
NAUJASIS NX 300h
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AMAZING IN 
MOTION
Pristatome NX 300h – visiškai kitokį Lexus. Jis traukia dėmesį, žavi savo formomis 
bei bravūriška išvaizda ir deklaruoja Amazing In Motion koncepciją gatvėse. Jis 
yra žmonių, sukūrusių patį pirmąjį pasaulyje visureigį, kūrinys, tad nenuostabu, 
kad jį vairuoti taip malonu. Automobilį varo mūsų pažangiausia visiškai hibridinė 
technologija. Visa tai susumavus, naujasis NX 300h su savo moderniu dizainu ir 
komfortiškomis bei išradingomis inovacijomis yra didžiulis šuolis į priekį. Trumpai 
tariant, mes nesustojame, kol nesukuriame kažko nepaprasta.

„IMDAMIESI NAUJOJO NX 300h MES SIEKĖME SUKURTI TOKĮ RYŠKŲ IR 
IŠSKIRTINĮ VISUREIGĮ, KAD JŪS TUOJ PAT PANORĖTUMĖTE JĮ VAIRUOTI.“

Takeaki Kato, NX 300h vyriausiasis inžinierius

PRISTATYMASNAUJASIS NX 300h
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ĮSPŪDINGAS 
NAUJASIS NX 300h

ATRASKITE NUOSTABŲ MIESTO DIZAINĄ, NAUJOS 
KARTOS LEXUS HIBRIDINĘ PAVARĄ IR DINAMIŠKĄJĄ 
F SPORT VERSIJĄ.

PRISTATYMASNAUJASIS NX 300h
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Miestui sukurtas visureigis NX 300h pasižymi lengvai pritaikoma erdve ir užtikrina 
išskirtinį komfortą penkiems žmonėms. Šis mūsų naujausiu visiškai hibridiniu 
varikliu varomas revoliucinis Lexus užtikrina lygų ir jautrų važiavimą ir neįtikėtinai 
gerus ekologinius rodiklius. Intuityvių Lexus technologijų sąraše yra nuotolinio 
valdymo funkcija, panoraminio vaizdo monitorius ir priešavarinės saugos sistema. 
Kad važiavimas būtų dinamiškesnis, naujasis NX 300h F SPORT turi adaptyviąją 
kintamojo veikimo pakabą, 18 colių lengvojo lydinio ratlankius, F SPORT vairą ir 
perforuotos odos sportines sėdynes.
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MENAS GATVĖSE
NAUJASIS NX 300h ATKREIPIA DĖMESĮ SAVO PLAČIA 
STOVĖSENA, LEXUS FIRMINĖMIS VERPSTO FORMOS 
GROTELĖMIS IR DAILIAIS LED ŽIBINTAIS PRIEKYJE BEI 
GALE.

Naujasis NX 300h daugiau nei automobilis – tai šiuolaikinio meno kūrinys, kurio 
neįmanoma nepastebėti. Kurdami jo aštrias, bet kartu aptakias linijas, Lexus dizaineriai 
įkvėpimo sėmėsi iš išsilydžiusio metalo grožio. Prieinate prie NX, ir durelių rankenėlės 
pasveikina Jus įsižiebdamos. Akį glosto dinamiška šoninė kylančioji linija ir kupė 
pavidalo siluetas. Priekyje trijų projekcijų LED žibintai ir strėlės antgalio formos 
dieniniai žibintai nepalieka abejonių, jog tai iš tiesų Lexus. Gale žėrintys LED žibintai 
vaizduoja mūsų L emblemą, užbaigdami įspūdingą visureigio paveikslą.

DIZAINASNAUJASIS NX 300h
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GRIAUNA 
STEREOTIPUS
MĖGAUKITĖS TIKSLIU VALDYMU MIESTE KARTU SU 
LEXUS PASAULINĖS KLASĖS LYGIU IR RAFINUOTUMU.

Šis maloniai valdomas ir mieste judrus visureigis turi važiavimo režimo pasirinkimo 
funkciją, todėl galite rinktis tai, kas atitinka Jūsų nuotaiką – nuo ECO iki SPORT S+. 
Eismo spūstyse galite įjungti EV (elektros) režimą, kad važiuotumėte visiškai neteršdami 
aplinkos. Stipri važiuoklė ir adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba užtikrina lygų ir 
tikslų valdymą, o visų varančiųjų ratų sistema E-FOUR įkvepia daugiau pasitikėjimo 
slidžiame kelyje. Panoraminio vaizdo monitorius ir perspėjimo apie iš galo artėjančius 
automobilius sistema žymiai palengvina manevravimą ankštose vietose, kai reikia 
pastatyti automobilį.

VAIRAVIMO DINAMIKANAUJASIS NX 300h
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INTUITYVI 
PRABANGA
NX 300h SUKURTAS NUJAUSTI VISAS JŪSŲ REIKMES, 
TAD JŪS IR JŪSŲ KELEIVIAI GALĖSITE MĖGAUTIS 
ABSOLIUČIA PRABANGA.

Naujojo NX 300h viduje Jūsų laukia intuityvios, gyvenimą lengvinančios technologijos: 
sumani virš galvos esanti lemputė jaučia artėjančią ranką, kad nereikėtų ieškoti jungiklio 
tamsoje, o bagažinės dangtis „pamena“, kiek plačiai jį paprastai atidarote. Takumi 
meistrų dailiai išdabintas vidus puikuojasi verpsto formos grotelių įkvėpta centrine 
konsole, o rafinuotumą akcentuoja analoginis laikrodis ir vidaus apšvietimas. Ypač 
patogios odinės priekinės sėdynės valdomos elektra ir turi 8 padėčių nustatymo 
atminties funkciją, be to, yra šildomos ir vėdinamos. 60:40 santykiu dalijamos galinės 
sėdynės nulenkiamos elektra, kad atsirastų vietos didesniems daiktams.

PRABANGUS INTERJERASNAUJASIS NX 300h
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LEXUS HIBRIDINĖ PAVARA SIŪLO 197 DIN AG, O 
MAŽESNĖ NEI 120 g/km CO2 EMISIJA YRA VIENA 
GERIAUSIŲ KLASĖJE. 

NX 300h montuojama mūsų naujausios kartos Lexus hibridinės pavaros technologija, 
kuri sklandžiai naudoja 2,5 litro benzininio variklio ir elektros motoro (-ų) galią. Todėl 
šis visureigis važiuoja labai lygiai ir tyliai, o valdomas taip pat lengvai kaip įprastas 
prabangus automobilis. Nors pasižymi geromis galios savybėmis, jis vartoja mažiau 
nei 5,5 litro degalų 100 km, o tai puikus rodiklis tokio dydžio visureigiui. Regeneracinis 
stabdymas panaikina akumuliatoriaus įkrovimo būtinybę, o mūsų lyderystė hibridinių 
technologijų srityje garantuoja labai mažas NX 300h eksploatacines išlaidas. 
Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite adresu www.lexus.lt/hybrid.

HIBRIDO GALIA

VISIŠKAS HIBRIDASNAUJASIS NX 300h
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SUKURTAS 
IŠSISKIRTI
NAUJASIS NX 300h F SPORT YRA PRITAIKYTAS 
DINAMIŠKAM VAŽIAVIMUI, KURĮ DAR LABIAU 
PAGYVINA G JUTIKLIS. 

Kad vairavimas teiktų maksimalų malonumą, naujasis NX 300h F SPORT 
pasižymi išskirtinėmis galios savybėmis ir agresyviu sportiniu stiliumi. Išorėje akį 
traukia 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT grotelės ir priekinis buferis. 
Viduje vairavimo entuziastus nudžiugins F SPORT perforuotos odos vairas ir kūną 
puikiai prilaikančios odinės sportinės sėdynės, pagamintos naudojant „integruotos 
putodaros“ technologiją. Vaizdą užbaigia aliuminio pedalai ir metalo intarpai. NX 
300h F SPORT adaptyviąją kintamojo veikimo pakabą galima nustatyti taip, kad 
atsakas būtų dar geresnis, todėl visureigis gali riedėti lygiai ir sykiu labai dinamiškai.

F SPORTNAUJASIS NX 300h
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RYŠYS SU
MIESTU
PRIEIGA PRIE NAVIGACIJOS IR RYŠIO PASLAUGŲ
PER NUOTOLINIO VALDYMO SĄSAJĄ IR BELAIDIS 
KROVIKLIS.

Kad ir koks užimtas būtų Jūsų gyvenimas, naujajame NX 300h galėsite atsipalaiduoti, 
kartu neatsilikdami nuo įvykių. Jis turi tokių inovatyvių technologijų, kaip belaidį 
kroviklį Qi, kuris įkrauna mobiliojo telefono bateriją, įdėjus telefoną į pulto dėtuvę. 
O nuotolinis valdiklis leidžia sklandžiai naudotis Lexus Premium navigacijos ir ryšio 
paslaugų funkcijomis. Tarp jų yra tokios, kaip paieška internetu, Google Street View®, 
Panoramio® arba eismo informacija Connected Traffic. Arba tiesiog mėgaukitės 
mėgstama muzika per nepranokstamą Mark Levinson® aukščiausios kokybės 
garso sistemą.

PAŽANGI TECHNOLOGIJANAUJASIS NX 300h
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AŠTRUS 
ŽVILGSNIS
PRIEŠAVARINĖS SAUGOS TECHNOLOGIJA IR 
AŠTUONIOS ORO SAUGOS PAGALVĖS. 

Priešavarinės saugos sistema milimetrinių bangų radaru aptinka priekyje esančius 
objektus ir prireikus įjungia stabdžius bei priveržia saugos diržus, taip padėdama 
išvengti pavojaus. O jeigu įvyktų susidūrimas, vairuotoją ir keleivius saugo tvirtas,  
smūgio energiją sugeriantis kėbulas ir aštuonios oro saugos pagalvės.

NOVATORIŠKA SAUGANAUJASIS NX 300h
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NX VIDUS

 Black 

 Black 

 Piano Black 

 Garnet Red 

 Bamboo 

 Platinum 

 Ivory 

 Silver 

 Black 

 Black 

 Carbon 

 Topaz Brown 

 Dark Rose 

with Black 

 Saddle Tan 

 Shimamoku 

 Ivory 

 Black with 

Dark Rose 

ODOS APMUŠALAI F SPORT ODOS APMUŠALAI

INTARPAI   F SPORT INTARPAS

TEKSTILĖS APMUŠALAI TAHARA SINTETINĖS ODOS APMUŠALAI



23



24

 SONIC WHITE (085) 

 SATIN SILVER (1J4) 

 MERCURY GREY (1H9) 

 SONIC TITANIUM (1J7) 

 BLACK (212)1 

IŠORĖS SPALVOS

 STARLIGHT BLACK (217) 
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 ULTRASONIC BLUE (8U1) 

 SIENNA BROWN (4V3)2 

 METEOR BLUE (8W3)2 

 MORELLO RED (3R1) 

1 Matinė spalva
2 Netaikytina F SPORT modeliams.

Pastaba. Dėl spausdinimo trūkumų dažyto paviršiaus spalvos gali šiek tiek skirtis nuo matomų iliustracijose.
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JUTIKLINĖ SĄSAJA

Nuotolinis valdiklis yra dar viena Lexus išrasta naujovė, 
turinti lytėjimo sąsają. Šis įtaisas leidžia priekyje 
sėdintiems žmonėms intuityviai valdyti centriniame 8 
colių multimedijos ekrane pateikiamas funkcijas. Šiuo 
ergonomišku prie pavarų svirtelės esančiu valdikliu 
naudotis taip pat lengva kaip išmaniuoju telefonu ar 
planšete.

BELAIDIS KROVIKLIS
Įkraukite suderinamus išmaniuosius telefonus, išmaniųjų 
telefonų dėklus ar kitus elektroninius įrenginius, 
naudodami Qi indukcinį belaidį baterijų kroviklį, patogiai 
įtaisytą NX 300h centriniame porankyje.

PANORAMINIO VAIZDO MONITORIUS
Kad būtų lengviau ir saugiau manevruoti ankštose 
erdvėse, naujasis NX 300h rodo skaitmeninį 
panoraminį vaizdą aplink visą automobilį. Keturios į 
akis nekrintančios kameros rodo tiesioginį vaizdą, o 
kreipiamosios linijos ekrane padeda statant automobilį 
į vietą.

PRIEKINIAI LED ŽIBINTAI
Trijų projekcijų LED žibintai yra itin šviesūs, o buferyje 
įmontuoti strėlės antgalio formos dieniniai žibintai 
užtikrina, kad NX 300h būtų visad matomas. Energiją 
tausojanti LED technologija lemia efektyvų apšvietimą 
ir patikimai bei ilgai tarnauja.

PERSPĖJIMO APIE IŠ GALO ARTĖJANČIUS 

AUTOMOBILIUS SISTEMA

Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema 
nematomų zonų monitoriaus radaru aptinka artėjančius 
automobilius. Prireikus ji perspėja vairuotoją garsiniu 
signalu ir vaizdiniu signalu durelių veidrodėliuose.

LEXUS RYŠIO PASLAUGOS
Naujasis NX 300h siūlo naujoviškas mobiliąsias 
paslaugas, tokias kaip paieška internetu, Google Street 
View®, Panoramio® ar eismo informacija Connected 
Traffic. Be to, Jūs galite patogiai suplanuoti maršrutą 
nešiojamuoju ar planšetiniu kompiuteriu ir persiųsti jį į 
NX 300h navigacijos sistemą.

PAŽANGIOS
TECHNOLOGIJOS
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NX 300h FWD / AWD

MAKSIMALI GALIA

DIN AG / kW 197 / 145

VARIKLIS

Tūris (cm3) / cilindrai / vožtuvai 2494 / L4 / 16

Maksimali galia (DIN AG / kW / aps./min.) 155 / 114 / 5700

Maksimalus sukimo momentas (Nm / aps./min.) 210 / 4400-4900

ELEKTROS MOTORAS (-AI)

Maksimali galia priekyje (DIN AG / kW) 143 / 105

Maksimali galia gale (DIN AG / kW) 68 / 50 (AWD)

HIBRIDINIS AKUMULIATORIUS

Tipas Nikelio metalo hibridas (Ni-MH)

TRANSMISIJA

Varomieji ratai E-FOUR visi varomieji ratai (AWD)

Transmisija Elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (E-CVT)

GREIČIO SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h) 180

0-100 km/h (s) 9,3

CO2 EMISIJA (g/km)

Emisijos klasė Euro 6

Vidutinė (numatoma) Mažiau nei 120

DEGALŲ SĄNAUDOS (l/100 km)

Vidutinės (numatoma) Mažiau nei 5,5

MATMENYS (mm)

Ilgis / Plotis / Aukštis 4630 / 1845 / 1645

TECHNINIAI 
DUOMENYS

Pastaba. Pateiktoji informacija yra pagrįsta preliminariais gamintojo duomenimis, kurie gali keistis be įspėjimo. Naujausios informacijos galite gauti Lexus įgaliotoje prekybos atstovybėje ir (arba) lexus.lt.
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LEXUS NX 300h
ĮRANGA

COMFORT

VIDUS

Tekstiliniai sėdynių apmušalai

6 kryptimis mechaniniu būdu valdomos priekinės sėdynės

Juodi intarpai

Oda aptrauktas 3 stipinų vairas

Valdikliai ant vairo

- garso / ekrano / telefono / balso

Oda aptraukta pavarų svirtelė

Analoginis laikrodis su apšvietimu

KOMFORTAS IR PATOGUMAS

Pastovaus greičio palaikymo sistema

Lietaus jutikliai

Šildomos priekinės sėdynės

2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

Įlipimo apšvietimo sistema

Automatinis durelių užraktas

12 V lizdas

60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija

- ECO / NORMAL / SPORT

EV (elektros) režimas (NX 300h)

Laikina atsarginė padanga

Beraktė užvedimo sistema

MULTIMEDIJA

8 colių ekranas, valdomas sukamuoju ratuku

8 garsiakalbių garso sistema su centrinėje konsolėje sumontuotu
vienos angos CD leistuvu

4,2 colio daugiafunkcis prietaisų ekranas

Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth®

Skaitmeninė garso transliacija (DAB)

USB jungtis

SAUGOS ĮRANGA

8 oro saugos pagalvės

- vairuotojo ir priekinio keleivio galvos ir šonų

- vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių

- šoninės ir užuolaidinės per visą ilgį

Smūgio energiją sugerianti kėbulo konstrukcija

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Pagalbinė stabdymo sistema (BAS)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Avarinio stabdymo signalas (EBS)

Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS)

SAUGUMAS

Apsaugos nuo vagystės sistema

- imobilizatorius

- įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio aptikimas

Automatinis durelių užraktas, aktyvinamas pagal greitį

Dvigubas durelių užraktas
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IŠORĖ

17 colių 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/65 R17 padangomis

LED priekiniai žibintai

Šviesos diodai (LED)

- dieniniai žibintai

- galiniai kombinuotieji žibintai su rūko lempomis

Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas

Durelių veidrodėliai

- elektra reguliuojami ir šildomi

- elektra nulenkiami 

Priekinių žibintų plautuvai

Integruoti stogo bėgeliai (nekomplektuojama su panoraminiu stogu)

Juoda ratų arkų apdaila

Ryklio peleko formos antena

Savaime pasitaisančių dažų danga

Paslėptas galinis išmetimo vamzdis (NX 300h)

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet koks greitis

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet koks greitis

18 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis

Galinio vaizdo parkavimo monitorius

BUSINESS
(papildanti COMFORT komplektaciją)

18 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis

Priekiniai rūko LED žibintai su posūkių žibintų funkcija

Sintetinės odos Tahara sėdynių apmušalai

Sidabro intarpai

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Smart Entry and Start sistema

Elektra valdomos galinės durelės (su Smart Entry funkcija)

Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale

Galinio vaizdo parkavimo monitorius

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet koks greitis

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet koks greitis

Panoraminis stogas
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EXECUTIVE
(papildanti BUSINESS komplektaciją)

Tamsintas galinis stiklas

Elektra reguliuojamos sėdynės su lygios odos apmušalais

- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Metalinės durelių slenksčių plokštelės

Šildomas vairas

Belaidis išmaniojo telefono kroviklis Qi

Metalinės slenksčių plokštelės

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet koks greitis

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet koks greitis

Stoglangis

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet koks greitis

Panoraminis stogas

LUXURY
(papildanti EXECUTIVE komplektaciją)

Panoraminis stogas

18 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis

Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)

Elektra nulenkiami elektrochromatiniai durelių

veidrodėliai su atminties funkcija

Vėdinamos sėdynės su lygios odos apmušalais

- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio)

- sėdynė su atminties funkcija (vairuotojo)

- 2 juosmens atramos padėtys (vairuotojo)

Medžio inkrustacijos: tamsaus juodmedžio,  Shimamoku arba bambuko

Raktas-kortelė

Lexus Premium navigacijos sistema su nuotolinio valdymo funkcija

Lexus ryšio paslaugos

- internetinė paieška / Google Street View® / Panoramio®

- maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta

- skaitmeninis vietovės modelis / kelio registracija

- ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidas

- skubus įspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas

Skaitmeninis panoraminis 360° automobilio aplinkos vaizdas

14 garsiakalbių Mark Levinson® aukščiausios kokybės garso sistema

Nematomų zonų monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius 
automobilius sistema (RCTA)

Elektra nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos santykiu 60:40

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet koks greitis

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Stoglangis

LEXUS NX 300h
ĮRANGA
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F SPORT
(papildanti COMFORT komplektaciją)

F SPORT patamsinto dizaino 18 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 
235/55 R18 padangomis

Šildomas vairas

Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)

Priekiniai rūko LED žibintai su posūkių žibintų funkcija

Tamsintas galinis stiklas

F SPORT dizaino elementai:

- juodi išoriniai veidrodėliai

- buferis

- juodos akučių rašto grotelės

- F SPORT ženklelis ant šoninių sparnų

- F SPORT sėdynės su išskirtinės lygios odos apmušalais

- 8 nustatymo padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio)

- 2 juosmens atramos padėtys (vairuotojo)

- tamsūs intarpai

- F SPORT metalinės durelių slenksčių plokštelės

- Aliuminio tipo pedalai ir atrama kojoms

- F SPORT vairas su pavarų perjungimo rankenėlėmis 

- juodas stogo apmušalas

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Smart Entry and Start sistema

Elektra valdomos galinės durelės (su Smart Entry funkcija)

Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale

Galinio vaizdo parkavimo monitorius

Belaidis išmaniojo telefono kroviklis Qi

F SPORT pakaba

Aktyvieji amortizatoriai priekyje ir gale

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) su

SPORT+ važiavimo režimu

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC): bet koks greitis

Priešavarinės saugos sistema (PCS)

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Stoglangis

F SPORT S
(papildanti F SPORT komplektaciją)

Panoraminis stogas

Lexus Premium navigacijos sistema su nuotolinio valdymo funkcija

Lexus ryšio paslaugos

- internetinė paieška / Google Street View® / Panoramio®

- maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta

- skaitmeninis vietovės modelis / kelio registracija

- ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidas

- skubus įspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas

10 garsiakalbių garso sistema

Dvi USB jungtys

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Stoglangis



PAŽINKITE NAUJĄJĮ 
NX 300h
Daugiau informacijos apie naująjį NX 300h rasite apsilankę šiais adresais:
lexus.lt/nx 
          www.facebook.com/LexusLietuva

© 2014 Lexus Europe* pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokias specifikacijas ir informaciją apie 
įrangą. Specifikacijos ir informacija apie įrangą taip pat gali būti keičiama atsižvelgiant į konkrečios rinkos sąlygas 
bei reikalavimus. Apie visus šiuos galimus pakeitimus teiraukitės savo vietinėje Lexus atstovybėje.

Pastaba: šioje brošiūroje vaizduojami modeliai ir nurodytos jų specifikacijos gali skirtis nuo Jūsų rinkoje platinamų 
modelių bei juose montuojamos įrangos. Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tų, kurios matomos 
šio leidinio nuotraukose.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: lexus.lt.

Vienas iš Lexus prioritetų yra aplinkosauga. Mes imamės visų įmanomų priemonių, kad iki minimumo 
sumažintume neigiamą poveikį aplinkai per visą mūsų gaminių gyvavimo ciklą, apimantį kūrimo procesą, 
gamybą, platinimą, prekybą ir priežiūrą iki automobilio eksploatavimo pabaigos. Prekybos atstovybės 
darbuotojai suteiks daugiau informacijos apie atitarnavusiems automobiliams taikomus reikalavimus.

* Lexus Europe yra Toyota Motor Europe NV/SA padalinys.
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