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  Lexus RX 450h 

VARIKLIS KODAS ĮRANGA  KAINA,   

EUR su  PVM 

3.5 LHD AF Comfort 64.350 

3.5 LHD PI Executive 67.330 

3.5 LHD PV Executive + 12,3“ Navigacija  70.490 

3.5 LHD PW Executive + 12,3“ Navigacija + Projekcija ant stiklo + Aklosios zonos indikatorius  72.690 

3.5 LHD QD Executive + 12,3“ Navigacija + Projekcija ant stiklo + Aklosios zonos indikatorius + Panoraminis stoglangis  74.410 

3.5 LHD N6 F-Sport 73.870 

3.5 LHD N7 F-Sport + Panoraminis stoglangis 75.580 

3.5 LHD S5 F-Sport S 80.950 

3.5 LHD P5 F-Sport  S + Panoraminis stoglangis 82.660 

3.5 LHD 2S Luxury 80.030 

3.5 LHD 2P Luxury+ Panoraminis stoglangis 81.740 

3.5 LHD 0P Luxury + Panoraminis stoglangis + Vairas su medžio apdaila 82.200 

Papildoma „Metallic“ spalva 1.030 

     LHD – Lexus Hybrid Drive 
 

Lexus RX 200t 
VARIKLIS KODAS ĮRANGA  KAINA,   

EUR su PVM 

2.0 Turbo KW Comfort 55.990 

2.0 Turbo D5 Executive 58.990 

2.0 Turbo D9 Executive + 12,3“ Navigacija  62.200 

2.0 Turbo E0 Executive + 12,3“ Navigacija + Projekcija ant stiklo + Aklosios zonos indikatorius         64.350 

2.0 Turbo E1 Executive + 12,3“ Navigacija + Projekcija ant stiklo + Aklosios zonos indikatorius + Panoraminis stoglangis  66.060 

2.0 Turbo 7E F-Sport 65.530 

2.0 Turbo 8A F-Sport + Panoraminis stoglangis 67.240 

2.0 Turbo 8D F-Sport S 69.940 

2.0 Turbo 8E F-Sport  S + Panoraminis stoglangis 71.650 

2.0 Turbo 16 Luxury 71.690 

2.0 Turbo 20 Luxury+ Panoraminis stoglangis 73.400 

2.0 Turbo 111 Luxury + Panoraminis stoglangis + Vairas su medžio apdaila 73.860 

Papildoma  „Metalic“ spalva    1.030 



 

Lexus RX 450h / RX 200 t  techniniai duomenys 
 

MODELIS RX 450h Lexus Hybrid Drive RX 200 t 

Maksimali sistemos galia 313 AG / 230  kW 238 AG /  175 kW 

Kuro rūšis Benzinas, 95E Benzinas, 95E 

Kuro sąnaudos: Užmiestyje / Mieste / Vidutinės. l/100 km 5.5 / 5.5 / 5.5  6.7 / 9.9  /  7.9 

CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km 127 189 

Maksimalus greitis, km/h  200 200 

Įsibėgėjimas, 0-100 km/h, s 7.7 9.5 

Pavarų dėžė Automatinė, E-CVT Automatinė, 6 pavarų 

Varantieji ratai Visi varantieji, AWD Visi varantieji ratai, AWD 

Lexus RX 450h / RX 200t  automobilio įranga: 

COMFORT  

AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA 

Lexus Saugumo Sistema +: 

-  Priešavarinės saugos sistema  su pėsčiųjų atpažinimo sistema (PBA + PB) 

-  Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) visame 

diapazone 

- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema  su linijų palaikymo 

sistema 

- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) 

- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 

 

STABDYMO, STABILUMO, VAIRAVIMO IR TRAUKOS SISTEMOS 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 

Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) 

Elektroninis avarinio stabdymo signalas (EBS) 

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) 

Traukos kontrolės sistema (TRC) 

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 

Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)  (tik RX450h) 

Padangų slėgio įspėjamoji sistema (TPWS) 

 

PASYVIOJI SAUGA 

Iš viso 10 oro pagalvių: 

- vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui; galvos, šoninės ir kelių  oro 

pagalvės 

- šoninės kraštinių galinių sėdynių oro saugos pagalvės 

- salono šonuose užuolaidinės oro pagalvės per visą ilgį 

Priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės išjungimo jungiklis 

ISOFIX tvirtinimo sistema, šoninės galinės sėdynės 

Nuo kaklo sužeidimų saugančios (WIL) priekinių sėdynių aktyvios galvos 

atramos 

 

IŠORĖ 

ŠVIESOS DIODŲ (LED) ŽIBINTAI 

Priekiniai artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai LED 

„L“ formos dieniniai žibintai LED 

Priekiniai rūko žibintai LED 

Kombinuoti galiniai žibintai LED 

Sekvenciniai posūkių žibintai LED 

Automatiškai susireguliuojantys priekiniai žibintai su apiplovimo sistema 

Tamsinti galiniai stiklai 

Valytuvai su lietaus jutikliu 

Nuo ultravioletinių (UV) spindulių saugantys ir šilumą izoliuojantys tonuoti 

stiklai 

Priekinio stiklo šildytuvas 

18 colių, 7 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 235/65 R18 padangos 

Stogo bagažinės išilginiai laikikliai 

 

APSAUGA 

Apsaugos sistema (imobilizatorius, įsibrovimo daviklis, signalizacija) 

Pasvirimo kampo daviklis 

Automatinis durelių užrakinimas ir dvigubas durelių užraktas 

 

GARSO, RYŠIŲ IR INFORMACIJOS SISTEMOS 

8 colių spalvotas ekranas su garso sistema, valdoma sukamuoju ratuku 

Galinio vaizdo kamera 

9 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema su CD grotuvu 

Skaitmeninis garso transliavimas (DAB) 

Analoginis laikrodis 

Ekologiško vairavimo indikatorius 

4.2 colio spalvotas ekranas prietaisų skydelyje 

Į vairą integruoti daugiafunkciniai valdymo mygtukai (garso, telefono, 

valdymo balsu, atstumo radaro) 

Dvigubas prietaisų skydelio apšvietimas (mėlynas arba raudonas) 

(RX450h) 

 

SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS 

Švelni perforuota oda 

- vairuotojo sėdynė, ištraukiamas ir sustumiamas vairas, pritraukimo funkcija 

- 8 kryptimis reguliuojamos sėdynės (vairuotojo ir keleivio) 

- šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės (vairuotojo ir keleivio) 

- įsimenamos vairo, vairuotojo sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtys 

Priekinės sėdynės su reguliuojama 2 krypčių juosmens atrama  

40:20:4 santykiu rankiniu būdu nulenkiamos galinės sėdynės 

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis 

2 zonų klimato kontrolės sistema 

Automatinis oro recirkuliacijos valdymas 

3 stipinų oda aptrauktas vairas, elektra reguliuojamas, kelių padėčių 

Šildomas vairas 

Pasirenkamas važiavimo režimas („NORMAL“, „ECO“, „SPORT“) 

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai 

„EV“ režimo mygtukas (tik RX 450h) 

Priekinis centrinis porankis ir daiktadėžė 

AUX lizdas išoriniams garso įtaisams ir 2 USB jungtys 

Micro SD kortelės lizdas 

Du 12V lizdai 

Apšviesta informacijos įvedimo sistema 

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis 

Galinis centrinis porankis su daiktadėže ir 2 puodelių laikikliais 



 

„Smart Entry and Start“ beraktė įlipimo ir užvedimo sistema  

Durelių rankenėlių apšvietimas 

3D apdailos intarpai durelėse ir centrinėje konsolėje 

Durelių veidrodėliai: 

- Elektra valdomi, nulenkiami ir šildomi 

- Integruoti posūkio signalo žibintai ir įlipimo apšvietimas 

EXECUTIVE 
(COMFORT komplektaciją papildanti įranga) 

20 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55 R20 padangomis 

Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai 

Mobiliojo telefono arba garso įtaiso prijungimas „Bluetooth®“ ryšiu 

Išmanioji bagažinės durelių atidarymo sistema 

Šildomos galinės sėdynės 

Elektrochromatiniai (automatiškai tamsėjantys) šoniniai veidrodėliai 

Šoninių veidrodėlių atminties funkcija 

 

PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA  1: 

12,3 colio ekranas ir Navigacijos sistema su kietu  disku (HDD) 

Premium garso sistema su DVD ir 12 garsiakalbių bei žemų dažnių kolonėle 

 

PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA 2 

12,3 colio ekranas ir Navigacijos sistema su kietu disku (HDD) 

Premium garso sistema su DVD ir 12 garsiakalbių bei žemų dažnių kolonėle 

Projekcinis ant stiklo spalvotas 10 colių ekranas (HUD) 

Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM) ir perspėjimo 

apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) 

 

PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA 3: 

12,3 colio ekranas ir Navigacijos sistema su kietu disku (HDD) 

Premium  garso sistema su DVD ir 12 garsiakalbių bei žemų dažnių kolonėle 

Projekcinis ant stiklo spalvotas 10 colių ekranas (HUD) 

Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM) ir perspėjimo 

apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) 

Panoraminis stogas su stoglangiu 

 

F SPORT 
(EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga) 

20 colių F SPORT dizaino lengvo lydinio ratlankiai, 235/55 R20 padangos 

12,3 colio ekranas ir Navigacijos sistema su kietu disku (HDD) 

Premium  garso sistema su DVD ir 12 garsiakalbių bei žemų dažnių kolonėle  

Adaptyvioji kintanti pakaba (AVS) 

Šviesos diodų (LED) posūkių žibintai 

Integruota automobilio valdymo sistema (VDIM) (ir RX200t) 

Vairavimo režimas SPORTS S+ 

Elektrinis vairo stiprintuvas F SPORT (EPS) 

F-SPORT išorės dizaino elementai: 

- priekinis bamperis 

- verpsto formos grotelės / F SPORT logotipas ant priekinių sparnų 

- juodi išorės veidrodėlių dangteliai 

F-SPORT vidaus dizaino elementai: 

- aliuminio intarpai durelėse (su apšvietimu) ir centrinėje konsolėje  

-juodos spalvos stogo danga 

- aliuminio perforuoti pedalai ir atrama kojoms 

-speciali slenksčių apdaila 

- perforuotos odos apmušalai  su F SPORT elementu 

- perforuotos odos vairaračio ir pavarų perjungimo svirties apdaila  

Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo 

Oro įsiurbimo garso generatorius (tik RX450h) 

Mechaniškai valdoma bagažinės durelių užuolaidėlė 

 

PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA 

Panoraminis stogas su stoglangiu 

 

F SPORT S 
(F SPORT komplektaciją papildanti įranga) 

15 garsiakalbių „Mark Levinson®“ aukščiausios kokybės erdvinio garso 

sistema 

- 7.1 erdvinio garso sistema 

40:20:40 elektra nulenkiamos / atitraukiamos galinės sėdynės 

Projekcinis ant stiklo spalvotas 10 colių ekranas (HUD) 

Aktyvūs stabilizatoriai 

Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM) ir perspėjimo 

apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) 

Panoraminė vaizdo sistema su 360° vaizdu 

 

PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA 

Panoraminis stogas su stoglangiu 

 

 

LUXURY 
(EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga) 

15 garsiakalbių „Mark Levinson®“ aukščiausios kokybės erdvinio garso 

sistema 

- 7.1 erdvinio garso sistema 

Adaptyvioji kintanti pakaba (AVS) 

Raktas - kortelė 

Projekcinis ant stiklo spalvotas 10 colių ekranas (HUD) 

Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM) ir perspėjimo 

apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) 

Panoraminė vaizdo sistema su 360° vaizdu 

Pusiau anilinės perforuotos odos sėdynės: 

- vairuotojo sėdynė, ištraukiamas ir sustumiamas vairas  

- reguliuojamos 10 krypčių, įskaitant pogalvių aukštį 

-  4 krypčių juosmens atrama 

- šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės, su atmintimi, 3 išankstiniai 

nustatymai 

- įsimenamos vairo, šoninių veidrodėlių bei projekcinio ekrano padėtys 

40:20:40 elektra nulenkiamos / atitraukiamos sėdynės 

Adaptyvioji tolimųjų šviesų žibintų sistema (AHS) 

Šviesos diodų (LED) posūkių žibintai 

Mechaniškai valdoma bagažinės durelių užuolaidėlė 

Medžio intarpai durelėse su apšvietimu ir centrinėje konsolėje 

 

PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA 1: 

Panoraminis stogas su stoglangiu 

 

PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA 2: 

Panoraminis stogas su stoglangiu 

Vairas su medžio apdaila 
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Durelių krašto apsauga  

 1 97 €  

 

 

 Durelių rankenėlių apsaugos plėvelė  

31  €  

 

Galinė pagalbinė automobilio statymo 

sistema 

404€  

 

 

           
Galinio buferio apsaugos  plėvelė  

85€  

 

     Juoda galinio buferio apsauginė plokštelė   

     1 52 €  

 

Nerūdijančio plieno galinio buferio apsauginė 

plokštelė     1 35€  

 

 

       
Ratlankių užraktai  

 52 €  

 

 

              R18 lengvo lydinio ratlankiai  

           1 042 €  

 

 

 

Apatinės bagažinės dalies apdaila 

201  €  

 

 

 

 

          



 

Chromuota šoninė apdaila 

 435 €  

Chromuoti vėjo deflektoriai   

721  €  

 

 Priekinio buferio apdaila 

 880 €   

  

       
R20 lengvo lydinio ratlankių intarpų komplektas 

 (rudos spalvos)  377 €  

 

 

R20 lengvo lydinio ratlankių intarpų komplektas  

(baltos spalvos)  533 €  

 

Lengvo lydinio ratlankių apdailos detalės 

   377 € 

       
Šoniniai antdėklai  

606 €  

 

Variklio skyriaus dangčio deflektorius 

 1 83 €  

 

Vėjo deflektoriai  

21 5 €  

 

          
Gale tvirtinimas dviračių laikiklis  

788 €  

Nuimamas vilkimo kablys 

    1  21 7 €  

 

 

Purvasargiai 

1 58 €  

 

                   
Slidžių ir snieglenčių laikiklis ( 4 arba  6  porom) 

    1 1 0 €  

 

Stogo skersiniai 

     230 €  

            Planšetės laikiklis  

            1 1 1   € 

 

 



 

                        
Stogo bagažinė PACIFIC 200 

454 €  

 

 

Stogo bagažinė TOURING 600 

501  €  

Apšviestos slenksčių plokštelės  

520 €  

 

             

       
Bagažinės įklotas 

1 38 €  

 

Guminiai grindų kilimėliai  

1 22 €  

 

 

Tekstiliniai grindų kilimėliai  ( juodos arba rudos sp.) 

 1 35 €  

 

 

 

        
Horizontalus krovinių tvirtinimo tinklelis 

65 €  

Vertikalus krovinių tvirtinimo tinklelis 

 65 €  

Ilgalaikė kėbulo apsauga  Lexus ProTect 

277  €  

 

      
Lengvo lydinio ratlankių  apsauga Lexus ProTect 

50 €  

        Jungties adapteriai iš 13 jungčių į 7 jungtis  

        1 3 €  

Lexus HOTSPOT  (Wi-Fi maršrutizatorius) 

   365 €   

 

      

    



 

         
  Dažai remontiniai   

 1 0 €  

   Padangų slėgio davikliai 

  202 € 

 

 

         F SPORT raktelio dėklas 

       32 €  

 

 


