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LEXUS NX - CENIK  
 

 

Cena vključuje: 
- paket storitve Lexus Eurocare - 24-urna brezplačna pomoč na cesti 
- 3 letno garancijo / 100.000 km 
* za podrobnejše informacije o garanciji preverite pri vašem prodajalcu 
 
V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 290 EUR. 
Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s 
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

MODEL ŠT. VRAT HIBRIDNI POGON PROSTORNINA SKUPNA MOČ EMISIJE CO2 CENA 

COMFORT 2WD 5 vrat 2.5 VVT-i HSD 2487 ccm 178 kW / 242 KM 129 g/km 55.200 € 

BUSINESS 2WD 5 vrat 2.5 VVT-i HSD 2487 ccm  178 kW / 242 KM 129 g/km 58.150 € 

EXECUTIVE 2WD 5 vrat 2.5 VVT-i HSD 2487 ccm 178 kW / 242 KM 129 g/km 61.500 € 

COMFORT AWD 5 vrat 2.5 VVT-i HSD 2487 ccm  178 kW / 242 KM 135 g/km 56.600 € 

BUSINESS AWD 5 vrat 2.5 VVT-i HSD 2487 ccm  178 kW / 242 KM 135 g/km 59.500 € 

EXECUTIVE AWD 5 vrat 2.5 VVT-i HSD 2487 ccm 178 kW / 242 KM 136 g/km 62.900 € 

F SPORT AWD 5 vrat 2.5 VVT-i HSD 2487 ccm  178 kW / 242 KM 143 g/km 70.650 € 

LUXURY AWD 5 vrat 2.5 VVT-i HSD 2487 ccm 178 kW / 242 KM 144 g/km 69.450 € 

 
 
 
 

MODEL ŠT. VRAT PRIKLJUČNI HIBRID PROSTORNINA SKUPNA MOČ EMISIJE CO2 CENA 

EXECUTIVE 5 vrat 2.5 VVT-i PHEV 2487 ccm 225 kW / 306 KM 22 g/km 72.450 € 

F SPORT 5 vrat 2.5 VVT-i PHEV 2487 ccm  225 kW / 306 KM 25 g/km 80.150 € 

LUXURY 5 vrat 2.5 VVT-i PHEV 2487 ccm  225 kW / 306 KM 25 g/km 78.450 € 

 
 
 
 

DOPLAČILO COMFORT BUSINESS EXECUTIVE F SPORT LUXURY CENA 

Kovinska barva ○ ○ ○ ○ ○ 1.000 € 

Panoramsko strešno okno (samo hibrid) - - ○ ○ ○ 1.500 

Pomično strešno okno (samo PHEV) - - - ○ ○ 1.200 

Digitalni paket (ni na voljo s panoramsko in pomično streho) 

• Sistem ozvočenja Mark Levinson s 17 zvočniki 

• Vzvratno ogledalo s funkcijo digitalnega prikaza 

slike s širokokotne vzvratne kamere 

- - - ○ ○ 2.000 € 

 
● = Serijska oprema    ○ = Opcija     – = Ni na voljo 
 
 



LEXUS NX - PAKETI OPREME  
 

 
 

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s 
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so  priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

COMFORT 

VARNOST: 

Paket aktivne varnosti Lexus Safety Sense 3®: 

− LDA (Lane Departure Warning) - sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi voznega pasu 

− PCS (Pre-Collision System) Sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitini trk s pešci (podnevi in ponoči) ali kolesarji (podnevi) s samodejno aktivno 
pomočjo pri zaviranju / aktivna pomoč pri krmiljenju, za preprečitev trčenja s pešci (pri hitrosti 40-80km/h) in prepoznavanje prihajajočih vozil in pešcev pri 
zavijanju v križiščih 

− RSA (Road Sign Assist) Sistem prepoznavanja prometnih znakov 

− DRCC (Dynamic Radar Cruise Control) Prilagodljiv radarski tempomat 

− LTA (Lane Trace Assist) Sistem sledenja voznega pasu  

Sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles (TRC) 

Sistem pomoči pri zaviranju v sili (BAS) 

Sistem proti blokiranju koles (ABS) 

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (VSC+) 

Sistem za pomoč pri speljevanju na strmini (HAC) 

Aktivne zavorne luči 

Električna parkirna zavora (EPB) 

Električni progresivni servo volan (EPS) 

Elektronska blokada motorja 

Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD) 

Elektronsko nadzorovano zaviranje z regeneracijo (ECB-R) 

Senzor pritiska zraka v gumah 

AVAS (Acoustic Vehicle Approach System) Sistem zvočnega opozarjanja okolice na približavanje tihega vozila 

E-Call sistem smodejnega klica v sili 

8 zračnih blazin (SRS) 

Izklopljiva zračna blazina pri sovozniku 

Pirotehnični zategovalnik varnostnih pasov (sprednja in zadnja zunanja sedeža) 

Sistem za zmanjševanje poškodb (WIL) na prednjih sedežih 

Zvočno in svetlobno opozorilo za ne pripeta varnostna pasova spredaj in zadaj 

Sistem zaščite pešcev 

ISOFIX pritrditve sedežev (zunanja zadnja sedeža) 

Stranski zračni blazini z dodatno zaščito prsnega koša (TAP) za voznika in sovoznika 

Zračna blazina za kolena (voznik) 

Zračne zavese na levi in desni strani 

Samodejno zaklepanje vrat ob speljevanju 

ZUNANJOST: 

Bi-LED žarometa s sistemom samodejnega preklapljanja med zasenčenim in nezasenčenim snopom (AHB - Automatic High Beam) 

LED dnevne luči 

LED kombinirane zadnje luči  

Sistem samodejnega odklepanja in zagona motorja s pritiskom na gumb 

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali  

Senzor za dež 

Integrirani strešni nosilci 

Shark antena 

Kljuke vrat z lučkami za osvetlitev pristopa 

UV in toplotno nepropustno vetrobransko steklo 

45,72 centimeterska (18 - palčna) lita platišča, 235/60 R18 



LEXUS NX - PAKETI OPREME  
 

 
 

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s 
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so  priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

Komplet za enostavno popravilo predrtih pnevmatik  

NOTRANJOST: 

Usnjen volanski obroč 

Obvolanski prestavni ročici 

Dvopodročna samodejna klimatska naprava z funkcijo remote 

Lexus multimedijski prikazovalnik z 24,89-centimetrskim (9,8-palčnim) na dotik občutljivim barvnim zaslonom 

Brezžična povezava - omogoča združljivost z aplikacijama Apple CarPlayTM* in Android AutoTM* (*razpoložljivost odvisna od pametnega telefona; Android 
AutoTM trenutno ni na voljo v Sloveniji) 

Zvočni asistent 'Hey Lexus'. 

Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in prenos glasbe 

DAB Digitalni radijski spremejemnik 

10 zvočnikov 

Upravljanje avdio naprave, omejevalnika hitrosti, tempomata in sistema sledenja voznemu pasu na volanu 

Brezžični polnilec prenosnih naprav 

Po višini nastavljiv voznikov sedež 

Digitalni merilnik hitrosti in moči 

Deljivo zadnje naslonjalo 60/40 

Sredinski naslon za roke spredaj 

Predal pred sovoznikom 

Kozmetično ogledalo pri vozniku in sovozniku 

Gretje prednjih sedežev 

Zaščita na pragovih vrat 

Elektrokromatsko notranje ogledalo z avtomatskim zatemnjevanjem 

Panasonic nanoe™ X 

TEHNIKA: 

Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji 

Smart Entry & Push start sistem za samodejno odklepanje vozila in zagon motorja s pritiskom na gumb 

Hibridni pogon 

Način "električno vozilo" (EV) 

Brezstopenjski samodejni menjalnik 

Izbira načina vožnje - Eco / Normal / Sport 

Ultra-Wide Band (UWB) alarmna naprava 

Vlečna zmogljivost 1.500 kg 

BUSINESS (Dodatno k Comfort opremi) 

ZUNANJOST: 

 

 

NOTRANJOST: 

 

 

TEHNIKA: 
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Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s 
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so  priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

 

 

EXECUTIVE (Dodatno k Business opremi) 

TEHNIKA: 

Električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat  

Sistem prostoročnega odpiranja prtljažnih vrat z gibom noge (samo PHEV verzija) 

Panoramic View Monitor (PVM): sistem s 4 kamerami, ki omogočajo 360° pogled okoli vozila 

Navigacijski sistem 

Napredni sistem za ohranjanje voznega pasu z dodatnimi funkcijami 

Paket e-connect (samo PHEV verzija) 

NOTRANJOST: 

Električno nastavljiv volanski obroč 

Električno nastavljiva ledvena opora pri vozniku 

Prednja sedeža električno nastavljiva v 8 smereh 

Lexus multimedijski prikazovalnik z 35,56-centimetrskim (14-palčnim) na dotik občutljivim barvnim zaslonom 

Ogrevan volan (samo PHEV verzija) 

Senzor za vlago za preprečevanje rosenja stekel (samo PHEV verzija) 

Električno nastavljiv volanski obroč 

Električno nastavljiva ledvena opora pri vozniku 

F SPORT (Dodatno k Executive opremi) 

ZUNANJOST: 

50,8 centimeterska (20 - palčna) lita platišča F SPORT, 235/50 R20 

"Run Flat" pnevmatike 

Brez kompleta za enostavno popravilo predrtih pnevmatik zaradi "Run Flat" pnevmatik 

F SPORT prednji in zadnji odbijač 

F SPORT dizajn prednje maske 

3 - LED žarometa s sistemom samodejnega prilagajanja nezasenčenega snopa z izklapljanjem posameznih LED diod (AHS - Adaptive High-beam System) 

Pranje prednjih žarometov 

LED smerniki s sekvenčnim delovanjem 

NOTRANJOST: 

Ambientalna osvetlitev (Možnost izbiranja med 64 barvami) 

Aluminjaste športne stopalke 

F SPORT usnjen volanski obroč z obvolanskima prestavnima ročicama 

F SPORT prestavna ročica 

Aluminjasti vstavki 

F SPORT zaščita praga 

F SPORT sedeži 

F SPORT usnjeno oblazinjenje sedežev 

Dodatne možnost nastavljanja naslona za glavo 

Ogrevana zadnja zunanja sedeža 
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Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s 
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so  priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

Spominska nastavitev voznikovega sedeža 

Hlajena prednja sedeža 

Ogrevan volan (samo PHEV verzija) 

 

TEHNIKA: 

Intuitiven kokpit Tazuna 

Izbira načina vožnje - Eco / Normal / Sport / Sport + 

Prilagodljivo vzmetenje (AVS) 

Funkcija osvetljevanja v zavojih 

HUD (Head Up Display) Barvni prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu 

»Touch« tipke na volanu 

Paket e-connect (samo PHEV verzija) 

Samodejno prilagodljivi zunanji ogledali pri vzvratni vožnji 

Sistem prostoročnega odpiranja prtljažnih vrat z gibom noge (samo PHEV verzija) 

Senzor za vlago za preprečevanje rosenja stekel (samo PHEV verzija) 

LUXURY (dodatno k Executive opremi) 

ZUNANJOST: 

50,8 centimeterska (20 - palčna) lita platišča LUXURY, 235/50 R20 

"Run Flat" pnevmatike 

Brez kompleta za enostavno popravilo predrtih pnevmatik zaradi "Run Flat" pnevmatik 

3 - LED žarometa s sistemom samodejnega prilagajanja nezasenčenega snopa z izklapljanjem posameznih LED diod (AHS - Adaptive High-beam System 

Pranje prednjih žarometov 

LED smerniki s sekvenčnim delovanjem 

NOTRANJOST: 

Ambientalna osvetlitev (Možnost izbiranja med 64 barvami) 

Ogrevan volan 

Leseni dodatki v notranjosti 

Oblazinjenje sedežev iz usnja 

Električno prilagodljiva ledvena opora v 4 smereh (voznik) 

Ogrevana zadnja zunanja sedeža 

Spominska nastavitev voznikovega sedeža 

Hlajena prednja sedeža 

TEHNIKA: 

Intuitiven kokpit Tazuna 
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Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s 
trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so  priporočene maloprodajne 
cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60. 

 
 

 


