Lexus NX 300h

KODAS
B2
B3
B2
B3
05
2P
JX
78
0D
6K
0G
0I
0H
KC
KD
KE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
Papildomai

ĮRANGA
Comfort (FWD)
Comfort + Lexus saugumo sistema (FWD)
Comfort
Comfort + Lexus saugumo sistema
Business
Business + navigacija
Sport
Sport + navigacija
Executive
Executive + navigacija
Executive + 10.3" navigacija
Executive + 10.3" navigacija + Stoglangis
Executive + 10.3" navigacija + Panoraminia stogas
Luxury
Luxury + Panoraminis stogas
Luxury + Stoglangis
F SPORT
F SPORT + 10.3" navigacija
F SPORT + 10.3" navigacija + Stoglangis
F SPORT S
F SPORT S + Panoraminis stogas
F SPORT S + Stoglangis
„Metallic“ dažai

KAINA, €
44 000
44 700
45 200
45 900
49 100
50 300
50 100
51 300
51 100
52 300
52 700
53 900
53 150
60 900
61 350
62 100
54 800
56 400
57 600
61 300
61 750
62 500

*Kainos galioja nuo 2019.07.01-2019.09.30
**Lizingo sutartis su likutine verte. Sutarties periodas 48 mėn., rida iki 80 000 km. Pradinis įnašas – 20%.
Kainos pateiktos su PVM. Lexus-Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo
Lexus saugumo sistema***:
- Priešavarinės saugos sistema (PCS)
- Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) visame greičio diapazone
- Išvažiavimo iš eismo juostos linijų perspėjimo sistema (LDA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Kelio ženklų atpažinimas (RSA)
Navigacijos sistema / 10,3 navigacijos sistema ****
10 garsiakalbių garso sistema su DVD grotuvu (10,3 "ekranas, Mark Levinson 14 garsiakalbių garso sistema)
Internetinė paieška /Google Street View® / maršruto siuntimas į automobilį
Prisijungimas prie eismo stebėjimo / eismo intensyvumo juosta / skaitmeninis vietovės atvaizdavimas / kelio registracija
Ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidas
Skubus įspėjimas apie eismo įvykius
Kelionės tikslo QR kodas

KAINA SU NUOLAIDA, €
38 720
39 336
39 776
40 392
43 208
44 264
44 088
45 144
44 968
46 024
46 376
47 432
46 772
53 592
53 988
54 648
48 224
49 632
50 688
53 944
54 340
55 000
910

KAINA / MĖN, €**
397
372
376
382
409
419
417
427
425
435
439
449
442
507
511
517
456
469
529
563
546
552

Lexus NX 300h techniniai duomenys
Modelis
VARIKLIS
Darbinis tūris, cm³
Maksimali galia, AG / kW
Maks. sukimo momentas, Nm/aps./min
Ilgis, mm
Plotis, mm
Aukštis, mm
Atstumas tarp ašių, mm
Važiuoklės prošvaisa, mm
Kuro rūšis
Degalų sąnaudos ( l/100km) pagal NEDC
Užmiestyje, l/100km
Mieste, l/100km
Vidutinės, l/100 km
Degalų sąnaudos ( l/100km) pagal WLTP
Kombinuotos
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km pagal WLTP
Tuščio automobilio masė, kg
Bendroji automobilio masė, kg
Vilkties svoris, su stabdžiais/be stabdžių, kg
Bagažinės tūris, l
Kuro bako talpa, l
Įsibėgėjimas 0-100 km/h., s
AWD – visi varantieji ratai

NX 300h FWD

NX 300h AWD

2.5 Hybrid Drive
2494
197 / 145
210 @ 4200 - 4400
4630
1845
1640
2660
170
Benzinas, 95E (pilnas hibridas)

2.5 Hybrid Drive
2494
197 / 145
210 @ 4200 - 4400
4630
1845
1640
2660
170
Benzinas, 95E (pilnas hibridas)

5,0
5,1
5,1

5,0
5,1
5,1

6,5
161
1785 - 1905
2395
1500/750
475
56
9.2

7,6
171
1785 - 1905
2395
1500/750
475
56
9.2

Lexus NX 300h automobilio įranga
COMFORT
(Pagrindinė įranga)
VIDUS
Tekstiliniai sėdynių apmušalai
6 kryptimis mechaniniu būdu valdomos priekinės sėdynės
Juodi intarpai „Piano Black“
Oda aptrauktas 3 stipinų vairas su mentelėmis už vairo
Valdikliai ant vairo:
- Garso sistemos / ekrano / telefono / balso komandos
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
2-iejų puodelių laikikliai su dėtuve centriniame porankyje
2-iejų puodelių laikikliai su dėtuve atlenkiamame galiniame porankyje
Standartinės slenksčių apdailos plokštelės
KOMFORTAS IR PATOGUMAS
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliu
Šildomos priekinės sėdynės
2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema:
- automatinė oro recirkuliacija,
- žiedadulkių ir nemalonaus kvapo šalinimo funkcijos, eco S-Flow režimas)
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Įlipimo apšvietimo sistema
Automatinis centrinis durelių užraktas
12V lizdas
60:40 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija
-ECO / NORMAL / SPORT
EV (elektros) režimas
Padangų remonto komplektas
Beraktė užvedimo sistema „Start Push“
Vilkimo funkcija 650/1500kg

MULTIMEDIJA, KOMUNIKACIJA, INFORMACIJA
„ECO“ važiavimo indikacija
Keturių skalių prietaisų skydelis (OPTITRON)
- pagrindiniai trimačiai matuokliai
- metalo blizgesio paviršius ir sidabro spalvos apdailos elementai
8 colių spalvotas ekranas Lexus Media Display centre
- valdymas lietimui jautriu valdikliu (Touch Pad)
- patobulintos daugiafunkcinio centrinio ekrano funkcijos
Automobilio statymo galinio vaizdo monitorius su orientacinėmis linijomis
8 garsiakalbių Pioneer® garso sistema su 1 CD / MP3 grotuvu
AM/ FM radijas su skaitmeniniu signalo procesoriumi (DSP)
4,2 colio spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas prietaisų skydelyje
Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per „Bluetooth®“
Skaitmeninė garso transliacija (DAB)
2 USB / AUX lizdai
Analoginis laikrodis su apšvietimu
SAUGOS ĮRANGA
8 saugos oro pagalvės
- Vairuotojo ir priekinio keleivio galvos ir šonų
- Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių
- Šoninės ir užuolaidinės per visą ilgį
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija
Smūgio energiją sugerianti kėbulo konstrukcija
Saugos pagalvių perspėjimo garso ir indikaciniai signalai
ISOFIX tvirtinimo sistema galinės kraštinėse sėdynėse
Priekinių ir galinių kraštinių sėdynių saugos diržų įtempikliai
Aktyvūs priekinių sėdynių pogalviai,, mažinantys kaklo slankstelių pažeidimų galimybę
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Pagalbinė stabdymo sistema (BAS)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automobilio stabilumo sistema (VCS)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
Aktyvieji avarinio stabdymo žibintai
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)
Elektroninė stabdymo – regeneravimo sistema (ECB-R)
Elektroninis parkavimo stabdis (EPB)
SAUGUMAS
Apsaugos nuo vagystės sistema
- Imobilizatorius
- Įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio aptikimas
Automatinis durelių užraktas, aktyvavimas pagal greitį
Dvigubas durelių užraktas „Double Lock“
IŠORĖ
17 colių 10 stipinų lengvo lydinio ratlankiai su 225/65 R17 padangomis
Durelių rankenėlės be rakto skylutės su įlipimo zoną apšviečiamomis lemputėmis
Bi-LED priekiniai žibintai, artimosios ir tolimosios šviesos
Priekiniai rūko žibintai
Šviesos diodai (LED)
- Dienos meto žibintai
- Galiniai kombinuotieji žibintai su rūko lempomis
- sekvenciniai (su bėgančia eilute) posūkių signalai
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
Durelių veidrodėliai:
- Elektra valdomi, automatiškai nulenkiami r ir šildomi
Priekinių žibintų plovikliai
Integruoti stogo skersiniai (negalimi su panoraminiu stogu)
Ryklio peleko formos antena
Savaime įbrėžimus užtraukianti dažų danga „self – restoring top coat“
Paslėptas galinis išmetimo vamzdis
Vandenį atstumiantys priekinių durų langai
Ratų arkos su papildoma apsauginiais apvadais
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Lexus saugumo sistema+:***

BUSINESS
(papildanti COMFORT komplektaciją)
17 colių 10 stipinų lengvo lydinio ratlankiai su 225/65 R17 padangomis
LED priekiniai rūko žibintai su posūkių žibintų funkcija
TAHARA sintetinės odos sėdynių apmušalai
Šildomas vairas
Sidabro spalvos intarpai
Beraktė „Smart Entry and Start“ sistema
Durelių rankenėlės su LED apšvietimu
Elektra valdomos galinės durelės (su „Smart Entry“ funkcija)
Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale
Lexus saugumo sistema+:***
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Navigacijos sistema su 8 colių ekranu****
SPORT
(papildanti BUSINESS komplektaciją
Tamsios bronzos spalvos 18 colių lengvo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis
Juodos spalvos išoriniai dizaino elementai:
- juodos priekinės grotelės ir grotelių rėmas
- juodi veidrodiniai gaubteliai
Juodos, Tamsios rožinės arba Juodos su balta spalvos Tahara odos sėdynės

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Navigacijos sistema su 8 colių ekranu****
EXECUTIVE
(papildanti BUSINESS komplektaciją)
18 colių 5 dvigubų stipinų lengvo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis
Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai
Odiniai sėdynių apmušalai su elektra reguliuojamomis priekinėmis sėdynėmis:
- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir keleivio)
Metalinės durelių slenksčių plokštelės
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis „Qi“
Sidabro spalvos intarpai
Lexus saugumo sistema+:***
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Navigacijos sistema su 8 colių ekranu****
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 2
Premium navigacijos sistema su 10.3 colių ekranu****
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 3
Premium navigacijos sistema su 10.3 colių ekranu****
Stoglangis (elektra valdomas, slankiojantis ir atidaromas)
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 6
Premium navigacijos sistema su 10.3 colių ekranu****
Panoraminis stogas

LUXURY
(papildanti EXECUTIVE komplektaciją)
18 colių 5 dvigubų stipinų lengvo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis
Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)
Projekcinis ant stiklo spalvotas ekranas (HUD)
Pagalbinė automobilio statymo sistema su galiniais jutikliais su automatine stabdymo sistema
(Intelligent Clearance Sonar – ICS)
Adaptyvinė reguliuojama pakaba (AVS) su:
- Sport S+ važiavimo rėžimu
Lexus saugumo sistema+ ***
Elektra nulenkiami elektrochromatiniai durelių veidrodėliai su atminties funkcija:
- 3 programuojamos atmintys
- Nusilenkiantys, kai jungiama atbulinė pavara
Vėdinamos ir šildomos sėdynės su perforuotos odos apmušalais
- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Sėdynės su atminties funkcija (vairuotojo) (3 atmintys)
- 2-i juosmens atramos padėtys (vairuotojo)
Šildomos galinės sėdynės
Medžio intarpai: tamsus juodmedis, Shimamoko arba Bamboo
10.3“ colių Lexus Premium navigacijos sistema****
Nematomų zonų monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius
sistema (RCTA)
Elektra nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos santykiu 60:40
Kintamo stiprinimo vairas su pasukimo / grąžinimo funkcija
Skaitmeninis panoraminis 360o automobilio aplinkos vaizdas su kameromis išoriniuose
veidrodėliuose
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Panoraminis stogas
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Stoglangis (elektra valdomas, slankiojantis ir atidaromas)

F SPORT
(papildanti COMFORT komplektaciją)
F SPORT patamsinti 18 colių 5 dvigubų stipinų lengvo lydinio ratlankiai su 235/55 R18
padangomis
Šildomas vairas
Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)
Priekiniai rūko LED žibintai su posūkių žibintų funkcjja
Tamsintas galinai stiklai:
- šoniniai gale ir galinis
F SPORT išorės dizaino elementai:
- Juodi blizgantys išoriniai veidrodėliai
- Aerodinamiškas priekinis buferis su aptaku
- F SPORT bamperis
F SPORT patamsinti 18 colių 5 dvigubų stipinų lengvo lydinio ratlankiai su 235/55 R18
padangomis
Šildomas vairas
Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)
Priekiniai rūko LED žibintai su posūkių žibintų funkcjja
Tamsintas galinai stiklai:
- šoniniai gale ir galinis
F SPORT išorės dizaino elementai:
- Juodi blizgantys išoriniai veidrodėliai
- Aerodinamiškas priekinis buferis su aptaku
- F SPORT bamperis
- Juodos akyto tinklelio verpstės formos grotelės
- F SPORT ženklelis ant šoninių sparnų
F SPORT vidaus dizainas:
- G jutiklis (akcelerometras)
- tamsūs anglies pluošto intarpai
- metalinės durelių slenksčio plokštelės
- perforuoti aliuminio pedalai ir atrama kojai
- Juodos spalvos stogo apdaila
F SPORT sėdynės su išskirtinės perforuotos odos apmušalais:
- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- 2 juosmens atramos padėtys (vairuotojo)
- padidinta sėdynių šoninė atrama
- specialus sėdynių užpildas (Lexus inovacija)
Beraktė „Smart Entry and Start“ sistema
Elektra valdomos galinės durelės (su Smart Entry funkcija)
Kintamo stiprinimo vairas su pasukimo / grąžinimo funkcija
Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis „Qi“
- Juodos spalvos stogo apdaila
F SPORT sėdynės su išskirtinės perforuotos odos apmušalais:
- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- 2 juosmens atramos padėtys (vairuotojo)
- padidinta sėdynių šoninė atrama

- specialus sėdynių užpildas (Lexus inovacija)
Beraktė „Smart Entry and Start“ sistema
Elektra valdomos galinės durelės ( su Smart Entry funkcija)
Kintamo stiprinimo vairas su pasukimo / grąžinimo funkcija
Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis „Qi“
F SPORT pakaba
Aktyvieji amortizatoriai priekyje ir gale
Lexus saugumo sistema+***
Nematomų zonų monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius
sistema (RCTA)
Aktyvaus garso kontrolės sistema (ASC) Elektra nulenkiami elektrochromatiniai durelių
veidrodėliai su atminties funkcija:
- 3 programuojamos atmintys
- Nusilenkiantys, kai jungiama atbulinė pavara
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Premium navigacijos sistema su 10.3 colių ekranu****
10 garsiakalbių garso sistema su DVD grotuvu
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 2
Premium navigacijos sistema su 10.3 colių ekranu****
Stoglangis (elektra valdomas, slankiojantis ir atidaromas)
10 garsiakalbių garso sistema su DVD grotuvu

F SPORT S
(papildanti F SPORT komplektaciją)
10.3“ colių Lexus Premium navigacijos sistema
Dvi USB jungtys
Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) su SPORT+ važiavimo režimu
Skaitmeninis panoraminis 360o automobilio aplinkos vaizdas:
- su kameromis išoriniuose veidrodėliuose
“Mark Levinson® Premium Surround” su Clari-F technologija garso sistema su 14
garsiakalbių
Naguri aluminio intarpai
Projekcinis ant stiklo spalvotas ekranas (HUD)
Pagalbinė automobilio statymo sistema su galiniais jutikliais su automatine stabdymo sistema
(Intelligent Clearance Sonar – ICS)
Šildomos galinės sėdynės
Ventiliuojamos priekinės sėdynės
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Panoraminis stogas
PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Stoglangis (elektra valdomas, slankiojantis ir atidaromas)

