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Lexus RX 2019
Szczegóły oferty

Wybrany model RX 2019
Rok produkcji 2019
Nadwozie SUV
Silnik RX 300
Wersja ELEGANCE

Całkowita cena katalogowa 279 589 PLN
samochód używany w rozliczeniu.



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 253 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Lexus Premium Navigation (pakiet montowany tylko do wersji Optimum) 2 900 zł

Lakier metalik, F 5 500 zł

Alarm 299 zł

PAKIET OPTIMUM (od produkcji 02.2019) 16 990 zł

Cena całkowita 279 589 zł

Wszystkie ceny wyposażenia dodatkowego zawierają koszt montażu. Ceny oraz rabaty zawarte powyżej stanowią integralną całość. W przypadku zmiany parametrów kalkulacji
mogą one ulec zmianie.
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Lexus RX 2019
Kalkulacja dla Państwa firmy



Napęd

Zawieszenie

Komfort

Multimedia

Wnętrze

Wyposażenie zewnętrzne

Bezpieczeństwo czynne
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Lexus RX 2019
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

System Start & Stop•
Selektor trybu jazdy (3 tryby)•
Skrzynia biegów automatyczna 6-biegowa•

Zawieszenie przednie: kolumny MacPhersona•
Zawieszenie tylne: wielowahaczowe (double wishbone)•

Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy•
2-strefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem cząstek
nanoE

•

Kierownica wielofunkcyjna wykończona gładką skórą naturalną•
Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą naturalną•
Fotele komfortowe•
Elektryczna regulacja foteli przednich (8 kierunków)•
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (2
kierunki)

•

System "inteligentny kluczyk": otwieranie i uruchamianie pojazdu
bez użycia klucza

•

System ułatwionego zajmowania miejsca kierowcy (odsunięcie
kierownicy)

•

Aktywny tempomat (ACC) działąjący w pełnym zakresie
prędkości

•

Kamera cofania z liniami pomocniczymi•
Uchwyt na napoje z regulacją głębokości•
Przyciemniane szyby tylne boczne oraz szyba drzwi bagażnika•
Rozmrażacz wycieraczek•
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
(automatycznie przyciemniane)

•

Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją
zmiany pola widzenia podczas cofania

•

Ekran centralny o przekątnej 8 cali•
Dodatkowy ekran informacyjny TFT 4,2" na tablicy przyrządów•
9-głośnikowy system audio Pioneer•
Odtwarzacz CD•
Zegarek analogowy•
Kontroler multimediów w formie pokrętła•
System Bluetooth•

Tapicerka foteli z tkaniny i materiału Tahara•
Elementy ozdobne wykończenia wnętrza: grafitowe 3D•
Przednie nakładki progowe ze stali nierdzewnej z srebrnym logo
LEXUS

•

Tylne nakładki progowe ze stali nierdzewnej•
Oświetlenie wnętrza reagujące na zbliżenie dłoni•
Tylny podłokietnik•
System oświetlenia z funkcjami "Follow-me home" oraz "Welcome"•
Oparcie tylnych siedzeń dzielone i składane w stosunku 60/40•
Dywaniki podłogowe•

G4AB 18-calowe, 7-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich
(235/65 R18)

•

Zestaw naprawczy do opon•
Przedni zderzak z poziomymi poprzeczkami•
Dwie końcówki układu wydechowego•
Relingi dachowe 2•
Reflektory przednie LED z trzema soczewkami w kształcie litery
"L"

•

Sekwencyjne diodowe kierunkowskazy•
Tylne światła mijania i stopu wykonane w technologii LED•
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED•
Podświetlenie powitalne klamek•
Światła przeciwmgielne LED•
Wycieraczki szyby czołowej z czujnikiem deszczu•

System antypoślizgowy (ABS)•
Automatyczny wyłącznik świateł drogowych (AHB)•
Automatyczne ryglowanie drzwi•
System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS)•
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)•
Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBS)•
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)•
Układ wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC)•
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDA)•
Wspomaganie utrzymania pasa ruchu (LKA)•
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)•



Bezpieczeństwo czynne

Bezpieczeństwo bierne

Zabezpieczenia

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Wybrane wyposażenie opcjonalne
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Lexus RX 2019
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)

System ochrony przedzderzeniowej (PCS) z wykrywaniem
pieszych

•

System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)•
System ostrzegający o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPWS)•
System kontroli trakcji (TRC)•
System stabilizacji toru jazdy (VSC)•

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
przedniego fotela

•

Dwukomorowa poduszka powietrzna dla pasażera przedniego
fotela z możliwością dezaktywacji

•

Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów
bezpieczeństwa z przodu

•

Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich
(poduszki typu TAP)

•

Boczne poduszki foteli tylnych•
Boczne kurtyny powietrzne•
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy i pasażera
przedniego fotela

•

Pięć 3-punktowych pasów bezpieczeństwa, przednie i tylne
boczne z napinaczami

•

Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w
przypadku kolizji (WIL)

•

Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX•

Zamek centralny z podwójną blokadą•
System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem, czujnikiem
przechyłu i czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu

•

Lexus Premium Navigation (pakiet montowany
tylko do wersji Optimum) 2 900 zł

•

Lakier metalik, F 5 500 zł•
Alarm 299 zł
Alarm sabotaż i holowanie Rozbrajanie/Uzbrajanie systemu Kartą
Kierowcy Dostęp mobilny My Connected Car (Lokalizacja, Opcje
Specjalne, Połączenia SOS, Wiadomości, Geostrefy,
Przekroczenia prędkości) 6 miesięczny abonament w cenie

•

PAKIET OPTIMUM (od produkcji 02.2019) 16 990 zł
20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Czujniki parkowania z
funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS) Podgrzewanie
przednich foteli Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa
Podgrzewanie koła kierownicy

•



Zużycie paliwa (Rozporządzenie UE 715/2007 z późn. zm.)
Średnio [litry/100 km] 9,9-10,5

Zalecane paliwo 95 oktanów lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 72

Średnia emisja CO2 [g/km] 225-339

Silnik
Norma spalin Euro 6

Liczba i układ cylindrów R4

Mechanizm zaworów VVT-iW/VVT-i

System wtrysku paliwa EFI/D-4ST

Pojemność skokowa [cm3] 1998

Średnica x skok [mm x mm] 86.0x86

Stopień sprężania 10.0:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 238 (175)/4800-5600

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 350/1650-4000

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h] 200

0–100 km/h [s] 9.5

Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0.33

Promień zawracania kół/nadwozia [m] 5,9/6,9

Zawieszenie
Przód MacPherson

Tył podwójny wahacz "double wishbone"

Masy i wymiary
Masa własna [kg] min./maks. 1960-2070

Masa całkowita pojazdu [kg] 2575

Pojemność bagażnika [litry] 453

Masy i wymiary
Długość [mm] 4890

Szerokość (złożone lusterka) [mm] 1895

Wysokość [mm] 1690

Rozstaw osi [mm] 2790

Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta zostało zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Podane zużycie paliwa i
emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta uzyskane zgodnie z metodą badawczą NEDC odzwierciedla wyniki osiągnięte w warunkach
laboratoryjnych, natomiast uzyskane zgodnie z metodą badawczą WLTC uwzględnia faktyczne profile jazdy oparte na wynikach statystycznych,
co lepiej odzwierciedla wartości uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wartości według normy emisji EURO 6AD, EURO 6AG,
EURO 6BG podane są jako skorygowane NEDC i zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście WLTC. Wartości podane według normy
emisji EURO 6W zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście NEDC.
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Lexus RX 2019
Dane techniczne


