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Lexus NX 2019
Szczegóły oferty

Wybrany model NX 2019
Rok produkcji 2019
Nadwozie SUV
Silnik NX 300h
Wersja ELEGANCE OPTIMUM

Cena specjalna dla Państwa firmy
Całkowita cena katalogowa 235 959 PLN

Przyjmiemy Państwa dotychczasowy
samochód używany w rozliczeniu.



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 231 150 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Dopłata do lakieru metalik / perła / Biały F 4 510 zł

Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny) (*5) 299 zł

Cena całkowita 235 959 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 NX 2019
Kalkulacja dla Państwa firmy



Napęd

Zawieszenie

Komfort

Multimedia

Multimedia

Wnętrze

Wyposażenie zewnętrzne

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

Silnik 2.5l R4 pracujący w cyklu Atkinsona•
Napęd 4x4 E-FOUR•
Automatyczna, bezstopniowa przekładnia E-CVT•

Standardowe zawieszenie Comfort•

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja•
Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio,
telefonem, wyświetlaczem

•

Manetki do zmiany biegów na kierownicy•
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów•
Sterowanie głosowe•
Manualna regulacja przednich siedzień•
Podgrzewane fotele przednie•
Tempomat (cruise control)•
Aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości (all-
speed ACC)

•

Uruchamianie silnika za pomocą przycisku•
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)•
Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył)•
Czujnik deszczu•
Kamera cofania (obraz na wyświetlaczu 8")•
Lusterka zewnętrzne automatycznie składane i podgrzewane•
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne•
Podłokietnik przedni•
Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)•
Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down•
Tryb samochodu elektrycznego EV•
Filtr przeciwpyłkowy•

System audio Pioneer: radio AM/FM, odtwarzacz CD, 8
głośników, wyświetlacz 8"

•

System Lexus Premium Navigation: radio AM/FM z DAB,
odtwarzacz CD, 10 głośników, wyświetlacz 10.25"

•

Tuner DAB•
Interfejs Remote Touch Pad do obsługi multimediów•
Obsługa Bluetooth•

Wejścia USB i AUX z VTR dla zewnętrznych urządzeń audio•

Tapicerka z tkaniny łączona z elementami ze skóry Tahara•
Czarne elementy wykończenia wnętrza Piano Black•
Dywaniki (4 szt.) w kolorze wykładziny podłogowej•
Nakładki progowe•
Kanapa tylna składana (dzielona w stosunku 60:40)•
2 miejsca na kubek w konsoli środkowej•
Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na
kubek

•

6 zaczepów w podłodze przestrzeni bagażowej•
Zegar analogowy w desce rozdzielczej•
Wyświetlacz 4,2" w tablicy przyrządów•

Obręcze kół ze stopów lekkich 18", 225/60 R18 (5 podwójnych
ramion)

•

Zintegrowane relingi dachowe3•
Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami•
Szyby z filtrem UV•
Zestaw naprawczy kół•
Reflektory przednie Full LED (światła mijania, dzienne i drogowe:
LED)

•

Kierunkowskazy LED z przodu i z tyłu•
Sekwencyjne kierunkowskazy LED z przodu i z tyłu•
Tylne światła LED•
System automatycznych świateł drogowych (AHB)•
Czujnik zmierzchu•
Lampy przeciwmgielne przednie LED z funkcją doświetlania
zakrętów

•

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)•
Systemy kontroli trakcji (TRC)•
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)•
System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)•
System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS)•
System wspomagania wjazdu pod górę (HAC)•



Bezpieczeństwo czynne

Bezpieczeństwo bierne

Zabezpie- czenia

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

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)•
System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)•
System ochrony przedzderzeniowej (PCS) z wykrywaniem
pieszych

•

Rozpoznawanie znaków drogowych (RSA)•
Tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania•

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
(przednie)

•

Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP)•
Boczne kurtyny powietrzne•
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera•
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w
przypadku kolizji (WIL)

•

Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX
na tylnych siedzeniach

•

Centralny zamek z podwójną blokadą•
Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za
pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)

•

Dopłata do lakieru metalik / perła / Biały F 4 510 zł•
Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz
możliwością sterowania za pomocą smartfona
(darmowy abonament półroczny) (*5) 299 zł

•



Zużycie paliwa (Rozporządzenie UE 715/2007 z późn. zm.)
Średnio [litry/100 km] (FWD) 7,0 - 7,9 (6,7 - 7,4)

Miasto [litry/100 km] (FWD) -

Poza miastem [litry/100 km] -

Zalecane paliwo 91 oktanów lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 56

Średnia emisja CO2 [g/km] (FWD) 160 - 180 (151 - 169)

Silnik
Norma spalin Euro 6

Liczba i układ cylindrów R4

Mechanizm zaworów VVT-i

System wtrysku paliwa EFI

Pojemność skokowa [cm3] 2494

Średnica x skok [mm x mm] 90.0x98

Stopień sprężania 12.5:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 155 (114) / 5700

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 210 / 4200-4400

Silnik elektryczny przedni
Maksymalna moc [KM (kW)] 143 (105)

Maksymalny moment obrotowy [Nm] 270

Silnik elektryczny tylny
Maksymalna moc [KM (kW)] 68 (50)

Maksymalny moment obrotowy [Nm] 139

Układ hybrydowy
Łączna maksymalna moc [KM (kW)] 197

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h] 180

0–100 km/h [s] (FWD) 9.2

Współczynnik oporu powietrza [Cx] (FWD) 0.32

Promień zawracania kół/nadwozia [m] 5,7/6,05

Zawieszenie
Przód MacPherson

Tył podwójny wahacz "double wishbone"

Masy i wymiary
Masa własna [kg] min./maks. (FWD) 1785-1905 (1715-1840)

Masa całkowita pojazdu [kg] (FWD) 2395 (2245-2330)

Pojemność bagażnika [litry] 475-555

Długość [mm] 4630

Szerokość (złożone lusterka) [mm] 1870

Wysokość [mm] 1645

Rozstaw osi [mm] 2660

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 NX 2019
Dane techniczne


