
PŘÍSLUŠENSTVÍNOVÝ NX



02



03

VYJÁDŘENÍ OSOBNOSTI
Odvážný design, agilní jízdní dynamika a nezaměnitelný luxus. Zcela nový Lexus 
NX dráždí smysly díky jeho inspirující směsici městské sofistikovanosti a charismatu 
vozu SUV. Originální příslušenství Lexus navíc rozšiřuje tento koncept, protože 
dosavadní prožitky obohacuje o další doteky individuality.

Řada příslušenství nabízí možnosti, jak vyjádřit, co se vám líbí. K dispozici jsou 
stylingové detaily, specializované doplňkové vybavení pro volný čas, praktičnost 
a ochranu, a inovativní technologie včetně navigace, a Lexus Hotspot pro mobilní 
Wi-Fi. Každý prvek příslušenství byl koncipován jako nedílná součást NX a 
pomáhá tak vytvořit pouto mezi vámi, vaším vozem a vašimi životními prioritami.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LEXUS ZOSOBŇUJE VAŠE ZÁŽITKY 
S VOZEM NX DÍKY ŠIROKÝM MOŽNOSTEM PRO EXTRA STYL, 

PRAKTIČNOST A TECHNICKOU INOVACI. 
 

Pro život, který žijete.

LEXUS NX



®

PŘEDNÍ CHROMOVANÁ LIŠTA*

Kromě koncepce vytříbeného designu Lexus zvyšuje chromovaná lišta stylovost 
působivého tvaru nárazníku.
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PAKETY PŘÍSLUŠENSTVÍ

BOČNÍ CHROMOVANÁ LIŠTA
Výrazná chromovaná lišta pro zdůraznění tvarů městského stylu vozu NX.

ZADNÍ LIŠTA DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Chromovaný detail pro dosažení působivého designu zadní části vašeho vozu.

PAKET CHROM
odráží koncepci designu Lexus L-finesse. Každý díl příslušenství vizuálně zvýrazňuje 
vaše vozidlo a vylepšuje a zvyšuje jeho přitažlivost.

Koncepcí paketů příslušenství Lexus je koordinované myšlení. Každý paket je tematicky zaměřen na priority životního stylu. Díky kombinaci pohodlí a užitné hodnoty 
zajišťuje pečlivě zvolený výběr doplňků přizpůsobení vozu NX vašim potřebám.
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ZADNÍ SPODNÍ KRYT
Speciálně tvarovaný jako doplněk zadního nárazníku vozu NX.

PAKET SUV
Do města i na venkov. Díky přednímu a zadnímu spodnímu krytu, stylovým nášlapům 
a poskytuje tento paket vašemu NX neopakovatelný vzhled plný drsné přitažlivosti.

PŘEDNÍ SPODNÍ KRYT
Odvážný design se skvěle doplňuje s předním nárazníkem vašeho NX.

NÁŠLAPY
Snadný přístup v kombinaci se stylovým prvkem po stranách vašeho vozu.



®

0505

PAKET PROTECTION*

je výrazem každodenní praktičnosti. Příslušenství tohoto paketu zajišťuje vašemu 
NX trvalou ochranu před nástrahami rušného provozu a stále perfektní vzhled.

*Příslušenství z balíčků jsou k dispozici i samostatně. Další podrobnosti o produktech najdete v této brožuře.

BOČNÍ LIŠTY
Lišty jsou strategicky umístěny tak, aby 
chránily boční dveře před drobnými 
poškozeními.

OCHRANNÁ LIŠTA 
ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Chrání nárazník před poškrábáním 
při nakládání a vykládání nákladu ze 
zavazadlového prostoru.

PLASTOVÁ ROHOŽ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU SE 
ZVÝŠENÝM OKRAJEM
Slouží k ochraně zavazadlového prostoru proti blátu, kapalinám a ostatním 
nečistotám.
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DESIGN EXTERIÉRU
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
Litá kola Lexus ideálně doplňují styl 
vašeho NX a zároveň mu dodávají výraz 
individuality. Všechna kola jsou vyrobena 
s pečlivostí, poskytující dokonalý vzhled, 
odolnost a vyváženost.
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 1. 17” kola z lehkých slitin, stříbrná - pro zimní užití (5 paprsků)
2. 18” kola z lehkých slitin, tmavě šedá (10 paprsků)
3. 18” kola z lehkých slitin, stříbrná s opracovaným povrchem (5 dvojitých paprsků)
4. 18” kola z lehkých slitin, černá s opracovaným povrchem (5 dvojitých paprsků)43

ZÁMKY KOL
Výměna jedné matice na každém 
kole za pojistnou matici Lexus zajistí 
maximální ochranu kol z lehkých slitin. 
Tyto pojistné matice mají zakulacený 
profil a kódovaný klíč, takže je nemožné 
je povolit normálním klíčem.

21
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ZADNÍ LIŠTA DVEŘÍ 
ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Subtilní, ale rozhodně stylové. 
Chromovaná lišta představuje další 
konstrukční detail v designu zadní části 
vašeho vozu.

PŘEDNÍ SPODNÍ KRYT
Spojuje v sobě vzhled venkova se sofistikovaností města. Spodní kryt Lexus 
zdůrazňuje odvážné aerodynamické tvary předního nárazníku vozu NX.

ZADNÍ SPODNÍ KRYT
Ostře řezaný tvar zadního spodního krytu vizuálně vyzdvihuje zakulacený zadní 
nárazník vozu NX.
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BOČNÍ CHROMOVANÁ LIŠTA
Výrazná chromovaná lišta spolu s obrysy spodní části pro zdůraznění tvarů 
městského stylu vozu NX.

NÁŠLAPY
Moderní městský styl v kombinaci s protiskluzovým povrchem nášlapů pro bezpečný 
a snadný přístup do vašeho vozu.

PŘEDNÍ CHROMOVANÁ LIŠTA*

Kromě koncepce vytříbeného designu Lexus zvyšuje chromovaná lišta stylovost 
působivého tvaru nárazníku.

* Informace o dostupnosti získáte u svého prodejce vozů Lexus.



DRŽÁKY LYŽÍ A SNOWBOARDŮ
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PŘEPRAVA NÁKLADU

PŘÍČNÍKY
Pro použití s předem instalovanými střešními ližinami vašeho vozu. Příčníky se 
montují na ližiny a tvoří bezpečnou základnu pro širokou škálu nástavců a držáků.

ZAVAZADLOVÝ BOX
Box s aerodynamickým designem a prostorným objemem 410 litrů. Box se otevírá 
z obou stran, má vícebodové centrální zamykání a je dodáván ve stříbřitě šedém 
provedení s texturou “aeroskin” na víku.

DRŽÁK LYŽÍ A SNOWBOARDŮ - VELKÝ 
Velký držák pojme 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.

DRŽÁK LYŽÍ A SNOWBOARDŮ - STŘEDNÍ
Uzamykatelný držák pro upevnění lyží či snowboardů. Střední držák pojme 4 páry 
lyží nebo 2 snowboardy.
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STŘEŠNÍ NOSIČ KOL
Lehký uzamykatelný nosič se speciálními úchyty pro kola a rám. Pro usnadnění 
manipulace může být úchyt rámu upraven dle výšky střechy.

ZADNÍ DRŽÁK KOL
Lehký uzamykatelný držák s vysokou pevností na jedno či dvě kola. Integrovaná 
světla a držák registrační značky jsou k dispozici se 7- nebo 13-pólovou zásuvkou.

ZADNÍ SKLÁDACÍ NOSIČ KOL
Nese jedno nebo dvě kola a sklápí se pro snadnou instalaci, manipulaci a skladování. 
Má bezpečnostní zámek a integrovaná světla i držák registrační značky se 7- nebo 
13-pólovou zásuvkou.

TAŠKA NA ZADNÍ SKLÁDACÍ NOSIČ KOL
Pokud nepoužíváte zadní skládací nosič kol, můžete jej sklopit a skladovat nebo 
přepravovat v této skladné, pro tento účel určené tašce.

DRŽÁKY KOL
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ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ - VERTIKÁLNÍ
Připevňuje se k podvozku a karosérii vozu NX. Má za úkol rovnoměrně rozdělovat 
tažné síly, a tak minimalizovat riziko poškození vašeho vozu. Jeho zatížení je 1500 kg 
u benzínových automobilů a 750 kg u hybridů. Hák se demontuje, není-li potřeba.



REDUKČNÍ PATICE TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
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1.  13-pólový na 12N-12S
2.  13-pólový na 7-pólový
3. 7-pólový na 13-pólový

32

1

ELEKTROINSTALAČNÍ SOUPRAVA TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
Tato elektroinstalační souprava je navržena speciálně pro NX a obsahuje 
indikátor detekce poruchy a oddělovací zesilovač chránící elektrický systém 
vozu proti poruchám v systému přípojného vozidla.  

ADAPTÉR
Slouží k připojení elektrické zástrčky tažného zařízení do zásuvky na přívěsu nebo 
na držáku kol, pokud nejsou konektory shodné. K dispozici jsou 7-pólová (vozidlo) 
do 13-pólová (přívěs), 13-pólová (vozidlo) do 7-pólové (přívěs) a 13-pólová 
(vozidlo) do dvojité zásuvky 12N-12S (přívěs).
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VNĚJŠÍ OCHRANA

OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Kombinuje styl a praktičnost. Lišta z nerezové oceli chrání lak zadního nárazníku 
proti poškrábání při nakládání či vykládání nákladu ze zavazadlového prostoru.
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BOČNÍ LIŠTY
Stylový způsob, jak vaše NX chránit před drobným poškozením bočních dveří. 
Boční lišty jsou k dispozici v černé barvě nebo v barvě vašeho vozidla.

OCHRANNÁ FÓLIE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Nenápadná, ale spolehlivá ochrana zadního nárazníku před oděrkami a škrábanci. 
Průhledná samolepící fólie se výborně přizpůsobí tvarům nárazníku.

OCHRANNÁ FÓLIE KLIKY DVEŘÍ
Úhledně obepíná úchopovou oblast kliky dveří. Prakticky neviditelná fólie poskytuje 
odolnou ochranu proti poškrábání rukavicemi, prsteny a klíči.

LAPAČE NEČISTOT
Speciálně tvarované zástěrky kol tak, aby zabraňovaly stříkání vody, odletování bláta 
a drobných kamínků. A to jak na předních, tak i na zadních kolech.
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DEFLEKTOR KAPOTY*

Tento deflektor aerodynamicky přiléhá k přední hraně kapoty a pomáhá tak odklánět 
vodu, bláto i kameny od kapoty a předního skla.

OCHRANA HRAN DVEŘÍ
Speciálně tvarovaná, aby přilnula ke hraně dveří a chránila lak v případě, že dveře 
při otevření náhodně narazí do tvrdého povrchu.

DEFLEKTORY
Pokud cestujete s otevřenými okny, napomáhá aerodynamický tvar deflektorů 
udržovat osobní komfort snižováním úrovně hluku a proudění vzduchu v kabině.

DEFLEKTORY - ZVÝRAZNĚNÍ CHROMEM
Všechny výhody deflektorů pro pohodlí osob v kabině spolu s půvabem umocněným 
chromovou lištou pro dosažení větší stylovosti.

* Informace o dostupnosti získáte u svého prodejce vozů Lexus.
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PARKOVACÍ SYSTÉM LEXUS***

Systém zahrnuje ultrazvukové senzory v předním a zadním nárazníku, propojené s 
varovnou zvukovou signalizací ve vozidle. Ta postupně zvyšuje intenzitu a hlasitost 
v závislosti na blížící se překážce.

BARVY NA OPRAVU LAKU
Barvy Lexus na opravu laku byly 
připraveny tak, aby odpovídaly paletě 
barev vozů Lexus. Jsou k dispozici ve 
formě snadno použitelných lakovacích 
tužek a jsou ideální pro zakrytí drobných 
poškrábání laku.

** Přípravek Lexus ProTect musí být odborně nanesen školenými pracovníky Lexus. Podrobnosti získáte u svého prodejce vozů Lexus. *** Obraťte se na svého prodejce značky Lexus ohledně dostupnosti předních senzorů parkovacího asistenta.

OCHRANA KOL Z LEHKÉ 
SLITINY
Vrstva přípravku Lexus ProTect** 
na bázi křemíku chrání povrch kol z 
lehké slitiny proti skvrnám a šmouhám 
způsobeným brzdovým prachem, 
stavem vozovky a počasím. Jediné, co 
je potřeba, aby kola vypadala jako nová, 
je normálně je umýt.

OCHRANA KAROSÉRIE
Lexus ProTect** pomáhá udržovat výstavní vzhled vnějšího laku a bočních oken. 
Působí na molekulární úrovni a neprodyšně uzavírá lakovaný povrch keramicky 
tvrdou vrstvou, která chrání karosérii proti účinkům nečistot, počasí, rozpouštědel 
a dalších okolních hrozeb.
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PROVEDENÍ INTERIÉRU
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PODSVÍCENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Prahové lišty Lexus jsou stylovým prvkem designu interiéru a zároveň chrání lak 
na prazích dveří proti poškrábání. Povrchová úprava z kartáčovaného hliníku je 
zvýrazněna propracovaným bíle svítícím logem.

PODSVÍCENÉ PRAHOVÉ LIŠTY - HYBRID
Speciálně tvarované, aby se vešly do obrysů na prazích hybridu NX a chránily 
lak před poškrábáním. Povrchová úprava z kartáčovaného hliníku je zvýrazněna 
vkusným modře svítícím logem.

OBAL DÁLKOVÉHO 
OVLÁDÁNÍ*

Stylový obal na ochranu vašeho klíče 
NX SmartAccess. Obal je vyroben z 
tmavě šedé imitace kůže s prostorovým 
stehováním a je k dispozici buď s reliéfním 
logem Lexus nebo reliéfním logem Lexus 
F-Sport.

* Informace o dostupnosti získáte u svého prodejce vozů Lexus.
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LEXUS HOTSPOT
Lexus Hotspot snadno změní váš vůz na mobilní WiFi hotspot. Využívá SIM kartu 
dle vašeho výběru, a jste-li v dosahu sítě 2G/3G, je možné k němu připojit až pět 
zařízení s možností Wi-Fi připojení, včetně notebooků, tabletů a chytrých telefonů; 
hotspot pak podporuje interakci mezi nimi ve voze. 

Lexus Hotspot vám umožňuje přístup k on-line službám navigace Lexus Premium, 
jako jsou např. Google® Street View a Panoramio®, informace o provozu 
a možnostech parkování. Důležité je, že Lexus Hotspot je připojen přímo k 
napájecímu systému a je tak napájen nepřetržitě.

NAVIGACE LEXUS
Navigace Lexus je spojena s mediálním displejem vašeho vozu a je ovládána 
pomocí otočného voliče, dálkového dotykového ovládání nebo hlasových příkazů. 
Rozšiřuje Lexus filozofii techniky zaměřené na uživatele intuitivní navigací po 44 
evropských zemích včetně Ruska a Turecka.

Systém obsahuje kompletní mapovou navigaci, upozornění týkající se omezení 
rychlosti a bezpečnostních kamer, navádění jízdními pruhy, dopravní informace 
RDS-TMC a vyhledávání bodů zájmu. Pro přehlednost obsahují animace map 3D 
efekty a jsou podporovány možností výběru z 20 evropských jazyků pro pokyny.

MULTIMÉDIA
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ZADNÍ ZÁBAVNÍ SYSTÉM
Zadní zábavní systém Lexus je modulární koncept navržený tak, aby vám poskytoval celou řadu možností zábavy na zadních sedadlech vašeho vozu. Je soustředěn 
v prostoru napájené dokovací stanice, která je organicky včleněna do opěradla předního sedadla. 

Po instalaci může být dokovací zařízení použito k připevnění zábavních technologií, jako je přenosný DVD přehrávač nebo držák pro iPad®. Pro flexibilitu a rodinné 
použití si můžete nechat dokovací zařízení připojit na opěradla obou předních sedadel. 

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ
Přenosný DVD přehrávač se 7" obrazovkou je skvělý způsob, jak při dlouhých 
cestách zabavit cestující na zadních sedadlech. Je komplexně flexibilní pro různé 
druhy médií, má USB konektor i slot pro SD kartu, AV vstup pro chytrý telefon, a 
je možné jej používat i doma s vhodným síťovým adaptérem.

DVD přehrávač je účelově určen pro nároky použití v automobilu. Je opatřen 
zejména dětmi oblíbeným slotem pro vkládání disku shora, stereo zvuk a dálkové 
ovládání. Volitelné doplňky zahrnují druhou jednotku (buď přídavnou jednotku nebo 
plně funkční DVD přehrávač) a infračervená bezdrátová sluchátka.

SLUCHÁTKA
Jako výbava na přání jsou nabízena 
infračervená stereofonní sluchátka s 
nezávislým ovládáním, takže hlasitost 
lze nastavit na úroveň vhodnou pro dítě. 
Pokud po určitou dobu není přijímán 
žádný signál, sluchátka se automaticky 
vypnou, aby se šetřila baterie.

DRŽÁK PRO iPAD®

Držák se zasouvá do drážky v dokovacím zařízení zadního zábavního systému a 
poskytuje cestujícím na zadních sedadlech stabilní základnu pro používání jejich 
iPadu ® během cesty. Je k dispozici ve verzi s napájením a bez napájení.
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KOMFORT

MALÁ SCHRÁNKA / POPELNÍK
Univerzální design s pružinou uzavíratelným víkem, 
díky kterému je ideální pro malé předměty, nebo pro 
použití jako popelníku. Schránka je usazena do prostoru 
držáku nápojů ve středové konzole.

CHLADICÍ BOX
Tento chladicí box lze napájet z 12V zásuvky ve vozidle 
a je ideálním prostředkem, jak uchovat občerstvení na 
cestách chlazené či teplé.

ADAPTÉR PRO CHLADICÍ BOX
Transformuje 220 V na 12 V, takže můžete používat 
chladicí box pro občerstvení doma nebo při pobytu 
na dovolené.
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VERTIKÁLNÍ SÍŤ PRO UPEVNĚNÍ 
NÁKLADU
V konceptu tak jednoduchá, a přesto tak dokonale 
praktická! Síť se upíná na háčky namontované v 
zavazadlovém prostoru a má jednotlivé kapsy, takže 
udržuje malé předměty pevně na místě, ale stále 
dobře přístupné.

HORIZONTÁLNÍ SÍŤ PRO UPEVNĚNÍ 
NÁKLADU
Posouvání zavazadel po zavazadlovém prostoru 
může narušovat bezpečnou jízdu. Horizontální síť je 
pohodlným řešením pro upevnění vašich zavazadel.

PLASTOVÁ ROHOŽ 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU SE 
ZVÝŠENÝM OKRAJEM
Je vyrobena z velmi pevného a pružného plastu s 
protiskluzovým povrchovým vzorem a zvýšeným 
okrajem na ochranu koberce v zavazadlovém prostoru 
před blátem, špínou, pískem a kapalinami.

ROHOŽ DO ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Stylová, odolná textilní rohož na ochranu koberce 
v zavazadlovém prostoru. Díky jejímu designu, 
přizpůsobenému danému účelu, je možné ji položit 
okolo nebo přes zadní sedadla, když jsou jedno nebo 
obě sedadla sklopená.

PŘEPRAVA UVNITŘ VOZIDLA

SÍTĚ PRO UPEVNĚNÍ NÁKLADU
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OCHRANA INTERIÉRU
Přípravek Lexus ProTect* je určen pro ochranu tkanin, jako jsou textilní sedačky a 
koberce ve voze. Je hypoalergenní a vytváří neviditelnou vrstvu, která umožňuje 
stírat rozlité nápoje, nečistoty a špínu bez zanechání skvrn.

*  Přípravek Lexus ProTect musí být odborně nanesen školenými pracovníky Lexus. Podrobnosti získáte u svého prodejce 
vozů Lexus.

OCHRANA INTERIÉRU

TEXTILNÍ KOBERCE
Luxusní textilní koberce jsou vyrobeny z materiálu akuvelur, který zvyšuje absorpční a 
tlumicí vlastnosti koberců vašeho vozidla. Koberec řidiče má bezpečnostní upevnění, 
aby se zabránilo jeho sklouznutí.

GUMOVÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE
Poskytují maximální ochranu interiéru před blátem, prachem a znečištěním. Rohož 
řidiče má bezpečnostní úchyty, které ji drží pevně na místě.
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DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY

AUTOSEDAČKA  
BABY-SAFE PLUS
Pro děti od narození do přibližně 
9 měsíců (do 13 kg). Má rukojeť na 
přenášení, výškově nastavitelnou 
polstrovanou opěrku hlavy, polstrované 
bočnice, zvýšenou zadní ochranu a 
stahovací stříšku proti slunci/větru. 
Upevňuje se pomocí bezpečnostního 
pásu nebo na základnu Baby-Safe Plus.

ZÁKLADNA BABY-SAFE 
PLUS
Pásem upevňovaná základna pro 
autosedačku Baby-Safe Plus. Sedačka 
se do základny zacvakává a uvolňuje 
se jednoduchým stisknutím tlačítka. 
To umožňuje, aby dítě bylo umístěno 
pohodlně v sedačce před vložením 
do auta i po jeho vyjmutí po příjezdu.

AUTOSEDAČKA DUO 
PLUS ISOFIX
Určeno pro děti ve věku od 9 
měsíců do 4 let (přibližně 9 až  
18 kg). Autosedačka Duo Plus ISOFIX 
má 5-bodový bezpečnostní pás s 
hrudní vycpávkou, hluboké polstrované 
bočnice, výškově nastavitelnou opěrku 
hlavy a 3 polohy naklápění.

AUTOSEDAČKY  
KID A KIDFIX
Pro děti ve věku od 4 do 12 let 
(přibližně 15 až 36 kg). Speciálními 
funkcemi pro rostoucí dítě jsou 
polstrované bočnice, opěrka hlavy 
s 11 polohami nastavení výšky a 
nastavitelná vodítka bezpečnostního 
pásu. K dispozici v provedení Kid pro 
instalaci pomocí bezpečnostního 
pásu a v provedení Kidfix pro ISOFIX.

DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY
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Informujte se u autorizovaného prodejce Lexus, zda jsou případně ve vaší oblasti nějaké takové změny požadovány.

Poznámka: Vyobrazená vozidla a specifikace uvedené v této publikaci se mohou lišit od modelů a vybavení dostupných 
ve vaší oblasti. Barva karosérie vozu se může mírně lišit od fotografií vytištěných v tomto katalogu.
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* Lexus Europe je divize společnosti Toyota Motor Europe NV/SA.

Chcete-li další informace o vozu Lexus NX, naskenujte tento kód pomocí vašeho mobilního telefonu.
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