CENIK IN
PAKETI OPREME

MAJ, 2022

LEXUS UX - CENIK
MODEL

MOTOR

POGON

MENJALNIK

PROSTORNINA

FINESSE

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na sprednja
kolesa (FWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

STYLE

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na sprednja
kolesa (FWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

F SPORT
DESIGN

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na sprednja
kolesa (FWD)

BUSINESS

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

F SPORT
PREMIUM

MOČ MOTORJA

EMISIJE CO2

CENA

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

120 g/km

38.800 €

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

125 g/km

45.000 €

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

125 g/km

45.800 €

Na sprednja
kolesa (FWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

126 g/km

48.800 €

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na sprednja
kolesa (FWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

127 g/km

56.700 €

LUXURY

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na sprednja
kolesa (FWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

126 g/km

54.600 €

STYLE

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na vsa kolesa
(AWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

131 g/km

46.550 €

F SPORT
DESIGN

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na vsa kolesa
(AWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

134 g/km

47.350 €

BUSINESS

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na vsa kolesa
(AWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

134 g/km

50.350 €

F SPORT
PREMIUM

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na vsa kolesa
(AWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

134 g/km

58.250 €

LUXURY

V4 2,0 D-4S /
EURO 6d-TEMP

Na vsa kolesa
(AWD)

Samodejni CVT
Direct Shift

1.987 cm3

112 kW / 152 KM 135 kW / 184 KM

135 g/km

56.150 €

LEXUS UX
250hHIBRID
(BENCIN/
ELEKTRIKA)

DOPLAČILO
Kovinska barva

SKUPNA
IZHODNA MOČ
HIBRIDNEGA
POGONSKEGA
SKLOPA

COMFORT

BUSINESS

EXECUTIVE

F SPORT

LUXURY

CENA

○

○

○

○

○

1.200 €

Cena vključuje:
- paket storitve Lexus Eurocare - 24-urna brezplačna pomoč na cesti
- 3 letno garancijo / 100.000 km
- 5 letno jamstvo / brez omejitve kilometrov
* 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.

LEXUS UX - PAKETI OPREME
FINESSE
ZUNANJOST:
LED dnevne luči
LED žarometa s sistemom samodejnega preklapljanja med zasenčenim in nezasenčenim snopom (AHB - Automatic High Beam)
Samodejna prilagoditev višine snopa in pranje žarometov
LED zadnje luči
Zunanji ogledali električno nastavljivi in ogrevani

KOLESA:
43,2 centimetrska (17-palčna) lita platišča (215/60R17)
Komplet za popravilo pnevmatik

NOTRANJOST IN UDOBJE:
Samodejna dvopodročna klimatska naprava z dodatnim električnim grelcem in Nano E ionizatorjem zraka
Usnjen volanski obroč
Oblazinjenje sedežev iz blaga
Sprednja sedeža ročno nastavljiva v 6 smereh
- pomik naprej/nazaj
- nastavitev višine
- naklon hrbtnega dela
Sredinski naslon za roke na zadnji klopi
Oblazinjenje stropa iz tekstila
Sredinski naslon za roke
LED ambientalna osvetlitev notranjosti
Analogna ura na sredinski konzoli z LED osvetlitvijo in GPS povezavo (samodejna nastavitev glede na letni/zimski čas in časovni pas)
Digitalni merilnik z več informacijskim prikazovalnikom v velikosti 17,78 cm (7'' TFT LCD)
Zadnja klop deljiva 60:40
Sistem zagona motorja s pritiskom na gumb (Push Start)

VARNOST IN DINAMIKA VOŽNJE:
Sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk s samodejno aktivno pomočjo pri zaviranju (z zaznavo vozil, pešcev in kolesarjev) (PCS)
Dinamični radarski tempomat (od 0+ km/h) (DRCC)
Sistem za ohranjanje sredine voznega pasu (LTA)
Sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi voznega pasu s samodejno pomočjo pri usmerjanju (LKA)
Sistem prepoznavanja prometnih znakov (RSA)
10 zračnih blazin:
- dvo-stopenjski zračni blazini pred voznikom in sovoznikom
- zračni blazini za kolena pri vozniku in sovozniku
- bočni blazini za voznika in sovoznika
- bočni blazini za potnika zadaj
- stranski zračni zavesi
Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju (ABS)
Sistem elektronske porazdelitve zavorne sile (EBD)
Sistem pomoči pri zaviranju v sili (BA)
Sistem opozarjanja pri zaviranju v sili (EBS)
Elektronsko kontroliran zavorni sistem z regenerativnim zaviranjem (ECB)
Elektronska ročna zavora
Električni servo volan (EPS)

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.

LEXUS UX - PAKETI OPREME
Sistem nadzora zdrsa pogonskih koles (TRC)
Sistem nadzora stabilnosti vozila (VSC)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HAC)
Sistem za aktivno samodejno pomoč pri manevriranju (ACA)
Izbira načina vožnje - Eco / Normal / Sport S
Sistem prikaza tlaka v pnevmatikah (TPWS)

AVDIO, KOMUNIKACIJA IN INFORMACIJE:
Avdio sistem z analognim in digitalnim radijskim sprejemnikom
2x USB vhodi (Tipa C)
Sistem ozvočenja Panasonic s 6 zvočniki
Lexus MM21 z 20,32-centimetrskim (8-palčnim) na dotik občutljivim barvnim zaslonom
Omogoča združljivost z aplikacijama Apple CarPlayTM* in Android AutoTM* (*razpoložljivost odvisna od pametnega telefona)
Brezžična povezava - omogoča združljivost z aplikacijama Apple CarPlayTM* (*razpoložljivost odvisna od pametnega telefona)
Navigacija T1 “cloud” (Brezplačno prva 4 leta)
2x USB priključek zadaj za polnjenje prenosnih naprav
12V vtičnica

ZAŠČITA
Alarmna naprava s senzorjem gibanja
E-Call sistem samodejnega klica v sili

STYLE (Dodatno k Finesse opremi)
ZUNANJOST:
Predpriprava za vlečno kljuko
Strešne sani
Sistem samodejnega odklepanja (Smart Entry)
Električno odpiranja vrat prtljažnika
LED sprednji meglenki

KOLESA:
45,7 centimetrska (18-palčna) lita platišča (225/50R18)
“Run Flat” pnevmatike in brez seta za popravilo pnevmatik

NOTRANJOST IN UDOBJE:
Senzor za dež
Elektrokromatsko notranje ogledalo z avtomatskim zatemnjevanjem
Ogrevani prednji sedeži

VARNOST IN DINAMIKA VOŽNJE:
Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu (BSM)
Sistem za zaznavanje s strani bližajočih se vozil pri vzvratnem speljevanju s parkirnega prostora s funkcijo samodejnega zaviranja (PKSB)
Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji

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.

LEXUS UX - PAKETI OPREME
BUSINESS (Dodatno k Style opremi)
ZUNANJOST:
Zatemnjena stekla
Osvetlitev zunanjih kljuk
Dinamična osvetlitev pri zavijanju

NOTRANJOST IN UDOBJE:
Električno nastavljiv volan
Ogrevan volan
Oblazinjenje sedežev iz usnja
- nagib sedalnega dela
- ledvena opora

AVDIO, KOMUNIKACIJA IN INFORMACIJE:
Lexus MM21 z 31,24-centimetrskim (12,3-palčnim) na dotik občutljivim barvnim zaslonom
Sistem ozvočenja Panasonic s 10 zvočniki
Navigacija L2
Brezžični polnilec mobilnih naprav

LUXURY (Dodatno k Business opremi)
ZUNANJOST:
Dodatno zvočno izolativno steklo
Obroba blatnikov v barvi vozila
3-LED žarometa s sistemom samodejnega prilagajanja nezasenčenega snopa z izklapljanjem posameznih LED diod (AHS - Adaptive High-beam System)
LED smerniki s sekvenčnim delovanjem
Zunanji ogledali z spominsko funkcijo

NOTRANJOST IN UDOBJE:
Dodaten kartica ključ
Alu zaščita praga
Voznikov sedež z spominsko funkcijo
Hlajenje prednjih sedežev

AVDIO, KOMUNIKACIJA IN INFORMACIJE:
Velik barvni prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu (260 x 97,5 mm) (HUD)
Panoramic View Monitor (Omogoča 360 pogled okoli vozila ter pogled na vozilo in okolico iz ptičje perspektive s pomočjo 4 kamer)
Sistem ozvočenja Mark Levinson Surround Sound s 13 zvočniki

F SPORT DESIGN (dodatno k Style opremi)
ZUNANJOST:
Dvobarvna kombinacija zunanjosti Bi-Tone
Zatemnjena stekla
F SPORT dizajn (prednja maska, odbijača)
Dinamična osvetlitev pri zavijanju

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.

LEXUS UX - PAKETI OPREME
KOLESA:
45,7 centimetrska (18-palčna) lita platišča F SPORT (225/50R18)

NOTRANJOST IN UDOBJE:
Ogrevan volan
Oblazinjenje sedežev iz Tahara usnja

VARNOST IN DINAMIKA VOŽNJE:
Izgubi sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu (BSM)
Izgubi istem za zaznavanje s strani bližajočih se vozil pri vzvratnem speljevanju s parkirnega prostora s funkcijo samodejnega zaviranja (PKSB)

F SPORT PREMIUM (dodatno na F Sport design opremo)
ZUNANJOST:
3-LED žarometa s sistemom samodejnega prilagajanja nezasenčenega snopa z izklapljanjem posameznih LED diod (AHS - Adaptive High-beam System)
LED smerniki s sekvenčnim delovanjem
Obroba blatnikov v barvi vozila
Osvetlitev zunanjih kljuk
Zunanji ogledali z spominsko funkcijo

NOTRANJOST IN UDOBJE:
F SPORT sprednja sedeža
F SPORT usnjeno oblazinjenje sedežev
Sprednja sedeža električno nastavljiva v 8 smereh. Dodatno k zgoraj naštetim nastavitvam:
- nagib sedalnega dela
- ledvena opora
Voznikov sedež z spominsko funkcijo
Hlajenje prednjih sedežev
Električno nastavljiv volan
Ob volanske prestavne ročke
F SPORT zaščita pragov

VARNOST IN DINAMIKA VOŽNJE:
Dodatna izbira načina vožnje - Eco / Normal / Sport S / Sport S+
Prilagodljivo vzmetenje (AVS)
Dodatna blažilca podvozja za bolj dinamično vožnjo (spredaj in zadaj)
Sistem za zaznavanje s strani bližajočih se vozil pri vzvratnem speljevanju s parkirnega prostora s funkcijo samodejnega zaviranja (PKSB)
Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu (BSM)

AVDIO, KOMUNIKACIJA IN INFORMACIJE:
Velik barvni prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu (260 x 97,5 mm) (HUD)
Panoramic View Monitor (Omogoča 360 pogled okoli vozila ter pogled na vozilo in okolico iz ptičje perspektive s pomočjo 4 kamer)
Sistem ozvočenja Mark Levinson Surround Sound s 13 zvočniki
Navigacija L2

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.

Veljaven od aprila 2022.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb. Z izdajo novega cenika preneha veljati prejšnja izdaja. V ceno je vključen DDV in DMV. 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 Lexus vozil. Pridružujemo si pravico do nenajavljenih sprememb. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene. Toyota Adria d.o.o.,
generalni uvoznik in distributer.
01042022

lexus.si

