
P OV S E M  N OV I  R X  
PRIKLJUČNI HIBRID RX 450h+ PLUG-IN HYBRID

RX 350h SAMOPOLNILNI HIBRID
ZMOGLJIVI HIBRID RX 500h PERFORMANCE HYBRID 
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“Pri snovanju novega športnega terenca RX smo ves čas mislili na ohranjanje najpomembnejših 
vrednot znamke Lexus, ki temeljijo na izjemni kakovosti, udobni vožnji in prefinjeni vozniški 
izkušnji. Vse to so lastnosti, ki soustvarjajo Lexus Driving Signature.”

KOJI SATO, PREDSEDNIK LEXUSA INTERNATIONAL
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OBČUTITE VZNEMIRJENJE.

VEDNO V VODSTVU
NOVI  LE XUS RX UST VA R JA 

VEČPL ASTNO VZNE M IR JE NJE .

Povsem novi športni terenec RX ustvarja zgodbo o vsestranskem navdušenju. To je avtomobil, ki privlači po-
glede in se najbolje počuti, ko je v vodstvu. Drzna nova oblika vretenastega telesa in ostre linije 5. generacijo 
ikoničnega športnega terenca napajajo z izdatno mero samozavestji. Elegantno ostri trojni žarometi LED pa še 
dodatno poudarjajo drznost zunanjega izgleda. Zadnji stebriček je zasnovan v črni barvi, kar ustvarja vizuelni 
učinek lebdeče strehe, ki avtomobilu daje kupejevski značaj. Dodatno dinamiko pa ustvarjajo dolg pokrov 
motorja, daljša medosna razdalja in velika 53,34-centimetrska (21-palčna) platišča.

Na zadnjem delu prevladujejo značilne enočrtne luči, ki v kombinaciji s širšima kolotekoma poudarjajo mo-
gočno držo avtomobila. Nova oznaka LEXUS na sredini prtljažnih vratih še dodatno pripomore k čistemu in 
sodobnemu videzu. Različica F SPORT, ki poudarja športne lastnosti avtomobila, je opremljena z drugačno 
masko, obrobami in bolj aerodinamičnimi odbijači. Ta paket opreme bo na voljo samo za zmogljivi hibrid RX 
500h Performance Hybrid.

TRI OBLIKE MOČI
Novi RX ustvarja še bolj raznovrstno elektrificirano vožnjo. Med drugim je prvič na voljo kot priključni hibrid. 
RX 450h+ Plug-in Hybrid poganjata 2,5-litrski hibridni pogon in litij-ionska baterija z 18,1 kWh, ki omogočata 
več kot 65 km brezemisijske vožnje v električnem načinu. Ko se baterija izprazni, pa vozilo deluje kot klasični 
samopolnilni hibrid.

Zmogljivi hibrid RX 500h Performance Hybrid je športni terenec, ki spreminja pravila igre.  To je prvi hibrid 
znamke Lexus s turbopolnilnikom. Povsem novi hibridni sistem, ki ga sestavljata 2,4-litrski turbobencinski motor in 
6-stopenjski samodejni menjalnik, zmore osupljivih 371 konjskih moči in 645 Nm navora, kar se kaže v izjemnem 
pospeševanju in vrhunski vozniški dinamiki, ki jo še dodatno oplemeniti sistem za nadzor pogonske sile DIRECT4.

Različica RX 350h je opremljena z učinkovitim samopolnilnim hibridnim sistemom četrte generacije, ki ustvar-
ja učinkovito kombinacijo lahkotnega pospeševanja in izboljšane energijske učinkovitosti. 

VOŽNJA, KOT JE ŠE NI BILO.
A to še zdaleč ni vse. V povezavi z lažjo in hkrati bolj togo šasijo, nižjim težiščem in novim večvodilnim zadnjim 
vzmetenjem elektrificirani pogonski sklopi ustvarjajo še precej več kot le vrhunsko moč in izjemno učinkovitost. 
Ponujajo edinstven naravni dialog med avtomobilom in voznikom, ki skupaj z udobjem in prefinjenostjo omo-
gočata izjemno izkušnjo vožnje. To je Lexus Driving Signature v svoji najboljši izdaji. Vse skupaj pa še dodatno 
dopolnjuje novi sistem štirikolesnega pogona DIRECT4.
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OBČUTITE RAZKOŠJE.

DOBRODOŠLI V  
UDOBJU LEXUS.

NOTR ANJOST P OVSEM NOVE GA  ŠP ORTNE GA  TE RE NCA  RX JE 
PREFINJENA MEŠA NICA  TR A D ICIJE  IN PRIH OD NOSTI ,  

KI  SOUST VAR JATA  UNIK ATNO OBLIKO R A ZKOŠJA . 

Omotenaši je beseda, ki jo pri znamki Lexus pogosto uporabljamo. To je starodavna japonska filozofija gosto-
ljubja, ki se osredotoča na predvidevanje potreb gosta, še preden se te sploh pojavijo. Vstopite v kabino nove-
ga športnega terenca RX in takoj boste občutili rokodelske sposobnosti slavnih mojstrov takumijev. Tudi oni s 
svojo predanostjo, iznajdljivostjo in natančnostjo vozniku in potnikom podarjajo občutek gostoljubja omotenaši.

KOKPIT, KI JE OSREDOTOČEN NA VOZNIKA.
Kokpit Tazuna je osredotočen na voznika. Vsi krmilni elementi, instrumenti in trije zasloni (osrednji, voznikov in 
projekcijski) so strateško nameščeni tako, da se voznik lahko povsem osredotoči na cesto. Raznovrstna ambi-
entalna osvetlitev, ki ponuja paleto kar 64 barv, v kabini ustvari vzdušje, ki je prilagojeno vašemu razpoloženju.

Intuitivna notranjost pripomore k občutku prostornosti, ponuja prečiščen dizajn in veliko prostora za noge. 
Sistem odpiranja vrat e-Latch omogoča kombinacijo brezhibnega delovanja in futurističnega videza. Prvič je 
na voljo tudi notranjost brez usnja s sedeži, volanom in prestavno ročico, ki so oblečeni v visokokakovostno 
tkanino Tahara. Prefinjeni materiali, ki so jih še dodatno oplemenitili izkušeni rokodelski mojstri, pa ustvarjajo 
okolje sodobnega razkošja. Pri paketu Luxury bodo potniki lahko uživali v razkošnih sedežih iz polanilinskega 
usnja in lesenih dekorativnih elementih. Pri paketih opreme Executive in F SPORT Performance pa vas bodo 
razvajali sedeži, oblečeni v mehko usnje. Vse to je razkošje, kot ga vidimo pri znamki Lexus.

IZKUŠNJA PRVEGA RAZREDA
Užitek potnikov in njihovo dobro počutje sta vedno na prvem mestu. To je pravzaprav eden  izmed tradicio-
nalnih zaščitnih znakov športnega terenca RX, ki se zdaj dviguje še na višjo stopnjo. Poleg izjemno premišljene 
minimalistične zasnove so mojstri takumiji izdelali ogrevane in prezračevane sedeže, ki ponujajo udobje nove 
dobe. Potniki lahko uživajo tudi v pomirjajoči zvočni odličnosti novega avdiosistema Mark Levinson® Premium 
Surround Sound z 21 zvočniki, ki je optimiziran za notranjo arhitekturo športnega terenca RX.

RX F SPORT pa tudi v svoji kabini poudarja bolj športno zasnovo avtomobila. Na voljo so usnjeni sedeži v 
črni ali temno rožnati barvi, dekorativni elementi iz aluminija in sedežni oporniki iz semiša, ki v slogu avtomoto 
športa ponujajo dodaten oprijem.

(Celotna ponudba materialov je na voljo na strani št. 9.)
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OBČUTITE VARNOST.

VARNOST IN POVEZLJIVOST
INOVATIVNA SODOBNA TE H NOLOGIJA  OM OGOČA  VA RNE JŠO  

IN ZABAVNE JŠO VOŽNJO.

Udobje ne konča pri finem ročno izdelanem oblazinjenju ali pri napredni klimatski napravi, ki uravnava tempe-
raturo v kabini, hkrati pa vlaži kožo in lase. Udobje sta tudi brezskrbnost in pomirjenost. In zavedanje, da ste 
vi in vaši sopotniki na vsaki poti zaščiteni z najbolj sodobnimi varnostnimi sistemi. Ob tem pa povezljivost in 
tehnologija za podporo vozniku zagotavljata, da boste na cilj vedno prispeli brez stresa. 

NASLEDNJA STOPNJA VARNOSTI
Tretja generacija varnostnega sistema Lexus Safety System+ zagotavlja stalno podporo, spremlja cesto pred 
vami, vas opozori na bližajočo se nevarnost in po potrebi v milisekundah posreduje in tako prepreči morebitno 
trčenje. Celoten sistem je še bolj učinkovit, medtem ko nova proaktivna pomoč omogoča še bolj varno vožnjo 
in celo zaznava pešce in različne ovire. Novost je tudi sistem, ki zaznava utrujenost voznika. Če zazna, da je 
voznik za volanom zaspan, raztresen ali utrujen, odda opozorilo, upočasni in celo ustavi vozilo. Pomoč za varni 
izstop iz vozila samodejno prepreči odpiranje vrat, če se od zadaj približujejo drugi udeleženci v prometu.

POMEMBNA JE VELIKA SLIKA.
Novi RX ponuja številne funkcije za podporo voznikom. Za lažjo vožnjo v ozkih prometnih ulicah digitalni pano-
ramski monitor ustvari virtualno 3D s ptičje perspektive z zaslonskimi vodniki za pomoč pri manevriranju od blizu. 
Poseben sistem ponuja nadzor nad stranicami avtomobila in pomaga oceniti oddaljenost od drugih vozil, kadar 
vozite po ozki cesti. Parkirni asistent pa bo parkiral vaš avtomobil z avtomatskim nadzorom krmiljenja in zaviranja.

NA ČLOVEKA OSREDOTOČENA TEHNOLOGIJA
Vse različice so standardno opremljene z velikim 35,56-centimetrskim (14-palčnim) visokoresolucijskim za-
slonom, ki je občutljiv za dotik. Zaslon prikazuje tudi vaše najljubše aplikacije s pametnega telefona Apple ali 
Android. Sistem se ponaša tudi z navigacijo v oblaku s posodobitvami po zraku, tako da lahko vedno uživate 
v najnovejših informacijah.

Z najnovejšo aplikacijo Lexus Link Pro lahko uživate v številnih povezanih storitvah, kot so daljinsko preverjanje, 
ali je vaš avto zaklenjen, nastavitev klimatske naprave pred potovanjem in osvetlitev varnostnih luči, da svoj 
avto opazite na prometnem parkirišču. Poleg analitike vožnje, spremljanja ravni goriva in funkcije Poišči moj 
avtomobil so na voljo tudi funkcije, specifične za električna vozila. Preverjate lahko stanje napolnjenosti baterije 
in načrtujete polnjenje.
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BELA F  | 0831

SIVA SONIC | 1L1

RDEČA MORELLO | 3R12

BELASONIC | 0852

SONIC TITANIUM | 1J72

BAKRENA SONIC | 4Y5

MODRA DEEP | 8X52

SONIC PLATINUM  | 1L2

ČRNA GRAPHITE | 223

ZELANA TERRANE KHAKI | 6X42

MODRA SAPPHIRE | 8X11

BARVE | ZUNANJOST

1  Ekskluzivno na voljo za zmogljivi hibrid RX 500h Performance Hybrid.
2 Ni na voljo pri zmogljivem hibridu RX 500h Performance Hybrid.

Opozorilo: Zaradi morebitnih variacij pri tisku se barve v katalogu lahko malenkostno razlikujejo od resničnih barv. 
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TAHARA TRIM1 USNJE SMOOTH2 

BARVE | NOTRANJOST 

1 Oblazinjenje tahara je standardno na voljo pri paketu opreme Comfort.
2 Usnje Smooth je standardno na voljo pri paketu opreme Bussines in Executive.
3 Usnje Semi-aniline je standardno na voljo pri paketu opreme Luxury.
4 Usnje F SPORT je standardno na voljo pri paketu opreme F SPORT Performance.
5 Črni dekorativni elementi Hologram so standardno na voljo pri paketih opreme Comfort, Bussines in Executive. Temni dekorativni elementi Bamboo ali črni leseni dekorativni elementi  
   Ash Sumi so na voljo pri paketu opreme Luxury. Dekorativni elementi F Aluminium so del standardne opreme pri paketu F SPORT Performance. 

Peščena Amonite Črna Temna Sepia Lešnikova Peščena Amonite

Črna

Črna Hologram 

USNJE SEMI-ANILINE3 

DEKORATIVNI ELEMENTI5

USNJE F SPORT4 

DEKORATIVNI ELEMENTI F SPORT5 

Temna Sepia

Črna Ash Sumi

Peščena Amonite

Temni Bamboo

Črna

F Aluminium 

Temno rožnata

Črna
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TEHNIČNI PODATKI

MOTOR RX 350h RX 450h+ RX 500h

Prostornina (cm3) 2487 2487 2393
Valji / Ventili L4/16 L4/16 L4/16

ELEKTRO MOTOR

Tip Sinhroni s stalnimi magneti Sinhroni s stalnimi magneti Sinhroni s stalnimi magneti

MENJALNIK

Tip Brezstopenjski  samodejni menjalnik Brezstopenjski  samodejni menjalnik 6-stopenjski samodejni menjalnik
Pogon E-FOUR E-FOUR DIRECT4

SISTEMSKA MOČ1

Skupna moč (KM) 245 306 371
Skupna moč (kW) 180 225 273

POLNJENJE

Vrsta baterije Nikelj-metalna hibridna baterija Litij-ionska baterija Nikelj-metalna hibridna baterija
Zmogljivost baterije AC (kW/h) - 18,1 -
Največja polnilna moč AC (kW) - 6,6 -
Čas polnjenja 0-100 % AC (h) - od 2,5 do 9 -

ZMOGLJIVOSTI 

Največja hitrost (km/h) 200 200 210
Pospešek 0-100 km/h (sek) 8,0 7,0 5,9

PORABA GORIVA2 (L/100km)

Kombinirana 6,7 – 6,4 1,2 – 1,1 8,5 – 8,2

EMISIJE CO2 (g/km)2

Kombinirane 150 – 143 26 – 24 189 – 182

ELEKTRIČNI DOSEG2 (km)

Kombiniran - 65 – 69 -

EMISIJSKI STANDARD2

Evropski razred Euro 6d z OBD Euro 6d z OBD Euro 6d z OBD

PROSTORNINE3

Rezervoar za gorivo (l) 65 55 65
Vlečna zmogljivost brez zavore (kg) 750 750 750
Vlečna zmogljivost z zavoro (kg) 2000 2000 2000

MERE

Dolžina (mm) 4890 4890 4890
Širina (mm) 1920 1920 1920
Višina (mm) 1695 1695 1695

1 Skupna moč bencinskega in elektromotorja.
2 Vse zmogljivosti so preliminarne in so predmet končne homologacije.
3 Vlečna zmogljivost ne vključuje vlečne kljuke kot del standardne opreme.

Vsi podatki so informativni in se lahko kadarkoli spremenijo. Podrobnejši tehnični podatki so na voljo na spletni strani: www.lexus.si



OBČUTITE SPOŠTOVANJE.

* Storitvi Lexus Relax in Lexus Easy nista na voljo na vseh trgih.  
   Za dodatne inofrmacije se posvetujte s svojim lokalnim trgovcem znamke Lexus. 

POSTANITE  
NAŠ GOST.

SVOJE  STR A NKE  GOSTIM O S KL A DNO  
Z NAČE LI  STA RODAVNE  JA P ONS KE 

F ILOZOF IJE  GOSTOL JUBNOSTI  OM OTENAŠI . 

Beseda omotenaši v japonščini označuje gostoljubnost in vljudno storitev. 
A omotenaši je v svojem bistvu še veliko več kot le odličnost storitve. To je 
starodavni koncept, ki se osredotoča na predvidevanje potreb gostov, še 
preden se te sploh pojavijo. Omotenaši ima tudi izjemen vpliv na načrto-
vanje in izdelovanje avtomobilov znamke Lexus. Poleg tega pa tudi na naš 
odnos do lastnikov avtomobilov naše znamke. Ne gre le za naš spoštljivi 
odnos do gostov v naših prodajnih salonih, temveč si prizadevamo, da bi 
občutili našo skrb in gostoljubje skozi celotno življenjsko dobo svojega av-
tomobila. Prizadevamo si, da se v vsakem trenutku počutite cenjeni. Za nas 
ste namreč precej več kot le stranka. Za nas ste naš cenjeni gost.

Ne glede na to, ali ste zasebni ali poslovni lastnik avtomobila znamke 
Lexus, boste omotenaši doživeli vsakič, ko obiščete naše razstavne pro-
store. Člani našega prijaznega osebja vas bodo sprejeli, kot da bi bili gost 
v njihovem domu. Medtem ko boste čakali, da bodo naši mojstri na va-
šem avtomobilu opravili servisno storitev, se lahko v prijetnem vzdušju in 
urejenih prostorih salona sprostite, se osvežite s pijačo, preberete novice, 
uživate v hitrem internetu ali opravite nujne službene obveznosti. Naši 
tehniki bodo svoje delo opravili natančno in učinkovito, predvsem pa se 
bodo potrudili, da boste izgubili čim manj dragocenega časa.

BREZSKRBNOST S STORITVIJO LEXUS RELAX* 
Storitev Lexus Relax zagotavlja popolno brezskrbnost tudi po izteku garan-
cijskega roka. Po vsakem rednem servisnem pregledu pri pooblaščenem 
serviserju znamke Lexus boste deležni dodatne 12-mesečne garancije.

MOBILNOSTNA REŠITEV LEXUS EASY* 
Od financiranja do zavarovanja, vzdrževanja in celo pnevmatik, prilagodlji-
va mobilnostna rešitev Lexus Easy je preprost način za vožnjo brez skrbi.

Znamka Lexus ni edinstvena samo zaradi svojih avtomobilov. Gre za poseb-
no filozofijo, ki se izraža na vsem, kar počnemo. Predvsem pa gre do lastni-
ške izkušnje, zaradi katere se boste vedno počutili, da ste nekaj posebnega. 



ODKRIJTE VEČ NA SPLETU. 
Več informacij o novem športnem terencu RX je na voljo na spletu, na katerem lahko opravite tudi spletno rezervacijo. Vzemite si čas in 
raziščite, kateri paket opreme najbolj ustreza vašemu življenjskemu slogu, spoznajte naše vrhunske storitve in ponudbo financiranja ter se 
prijavite na naše novice. Če vas zanima, kakšen je občutek med vožnjo z novim RX, lahko rezervirate testno vožnjo tudi prek spleta pri lokalnem 
prodajalcu vozil znamke Lexus.

www.lexus.si/rx

© 2022 Lexus Slovenija* si pridržuje pravico do spremembe vseh podrobnosti specifikacij in 
opreme brez predhodnega obvestila. Spreminjajo se lahko tudi podrobnosti specifikacij in opreme 
glede na lokalne razmere in zahteve. Prosimo, poizvedite pri svojem lokalnem pooblaščenem pro-
dajalcu znamke Lexus o kakršnihkoli spremembah, ki bi lahko bile uvedene v vaši državi.

Opomba: Vozila na fotografijah in podrobne specifikacije v tej brošuri se lahko razlikujejo od mo-
delov in opreme, ki so na voljo v vaši državi. Barva karoserije vozila se lahko nekoliko razlikuje od 
natisnjenih fotografij v tej brošuri.

Za vse dodatne informacije obiščite spletno stran: www.lexus.si. 

Skrb za okolje je pri znamki Lexus prednostna naloga. Zato smo uvedli številne ukrepe, s katerimi 
želimo zagotoviti, da je vpliv naših vozil na okolje v njihovem celotnem življenjskem ciklu čim manjši. 
Vaš lokalni trgovec vam bo z veseljem posredoval več informacij o zahtevah za izrabljena vozila.

* Lexus Slovenija je divizija družbe Toyota Motor Europe NV/SA. 

Natisnjeno v Evropi, november 2022.

Lexus Ljubljana 
Leskoškova c. 1 (lokacija BTC), 1000 Ljubljana
info@lexus-ljubljana.si, 01 200 79 40


