkowo dynamiczny i wszechstronny. Wersja 
z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym czwartej generacji 
rozwija 243 KM, czyli aż o 23% więcej mocy niż Lexus NX 300h poprzedniej 
generacji i rozpędza się do 100 km/h w 7,7 sekundy. 
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DOSTĘPNE NAPĘDY

NX 450h+

Lexus NX 450h+ to pierwsza w gamie hybryda plug-in. Samochód o mocy 
309 KM przyspiesza od 0 do 100 km/h w nieco ponad 6 sekund i może 
przejechać w trybie elektrycznym dystans nawet ponad 60 km.



NX 22

KOLORY

NOWE KOLORY
NADWOZIA
Projektanci Lexusa nigdy nie używają gotowych kolorów, wolą natomiast 
opracowywać własne, od podstaw - proces ten może trwać nawet dwa lata. 
Paleta lakierów nowego Lexusa NX obejmuje 11 różnych kolorów, w tym 
wykończenia metaliczne, takie jak Sonic Titanium. Samochód jest dostępny 
także w nowym, zniewalającym kolorze Sonic Grey.

Opracowując nowy kolor lakieru, projektanci Lexusa nigdy nie idą na skróty, 
a każda decyzja opiera się na porównaniu setek próbek. Wybór finalnego 

koloru to nie lada wyzwanie. Ten, który wygląda wprost zniewalająco w blasku 
letniego poranka, może wypadać blado w cieniu lub przy sztucznym oświetle-
niu. Projektanci muszą także odłożyć na bok subiektywne wrażenia i wybrać 
kolor, który prezentuje się znakomicie w każdych warunkach.
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WYJĄTKOWOŚĆ POSIADANIA LEXUSA

Dążymy do tego, by posiadanie Lexusa — na każdym etapie 
eksploatacji samochodu — było dla klienta źródłem wyjąt-
kowych i niezmiennie pozytywnych doświadczeń. Usługi 
serwisowe i przeglądowe realizujemy z niezrównaną 
jakością, a wszystkie prace są idealnie skoordynowane, 
by gwarantowały pełną satysfakcję i poczucie bezpie-
czeństwa. W naszych salonach staramy się odczytywać 
i wyprzedzać potrzeby klientów, stwarzając atmosferę 
ciepłego przyjęcia i odprężenia w wysmakowanym 
otoczeniu. W nowocześnie urządzonych poczekalniach 
Lexusa można śledzić wiadomości ze świata, przeglądać 
Internet i skorzystać z poczęstunku. A w tym czasie ser-
wisanci Lexusa sprawnie wykonują niezbędne prace, by 
wizyta w serwisie w jak najmniejszym stopniu zaburzała 
plan dnia klienta.
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WYJĄTKOWOŚĆ POSIADANIA LEXUSA

ZAWSZE STARAMY SIĘ TRAKTOWAĆ KAŻDEGO 
KLIENTA TAK, JAK TRAKTUJE SIĘ GOŚCIA 
W SWOIM WŁASNYM DOMU

Odkąd wprowadziliśmy na rynek pierwszego Lexusa, zawsze idziemy o krok dalej, by dawać klientom 
więcej niż oczekują. Uważamy, że każdego klienta powinno się traktować niczym gościa we własnym 
domu. Niezliczone nagrody, jakie zdobyliśmy w minionych 30 latach, jednoznacznie potwierdzają, 
że nasze podejście do klienta znajduje powszechne uznanie. Ale czy to wystarczy do wyjaśnienia 
legendarnej jakości obsługi, z której słynie Lexus? Odpowiedź na to pytanie przynosi nasze japońskie 
dziedzictwo i jedno słowo: „Omotenashi”. 

Omotenashi w języku japońskim oznacza „gościnność i uprzejmą obsługę”. Jednak koncepcja 
Omotenashi wykracza poza doskonałość obsługi. To także starożytne japońskie pojęcie oznaczające 
umiejętność przewidywania potrzeb drugiej osoby — nawet tych nieuświadomionych, nawet tych, które 
dopiero się pojawią. 



© 2021 Lexus Europe* zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich szczegółów specyfikacji 
i wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia mogą być 
ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Szczegółowe 
informacje na temat zmian koniecznych w danym kraju lub regionie można uzyskać u autoryzowanych 
dilerów Lexusa w danym regionie.

Uwaga: pojazdy przedstawione na ilustracjach i specyfikacje zamieszczone w niniejszej broszurze mogą 
różnić się od modeli i elementów wyposażenia dostępnych w danym kraju lub regionie. Kolor nadwozia 
pojazdu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w niniejszej broszurze.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl

Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań, 
które do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają nasze samochody na środowisko naturalne. 
Dotyczy to całego cyklu — od prac projektowych, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż, serwis, 
aż po wycofywanie zużytych pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na 
temat wymagań wynikających z przepisów o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

* Lexus Europe jest oddziałem spółki Toyota Motor Europe NV/SA.

Wydrukowano w Europie, lipiec 2021 r.

Więcej o nowym NX: 
lexus-polska.pl/car-models/all-new-nx/
youtube.com/LexusPolska
facebook.com/LexusPolska
instagram.com/LexusPolska
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