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 ODKRI�TE NOVI 
NX 300h 
 Za testno vožnjo se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.

Več o novem NX 300h:
www.lexus.si
 

 © 2014 Lexus Europe* si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb podrobnosti tehničnih podatkov 
in opreme. Spremembe tehničnih podatkov in opreme so odvisne tudi od pogojev in zahtev na lokalnem 
trgu. Prosimo, da se glede morebitnih sprememb, zahtevanih na vašem območju, obrnete na svojega 
pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.

Opomba: Vozila na slikah in podrobnosti specifikacij v tej brošuri se lahko razlikujejo od modelov in opreme, 
dostopne v Sloveniji. Barva karoserije vozil lahko nekoliko odstopa od odtenkov na fotografijah v brošuri.

Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran: www.lexus.si

Pri Lexusu je skrb za okolje prednostna naloga. S številnimi ukrepi skrbimo za to, da je vpliv naših vozil na 
okolje čim manjši ves čas njihove življenjske dobe – vse od oblikovanja, izdelave, distribucije do prodaje in 
servisne oskrbe. Vaš prodajalec vozil vam bo z veseljem priskrbel dodatne informacije o zahtevah v zvezi 
z iztekom življenjske dobe vozil.

* Lexus Europe je divizija družbe Toyota Motor Europe NV/SA.

Tiskano v Evropi, november 2014. 
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 LEXUSOV SERVIS 

 Lexusov servis je vabilo, da zaupate skrb za dobro 
stanje vašega vozila Lexus predanim strokovnjakom. 
Za nas pa je priložnost, da vam zagotovimo vrhunsko 
storitev. Temeljito usposabljanje osebja in programi za 
neprestan poklicni razvoj so zagotovilo, da delamo 
vse, kar je v naših močeh, da bi vaš Lexus ostal tak 
kot ste ga pripeljali iz salona. 

•  Vrhunsko usposobljeno osebje
• Originalni deli Lexus
• Servisna zgodovina Lexus zaščiti vrednost 
rabljenega vozila

• Temeljito poročilo o vizualni varnosti
• Storitev Lexus, prilagojena vašim potrebam
• Vrhunski prostori in oprema 

 MOBILNOST LEXUSA 

 Želimo vam zagotoviti, da lahko kjerkoli v Evropi 
popolnoma brez skrbi uživate v vožnji z vašim 
Lexusom. Zato vam v prvih treh letih po nakupu 
zagotavljamo brezplačno evropsko asistenco Lexus 
Euro Assistance 24*. Ta program vam zagotavlja 
mobilnost, tako da se lahko brezskrbno odpeljete, 
kamorkoli želite. Program lahko vključuje vleko vozila, 
nastanitev v hotelu, najem nadomestnega vozila, odvoz 
vozila v domovino in še veliko drugega v primeru, da 
vaš Lexus postane nevozen, je udeležen v trčenju ali 
vam ga ukradejo. 
 *  Pogoji se lahko razlikujejo glede na posamezno državo. Za podrobnosti 

vprašajte svojega pooblaščenega prodajalca vozil Lexus ali pooblaščenega 
serviserja. 

 GARANCI�A ZA  VOZILA LEXUS 

•  3-letna splošna garancija
• 5-letno podaljšano jamstvo Lexus* 
• 3-letna garancija za lakirane površine in proti 
površinskem rjavenju

• 12-letna garancija proti koroziji
• 5 letna garancija ali 100.000 km za hibridne 
komponente

*  Poleg osnovne splošne garancije dajamo za vsa vozila Lexus tudi 5 let 
podaljšanega jamstva. Lexus, ki vam zagotvalja brezskrbno vožnjo v četrem in 
petem letu, brez omejitve kilometrov. 
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 NOVI NX 300h  VSEBINA

 Uvod 04 - 07
 Oblika 08 - 1 1
 Vozna dinamika 1 2 - 1 3
 Razkošje v notranjosti 1 4 - 1 7
 Napredna tehnologija 1 8 - 2 1
 Polni hibrid 22 - 23
 F SPORT 24 - 25
 Inovativna varnost 26 - 27
 Kakovost Lexus 28 - 29
 Vodilni na področju varovanja okolja 30 - 3 1
 Tehnologija in tehnični podatki 32 - 67

 NOVI NX 300h 
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 NOVI NX 300h  UVOD

 OSUPL�IV V 
GIBAN�U 

„ PRI SNOVAN�U NOVEGA NX 300h SMO SI ZA CIL� POSTAVILI 
USTVARITI TAKO ODLOČNO IN PREPOZNAVNO VOZILO, DA GA 

BOSTE TAKO� HOTELI VOZITI.“ 

 Takeaki Kato, glavni Lexusov inženir NX 300h 

 Predstavljamo vam NX 300h, popolnoma novega Lexusa. Oblikovan je tako, da 
vzbuja pozornost. S svojimi izrazitimi linijami in drzno podobo, ki se jim ni moč 
upreti, osvoji vsako cesto. Vožnja z luksuznim hibridom je neverjetno elegantna. 
Kot vodilno podjetje v razvoju tehnologije polnega hibridnega pogona, smo pri 
ustvarjanju novega NX 300h uporabili dosedanje izkušnje. Rezultati našega dela 
so – vrhunsko oblikovanje, udobje in inteligentna inovativnost tega avtomobila. 
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 NOVI NX 300h  UVOD

 NOVI NX 300h  ODKRI�TE ČUDOVITE URBANE OBLIKE, HIBRIDNI 
POGON LEXUS NASLEDN�E GENERACI�E IN 
DINAMIČNOST MODELA F SPORT. 

 Zasnovan je tako, da izstopa. Popolnoma novi NX 300h nudi prilagodljiv prostor 
in izredno udobje za do pet oseb s prtljago. Revolucionaren Lexus, ki ga poganja 
naš najnovejši polni hibridni pogonski sklop, se odlikuje po elegantni vodljivosti in 
okretnosti ter neverjetnem razmerju med zmogljivostjo in ekološkimi lastnostmi. 
Lexusova intuitivna tehnologija vključuje Touch Pad, kamero za panoramski 
pogled in varnostni sistem pred trkom. Za bolj dinamičen občutek ima novi 
NX 300h F SPORT nastavljivo spremenljivo vzmetenje, 18-palčna lita platišča, 
volan F SPORT in športne sedeže, oblečene v perforirano usnje. 
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 NOVI NX 300h  OBLIKA

 UMETNOST NA 
ULICI 
 PREPOZNAVEN NOVI NX 300h IZSTOPA S SVO�O 
ŠIROKO DRŽO, DRZNO MASKO IN ČUDOVITIMI 
SPREDN�IMI IN ZADN�IMI ŽAROMETI LED. 

 Avtomobil in moderna umetnost sta si podala roki, zato novega NX 300h 
ni mogoče spregledati. Lexusovi oblikovalci so navdih za ustvarjanje njegovih 
ostrih, vendar tekočih linij našli v kompleksni lepoti staljene kovine. Ko pristopite 
k NX 300h, vas ta najprej pozdravi z osvetlitvijo vratnih kljuk, opazili pa boste 
tudi dinamično stransko dvignjeno linijo in poteze, ki dajejo vtis kupeja. Sprednji 
žarometi LED s trojnim projektorjem in puščičaste dnevne luči dajejo avtomobilu 
prepoznaven Lexusov sij. Zadnji žarometi LED, ki sijejo kot dragi kamni, projicirajo 
emblem „L“ in poudarjajo mogočno obliko tega avtomobila. 
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 NOVI NX 300h  VOZNA DINAMIKA

 POZABITE NA 
KONVENCIONAL-
NOST 
 UŽIVA�TE V MESTNI VOŽN�I IN LEXUSOVI 
PRVOVRSTNI UGLA�ENOSTI. 

 NX 300h, ki ga je res užitek voziti in je zelo okreten tudi v mestu, lahko z izbiro 
načina vožnje (ECO, NORMAL, SPORT S, SPORT S+) nastavite na tip vožnje, 
ki ustreza vašemu razpoloženju. V gostem prometu lahko preklopite na način EV 
(električno vozilo) za vožnjo brez izpustov. Močna šasija in nastavljivo spremenljivo 
vzmetenje zagotavljata elegantno in natančno upravljanje, štirikolesni pogon 
E-FOUR pa nudi dodatno zanesljivost na spolzkem cestišču. 
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 NOVI NX 300h  RAZKOŠ�E V NOTRAN�OSTI

 RAZKOŠ�E 
 NX 300h �E ZASNOVAN TAKO, DA ZAČUTI 
VSAKO VAŠO POTREBO IN VAM OMOGOČA 
VOŽN�O V POPOLNEM UDOB�U. 

 V novem NX 300h boste odkrili intuitivne tehnologije, ki bodo poenostavile vaše 
življenje: inteligentno stropno svetilko, ki zaznava vaš dotik s prsti, da ne iščete 
v temi in pokrov prtljažnika, ki si zapomni, koliko ga običajno odprete. V čudovito 
dodelani notranjosti, za katero so poskrbeli vrhunski strokovnjaki – takumiji, izstopa 
sredinska konzola po navdihu maske v obliki vretena, analogna ura in osvetlitev 
okolice pa dajeta še večji vtis uglajenosti. Izredno udobna sprednja usnjena 
sedeža sta 8-smerno nastavljiva in ju je mogoče ogrevati ali hladiti, zadnja klop 
pa je deljiva v razmerju 60:40, z električnim zlaganjem, da pridobite prostor za 
smučke ali desko za surfanje. 
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 NOVI NX 300h  NAPREDNA TEHNOLOGI�A

 MESTNI VIDIK 
 V MESTU SE SPROSTITE NA RAZKOŠNIH 
USN�ENIH SEDEŽIH S KLIMATSKO NAPRAVO 
S TEHNOLOGI�O S-FLOW IN SE ZANESITE NA 
MONITOR S PANORAMSKIM POGLEDOM. 

 Na sedežu boste sedeli precej višje od večine drugih voznikov in uživali v lepem 
pogledu na mesto ter se sprostili na čudovito oblikovanih usnjenih sedežih. 
Klimatska naprava s tehnologijo S-Flow osvežuje zrak v kabini v vseh vremenskih 
razmerah in upravlja klimo samo tistih sedežev, ki so zasedeni, v načinu ECO 
pa vas električni grelniki sedežev v hladnih jutrih učinkoviteje grejejo. Monitor 
za panoramski pogled za lažje upravljanje avtomobila nudi slike štirih diskretnih 
kamer, ki se nahajajo na maski, na stranskih ogledalih (kameri delujeta tudi, ko 
sta ogledali spravljeni) in na pokrovu prtljažnika. Poleg slik na zaslonu prikazuje 
digitalna vodila za lažjo vožnjo v prostorsko omejenem mestnem okolju. 
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 NOVI NX 300h  NAPREDNA TEHNOLOGI�A

 POVEZAN 
Z MESTOM 
 DOSTOP DO NAVIGACI�E IN POVEZANIH 
STORITEV PREK SLEDILNE PLOŠČICE, BREZŽIČNI 
POLNILNIK. 

 NX 300h vas s pomočjo inovativnih tehnologij obvešča in skrbi, da boste z vsem 
na tekočem: brezžični polnilnik namreč napolni akumulator vašega mobilnega 
telefona, ko ga položite v predalček v konzoli, intuitivna sledilna ploščica pa nudi 
eleganten dostop do navigacije Lexus Premium in povezanih storitev. Slednja 
vključuje tudi storitve kot so Online Search, Google Street View®, Panoramio® 
ali Connected Traffic. Če pa se želite zgolj sprostiti, prisluhnite svoji priljubljeni 
glasbi, ki prihaja iz naravnost neverjetnega zvočnega sistema za vrhunski prostorski 
zvok Mark Levinson®. 



22 23

 NOVI NX 300h  POLNI HIBRID

 LEXUSOV HIBRIDNI POGON PROIZVEDE MOČ 
197 KON�SKIH MOČI Z IZPUSTOM OGL�IKOVEGA 
DIOKSIDA SAMO 116 g/km*. 

 NX 300h, opremljen z našim najnovejšim hibridnim pogonom, ki brezhibno 
usklajuje moč 2,5-litrskega bencinskega motorja in elektromotorjev, deluje izredno 
enakomerno in tiho, istočasno pa ga je tako preprosto voziti kot običajen luksuzen 
avto. Pri živahni zmogljivosti je njegova poraba goriva samo 5,0 l/100 km*, 
kar je prav neverjetno. Zaradi regenerativnega zaviranja polnjenje akumulatorja 
ni potrebno in zahvaljujoč naši vodilni tehnologiji hibridnega pogona bo imel 
NX 300h zelo nizke stroške delovanja. Če želite izvedeti še več, obiščite spletno 
stran www.lexus.si. 

 * Velja za NX 300h opreme Finesse. 

 MOČ h 
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 NOVI NX 300h  F SPORT

 OBLIKOVAN, 
DA IZSTOPA 
 NOVI NX 300h F SPORT �E NARAVNAN ZA 
DINAMIČNO VOŽN�O, SENZOR POSPEŠKA 
PA ZAGOTAVL�A ŠE VEČ UŽITKA V VOŽN�I. 

 Da bi v vožnji čimbolj uživali, smo drznemu novemu NX 300h F SPORT dodali 
nekaj ekskluzivnih funkcij za upravljanje vozila in ga oblikovali v agresivnem 
športnem slogu. S svojo zunanjostjo – 18-palčna lita platišča, maska F SPORT in 
sprednji spojler – pritegne še več pozornosti. Znotraj bodo navdušenci nad športnim 
slogom uživali v upravljanju z volanom F SPORT, oblečenim v perforirano usnje, 
in v usnjenih športnih sedežih, izdelanih s tehnologijo integrirane pene. Športno 
notranjost dopolnjujejo še aluminijaste stopalke in okrasne letvice na pragovih. 
NX 300h F SPORT z nastavljivim spremenljivim vzmetenjem, ki ga je mogoče 
prilagoditi za večjo odzivnost, nudi elegantno, vendar dinamično vožnjo. 
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 NOVI NX 300h  INOVATIVNA VARNOST

 OSTER VID 
 TEHNOLOGI�A VARNOSTNEGA SISTEMA PRED 
TRKOM IN OSEM ZRAČNIH BLAZIN ZA ZAŠČITO 
POTNIKOV. 

 Novi NX 300h je zasnovan tako, da čimbolj zmanjša napor voznika. V izogib  
nevarnim situacijam, varnostni sistem pred trkom s tehnologijo radarja zaznava 
predmete pred vozilom in po potrebi zavira ter zateguje varnostne pasove. Če 
bi kljub temu prišlo do trka, ste vi in vaši potniki zaščiteni z močno varnostno 
celico in osmimi zračnimi blazinami. 
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 NOVI NX 300h  KAKOVOST LEXUS

 SPRETNOST 
TAKUMI�EV 

 PROIZVODN�O NADZIRA�O VRHUNSKI 
STROKOVN�AKI TAKUMI�I, KI PRED DOSTAVO 
VSAK AVTOMOBIL NX 300h PREVERI�O 
S „TA�FUNSKIM PREIZKUSOM“. 

 Novi NX 300h z ročno dodelanimi vstavki iz lesa shimamoku in čudovito 
zašitimi usnjenimi prevlekami postavlja nova merila. Njegova proizvodnja poteka v 
tovarni v Kjušuju v čistih prostorih s posebnimi pogoji brez prašnih delcev. Ličarji, 
ki delajo v teh delavnicah, morajo skozi dve sobi z vakumom, kjer so drobni 
delci odstranjeni z njihovih posebnih oblek in las. Vodni zaslon, ki so mu nadeli 
vzdevek Niagara, še dodatno zmanjša količino prahu. Bleščečo barvo dosežejo 
tako, da ročno peskajo vsak osnovni nanos (zamuden postopek, ki se običajno 
uporablja samo za avtomobile, izdelane po meri). Na koncu mora pred dostavo 
vsak NX 300h prestati tudi 30-kilometrsko testno vožnjo. 
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 NOVI NX 300h  VODILNI NA PODROČ�U VAROVAN�A OKOL�A

 SVEŽE IDE�E 
 NX 300h Z ZELO UČINKOVITIM LEXUSOVIM 
HIBRIDNIM POGONOM SE PONAŠA Z VARČNIMI 
ŽAROMETI LED IN EKO NAČRTOVALNIKOM POTI. 

 NX 300h je opremljen z najsodobnejšim hibridnim pogonom Lexus, ki je pionir 
in vodilni razvijalec te tehnologije. Ob koncu njegove življenjske dobe je mogoče 
reciklirati do 85 % avtomobila. Poleg tega inovativen Lexusov postopek zagotavlja, 
da je mogoče 95 % akumulatorja znova uporabiti v proizvodnji. Pri proizvodnji 
se ne uporablja nobena škodljiva snov (kot je svinec, živo srebro ali kadmij) in 
proizvodnja v ekološki tovarni v Kjušuju je organizirana v skladu z našimi svetovno 
znanimi tehnikami proizvodnje, v kateri so odpadki minimalni. 
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 NOVI NX 300h  VSEBINA

 Lexusov hibridni pogon 34 - 37
 Dinamična zmogljivost 38 - 39
 Napredna varnost 40 - 4 1
 Zunanje posebnosti 42 - 45
 Notranje posebnosti 46 - 47
 Zvok in večpredstavnost 48 - 49
 F SPORT 50 - 5 1
 Tehnični podatki 52 - 53
 Standardna/dodatna oprema 54 - 55
Dodatna oprema 56
 Možnosti in paketi 57
 Dodatki 58 - 59
 Barve notranjosti 60 - 63
 Barve zunanjosti 64 - 65
 Lexusova skrb za kupce 66 - 67

 TEHNOLOGI�A 
IN TEHNIČNI 
PODATKI 
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 Leta 2004 je Lexus postal prvi izdelovalec luksuznih avtomobilov, ki je izpopolnil tehnologijo polnega hibridnega pogona. Desetletje 
kasneje in po več kot 650.000 prodanih Lexusovih hibridnih modelov ostajamo vodilni na tem področju. Lexusov hibridni pogon 
druge generacije v NX 300h zagotavlja pretanjeno moč in izjemno nizko porabo goriva in izpuste – celo nične, če vozite v načinu 
EV (električno vozilo). Če želite izvedeti še več, obiščite spletno stran www.lexus.si. 

 TEHNOLOGI�A POLNEGA 
HIBRIDNEGA POGONA 

 NAČIN EV (ELEKTRIČNO VOZILO) 
 Če je akumulator dovolj poln, vam način EV 
omogoča, da se počasi in na krajše razdalje vozite 
samo na elektriko. Način EV je skoraj neslišen, ne 
povzroča izpustov in ne porablja goriva. To je idealno, 
ko vozite na primer v zgoščenem mestnem prometu 
ali po parkirni hiši. 

 REGENERATIVNO ZAVIRAN�E 
 Ko zavirate ali zmanjšujete hitrost, prednja in zadnja 
kolesa poganjajo zmogljiva elektromotorja tako, da 
delujeta kot generatorja. Kinetična energija, ki bi bila 
sicer izgubljena kot toplota, je na ta način zajeta in 
pretvorjena v električno energijo ter shranjena v 
hibridni akumulator za poznejšo uporabo. 

 MOČ POLNEGA HIBRIDNEGA 
POGONA 
 Novi NX 300h razvije skupno moč 197 konjskih 
moči. Najbolj neverjetno pa je, da so kombinirani 
izpusti ogljikovega dioksida samo 116 g/km*, poraba 
goriva pa je le 5,0 l/100 km*. 

 * Velja za NX 300h opremo Finesse. 

 2,5-LITRSKI BENCINSKI MOTOR 
 Zelo zmogljiv bencinski motor s 4 valji z Atkinsonovim 
ciklom, ki razvije moč 155 konjskih moči, skupaj 
s krmiljenjem ventilov VVT-i in optimiziranim 
elektronskim vbrizgom goriva predstavlja srce polnega 
hibridnega pogona avtomobila NX 300h. Tehnologija 
start/stop in recikliranje izpušne toplote pomagata še 
dodatno zmanjšati porabo goriva in izpuste. 

 LEXUSOV HIBRIDNI POGON 
 Sprednji elektromotor, generator in mehanizem 
razdelilnika moči Lexusovega hibridnega pogona 
so vsi v enem samem kompaktnem hibridnem 
menjalniku, ki ni nič večji od običajnega samodejnega 
menjalnika. Pretok energije uravnava napredna enota 
za nadzor moči, ki neprestano optimizira dodelitev 
virov energije – elektrike, bencina ali kombinacije obeh. 

 HIBRIDNI AKUMULATOR 
 Hibridni akumulator se ponaša z inovativno novo 
zasnovo delitve in se nahaja pod zadnjim sedežem, 
da ne posega v prostor velikega prtljažnika NX 300h. 
Glede na svojo težo proizvaja zelo veliko moč. 
NX 300h po potrebi tudi polni svoj hibridni 
akumulator, in sicer s pomočjo elektrike, ki se tvori 
pri vožnji in zaviranju, zato ni potrebe po kakršnemkoli 
zunanjem polnjenju. 
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 PREIZKUSITE LEXUSOV 
HIBRIDNI POGON 

 ZAČNE SE ŽE PRI SPEL�EVAN�U 
 Ko speljete, lahko močna prednji in zadnji elektromotor hitro poženeta NX 300h 
do hitrosti 65 km/h z električno energijo, ki jo dovaja hibridna baterija. Pri tem 
je avtomobil skoraj neslišen, ne porablja goriva in nima izpustov. 

 OBIČA�NI VOZNI POGO�I 
 Pri hitrosti nad 65 km/h se skoraj neslišno vključi zelo enakomeren bencinski 
motor z Atkinsonovim ciklom, po potrebi pa mu še vedno pomagata tudi 
elektromotorja. Zaradi skoraj popolne porazdelitve bencinskega in električnih 
virov energije NX 300h omogoča izjemno udobje pri vožnji ter nizko raven 
izpustov in skromno porabo goriva. 

 POSPEŠEK S POLNIM PLINOM 
 Pri močnem pospeševanju 2,5-litrskemu bencinskemu motorju takoj priskoči na 
pomoč združena moč obeh elektromotorjev. Skupaj ustvarijo hitro povečanje 
navora za osupljivo hitro linearno pospeševanje prav takrat, ko ga potrebujete. 

 UPOČASN�EVAN�E, USTAVL�AN�E, ZAVIRAN�E 
 Ko zavirate ali se ustavite, se bencinski motor izklopi, tako da so izpusti na ničli. 
Če zavirate ali sprostite stopalko za plin, bo regenerativno zaviranje izkoristilo 
kinetično energijo, ki jo drugi avtomobili izgubijo. Ta energija se nato pretvori in 
shrani v hibridni akumulator, zato vam Lexusa s polnim hibridnim pogonom ne 
bo treba nikdar polniti. 
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 IZ�EMNO MOČNA ŠASI�A, NASTAVL�IVO SPREMENL�IVO VZMETEN�E 
 S popolnoma na novo zasnovano šasijo, vzmetenjem in krmiljenjem je novi NX 300h pri vožnji dinamičen in uglajen. Šasija NX 300h je zaradi naprednega 
laserskega vijačnega varjenja in tehnik lepljenja izredno toga. S tem smo dosegli, da je NX 300h čvrst, kar zagotavlja natančno upravljanje. NX 300h, opremljen s 
kompaktnim sprednjim vzmetenjem MacPherson in dovršenim zadnjim vzmetenjem z dvojnim prečnim vodilom, nudi izvrsten oprijem, pri čemer se v zavojih obnaša 
kot limuzina, pri vožnji naravnost pa suvereno ohranja smer. Za aktivnejšo vožnjo dodatno nastavljivo spremenljivo vzmetenje inteligentno nadzoruje blaženje na 
vseh štirih kolesih. S tem se ne izboljša samo udobje pri vožnji, temveč tudi stabilnost in vodljivost. 

 DINAMIČNA 
ZMOGL�IVOST 
 Da bi zagotovili natančno in prijetno vožnjo na vseh vrstah cestišč, smo novega NX 300h najprej preizkušali in izboljševali 
v najnaprednejšem simulatorju vožnje na svetu, nato pa je moral prevoziti še več sto tisoč kilometrov v najslabših pogojih na severnem 
tečaju in v puščavi. 

 SISTEM ZA PREPREČEVAN�E ZDRSA 
 Sistem za preprečevanje zdrsa poveča sposobnost 
oprijema NX 300h, zlasti pri speljevanju ali 
pospeševanju na neravnih ali spolzkih površinah. 
Upravljanje vozila popravi v trenutku, ko je zaznano 
tveganje za vrtenje pogonskih koles v prazno in tako 
ohrani oprijem. 

 NADZOR STABILNOSTI VOZILA 
 Nadzor stabilnosti vozila pomaga preprečiti izgubo 
nadzora nad vozilom, zlasti pri nenadnem zavijanju 
ali ob prvih znakih zdrsa. Hitrost vozila se zmanjša s 
pomočjo uporabe posameznih zavor in/ali zmanjšanja 
moči, pri čemer se stabilnost vozila izboljša. 

 POMOČ PRI SPEL�EVAN�U NA 
STRMINI 
 Sistem pomoči pri speljevanju na strmini ohranja 
zavorni tlak, da prepreči, da bi se NX 300h pri 
speljevanju na strmini premaknil vzvratno. Poleg tega 
sistem zmanjša vrtenje koles v prazno na spolzkih 
strminah. 

 NAPREDNA AERODINAMIKA 
 NX je izredno aerodinamičen, saj ima skoraj ravno 
podvozje in širok zadnji spojler. Za zmanjšanje 
skupnega količnika zračnega upora so Lexusovi 
inženirji preoblikovali tudi stranski ogledali. S tem so 
tako izboljšali stabilnost in vodljivost, kot tudi zmanjšali 
porabo goriva in hrup zaradi vetra. 

 IZBIRA NAČINA VOŽN�E 
 Na sredinski konzoli zraven prestavne ročice je 
gumb za izbiro načina vožnje, s katerim lahko voznik 
izbira med načini ECO, NORMAL, SPORT S in 
SPORT S+ ter tako poveča učinkovitost, dinamiko 
ali eleganco vožnje. 

 E-FOUR 
 E-FOUR v modelih NX 300h s pogonom na 
vsa štiri kolesa nudi brezhibno vožnjo in zanesljiv 
oprijem na slabšem terenu. Inovativni pogonski sklop 
E-FOUR ima namreč na zadnji osi nameščen dodaten 
elektromotor z močjo 68 konjskih moči, ki lahko na 
zahtevo takoj ustvari dodaten navor. 
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 NAPREDNA 
VARNOST 
 Novi NX 300h ima močno varnostno kletko za potnike in osem zračnih blazin. Za varnost poskrbijo tudi napredni sistemi kot so: 
sistem za preprečevanje trkov, sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu in sistem zaznavanja vozil pri vzratnem speljevanju. 

 OSEM ZRAČNIH BLAZIN 
 Poleg izjemno močne varnostne kletke za potnike dodatno zaščito potnikov nudi tudi osem zračnih blazin. Voznik in 
sovoznik sta zaščitena z dvostopenjskimi zračnimi blazinami za glavo ter zračnimi blazinami za koleno in stranskimi zračnimi 
blazinami. Zračni zavesi potekata po celotni dolžini obeh strani kabine. Vsi varnostni pasovi z izjemo sredinskega na zadnjem 
sedežu imajo pirotehnične zategovalnike. 

 SEDEŽI ZA ZMAN�ŠEVAN�E 
POŠKODB VRATU 
 Sprednji sedeži so zasnovani tako, da 
pri trku od zadaj zmanjšajo nihajno 
gibanje, ki povzroči poškodbo vratu. 
Ojačani okvirji sedežev omogočajo, da 
se prsni koš pogrezne v naslon za hrbet, 
postavitev vzglavnika pa učinkoviteje 
podpira glavo. 

 n  SISTEM ZAZNAVAN�A VOZIL 
V MRTVEM KOTU PRI VZRATNEM 
SPEL�EVAN�U S PARKIRNEGA 
PROSTORA 

 Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri vzratnem 
speljevanju s parkirnega prostora, zazna vozila, ki 
se približujejo območju za vozilom in jih je težko 
videti. Takrat vas sistem opozori s svetlobnimi signali 
v stranskih ogledalih in z zvočnim signalom. 

 n  PRILAGODL�IVI TEMPOMAT 
 Prilagodljivi tempomat (ACC) ohranja nastavljeno 
razdaljo med NX 300h in vozilom pred vami, 
tudi, če vozilo spreminja hitrost ali se popolnoma 
ustavi. Ko je cestišče pred vami prosto, pospeši na 
prednastavljeno hitrost vožnje. 

 n  VARNOSTNI SISTEM 
PREPREČEVAN�A TRKOV 

 Radar in računalnik izračunavata možnost trka pred 
vami. Če je tveganje visoko, voznika opozorijo vidni 
in zvočni signali, tlak v zavorah pa se poveča. Če 
sistem zazna, da se trku ni mogoče izogniti, samodejno 
aktivira zavore in zategne sprednje varnostne pasove. 

 n  SISTEM ZAZNAVAN�A VOZIL 
V MRTVEM KOTU 

 Radarji na zadnjem odbijaču zaznavajo vozila ki jih 
v stranskih ogledalih ni mogoče videti. Če voznik 
s smerniki nakaže spremembo voznega pasu in in je 
vozilo v mrtvem kotu, sistem aktivira opozorilni signal 
v stranskem ogledalu. 

 n  Na voljo je kot dodatna možnost. 
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 ZUNAN�E 
POSEBNO-
STI 

 17-PALČNA LITA PLATIŠČA 
 Ta lahka in aerodinamična platišča z 10 kraki in visokim 
sijajem so opremljena s pnevmatikami 225/65 R17 
z nizkim kotalnim uporom. Oprema Finesse. 

 18-PALČNA LITA PLATIŠČA 
 Kraki v obliki črke U naredijo platišča izrazitejša, 
pnevmatike 225/60 R18 pa lepo dopolnijo drzni 
športni videz. Opreme Comfort, Business in Executive. 

 LED ZASENČENE LUČI IN LED DNEVNE 
LUČI 
 Opreme Comfort, Executive in Business imajo LED 
zasenčene luči in halogenske dolge luči. Vključujejo 
LED dnevne luči, ki so zasnovane v obliki Lexusovega 
emblema – črke L. 

 LED ZADN�E LUČI 
 Drzne LED zadnje luči so elegantne tudi kadar niso 
prižgane. 

 LED ZASENČENE LUČI 
 Žarometi opreme Finesse vključujejo LED zasenčene 
luči in halogenske dolge luči. Vključujejo dnevne luči, ki 
so zasnovane v obliki Lexusovega emblema – črke L. 

 LED PREDN�E LUČI 
 Opreme F SPORT, F SPORT Premium in Luxury 
se ponašajo z zasenčenimi in dolgimi lučmi v LED 
tehnologiji. Prav tako so LED tudi dnevne luči. 

 18-PALČNA LITA PLATIŠČA 
 Široki kraki dajejo vašemu NX 300h pridih uglajene 
športnosti. Oprema Luxury. 

 ¢  18-PALČNA LITA PLATIŠČA 
 Kot dodatno opremo pa lahko izberete tudi elegantna 
10 kraka lita platišča, ki dajejo prepoznaven videz. 

 ¢  ZIMSKA 17-PALČNA LITA PLATIŠČA 
 Lexusova zimska lita platišča so bila posebej 
zasnovana za vožnjo v slabih razmerah na cesti in 
pri nizkih tempetarturah, pri čemer bo vaš NX 300h 
še vedno eleganten. 

 LED MEGLENKI 
 Prednji LED meglenki s funkcijo osvetlitve v zavojih. 

 STRANSKI OGLEDALI 
 Električno poklopljivi in ogrevani stranski ogledali imata 
vgrajena smernika, kameri za mrtvi kot in panoramski 
pogled. Oblikovani sta tako, da je hrup vetra manjši. 

 ¢  Na voljo kot dodatek. 
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 n  PANORAMSKA STREHA 
 Panoramska streha z velikim oknom, daje kabini NX 300h občutek svobode, več prostora v višino in več svetlobe. 
Opremljena je z električnim upravljanim drsečim senčilom, ki vas ščiti pred premočnim soncem. 

 n  ELEKTRIČNI POMIK 
PRTL�AŽNIH VRAT 

 Daljinsko upravljanje prtljažnih vrat je 
priročno, zlasti ko imate roke polne 
nakupovalnih vrečk. Prtljažna vrata si 
zapomnijo, koliko jih običajno odpremo 
in se bodo ob naslednjem odprtju na 
tisti višini samodejno ustavila. 

 n  ALUMINI�ASTI 
STREŠNI NOSILCI 

 NX 300h je na voljo z aluminijastimi 
strešnmi nosilci. Izboljšajo videz, hkrati 
pa omogočajo prevažanje smuči, koles 
ali desk za surfanje. 

 n  STREŠNO OKNO 
 Stekleno strešno okno z električnim 
upravljanjem in z možnostjo naklona 
daje NX 300h občutek svobode, 
prostornosti in več svetlobe. 

 ¢  KROMIRANA LETVICA 
ZADA� 

 Komaj opazno, vendar zelo imenitno. 
Kromirana letvica na zadnjih vratih 
poudari obliko zadka vašega 
NX 300h. 

 ¢  ZAŠČITNA OBLOGA 
ZADN�EGA ODBI�AČA 

 Da NX 300h odlikujeta tako slog 
kot tudi uporabnost, potrjuje zaščitna 
obloga iz nerjavečega jekla, ki ščiti lak 
odbijača pred praskami pri nalaganju 
in razlaganju prtljage. 

 n  ODATNO ZATEMN�ENA 
STEKLA 

 Zadnji stranski okni in zadnje okno 
so obdelani z odsevnim premazom, 
ki potnikom nudi dodatno zasebnost, 
vendar ne omejuje pogleda iz vozila. 

 ¢  KROMIRANE STRANSKE 
LETVICE 

 Poudarijo stransko linijo in dopolnijo 
podobo NX 300h. 

 ¢  SPREDN�A ZAŠČITA 
 Zaščita prednjega odbijača, izboljša 
videz vašega NX 300h in ga hkrati 
ščiti. 

 ¢  ZADN�A ZAŠČITA 
 Zaščita zadnjega odbijača daje vašemu 
NX 300h dinamičen in športen videz. 

 ZUNAN�E 
POSEBNOSTI 

 n  Na voljo je kot dodatna možnost. 

 ¢  Na voljo kot dodatek. 

 n  OSVETLITEV OB VSTOPU 
 Ko se približate svojemu NX 300h 
s ključem v žepu ali torbici, vas ta 
pozdravi z vklopom nežnih luči na 
vratnih kljukah. Ko odprete vrata, pa 
se vklopijo še dnevne luči. 
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 NOTRAN�E 
POSEBNOSTI 

 SPREDN�A SEDEŽA 
 Razkošna sprednja sedeža sta izdelana 
iz integrirane pene, ki je bil prvič 
uporabljen v modelih F SPORT. Ta 
tehnologija z navdihom iz motošporta 
omogoča večje udobje in stransko 
podporo, kot jo je mogoče doseči 
s konvencionalnimi metodami 
oblazinjenja. 

 n  PRILAGODL�IVA SEDEŽA 
 Sprednja sedeža sta električno 
nastavljiva v 8 smereh. Na voljo sta 
tudi električno nastavljiva ledevena 
opora in spominska nastavitev sedežev. 

 ERGONOMSKA OBLIKA 
 Oblika in trdota oblazinjenja sedežev 
sta bili zasnovani tako, da zmanjšata 
pritisk na občutljivo območje medenice. 

 n  OGREVAN VOLAN 
 Za dodatno udobje v hladnejših 
razmerah poskrbi ogrevan volanski 
obroč. Ogrevanje se vklopi s stikalom, 
izklopi pa se samodejno po izteku 
predhodno nastavljenega časa. 

 USN�EN VOLAN 
 Čudovito izdelan usnjen volan ima 
vdelana mesta in prečne krake ravno 
prave širine za dober oprijem vaših 
prstov. S stikali na volanu lahko 
upravljate avdio napravo, telefon, 
večfunkcijski zaslon, prilagodljivi 
tempomat. 

 n  OGREVANA IN HLA�ENA 
SEDEŽA 

 Voznik in sovoznik lahko ogrevata 
ali hladita svoja usnjena sedeža, kar 
nudi še več razkošja, zlasti v izrednih 
vremenskih razmerah. 

 PRILAGODL�IV PROSTOR 
 Zadnji sedeži, ki so deljivi in se zložijo 
v razmerju 60:40, so standardni v vseh 
modelih NX 300h, kar omogoča lažje 
shranjevanje večjih predmetov. 

 n  ELEKTRIČNO ZLOŽL�IVI 
ZADN�I SEDEŽI 

 NX 300h je lahko opremljen tudi 
z električno zložljivimi zadnjimi sedeži. 
Potniki na zadnjih sedežih si lahko za 
dodatno udobje prilagodijo tudi naklon 
sedeža. 

 ODLAGALNI PROSTOR 
 Majhen prostorček z elegantno 
obrobo na pokrovu sredinske konzole, 
ustvarjen po navdihu tradicionalnih 
japonskih lesenih škatlic Kiri, je odličen 
za odlaganje majhnih predmetov. 
Spodnja stran odstranljivega pokrova 
ima priročno ogledalo. 

 ELEKTRIČNA PARKIRNA
ZAVORA  
 Stikalo električne parkirne zavore se 
zaradi večje priročnosti in varnosti, 
pa tudi večje uporabnosti, nahaja na 
sredinski konzoli. 

 ¢  OSVETL�ENE ZAŠČITNE 
LETVICE PRAGOV 

 Lexusove zaščitne letvice pragov 
predstavljajo krasen dodatek, istočasno 
pa tudi ščitijo lak praga. Njihova 
aluminijeva površina je poudarjena 
z diskretno osvetlitvijo logotipa. 

 INTELIGENTNA
OSVETLITEV KABINE 
 Stropna lučka v kabini se z dotikom 
vaših prstov vklopi. 

 KLIMATSKA NAPRAVA 
 Zmogljiva dvopodročna klimatska 
naprava je zaradi tehnologije S-Flow 
energetsko zelo učinkovita, saj 
uravnava klimo samo tistih sedežev, 
ki so zasedeni. 

 n  Na voljo je kot dodatna možnost. 

 ¢  Na voljo kot dodatek. 

 n  PAMETEN SISTEM 
ZA VSTOP V VOZILO 

 Ko se približate NX 300h s ključem 
v žepu, se vratne kljuke osvetlitijo, ob 
dotiku pa se vrata sama odklenejo. 
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 ZVOK IN 
VEČPREDSTAV-
NOST 

 n  ZASLON LEXUS MEDIA
DISPLAY 

 NX 300h je opremljen s 7-palčnim 
zaslonom Lexus Media Display, ki 
ga upravljamo z vrtljivim gumbom, 
s katerim lahko upravljate avdijo sistem, 
klimatsko napravo ali pa si nastavite 
prikaz delovanje hibridnega sistema. 
Zaslon podpira funkcijo pametnih 
telefonov, Mirror Link, katera zrcali 
sliko iz njihovih zaslonov. 

 ¢  LEXUSOVA HOTSPOT 
 Vaš NX 300h se lahko spremeni 
v mobilno WiFi omrežje. Omogoča 
povezavo do pet naprav, kot so 
tablični računalniki, telefoni in prenosni 
računalniki. Sistem uporablja SIM 
kartico in je stalno priklopljen na 
električno napajanje vozila. 

 n  KAMERA ZA POMOČ PRI 
PARKIRAN�U 

 Če prestavite v vzvratno, je pogled za 
avtomobilom prikazan na zaslonu Lexus 
Media Display. Če ima vozilo vgrajeno 
navigacjisko napravo Lexus Premium, 
se na zaslonu prikažejo smerne črte, 
ki vam še dodatno pomagajo pri 
parkiranju. 

 n  PANORAMSKI POGLED 
 Za lažjo vožnjo po omejenem prostoru 
vam štiri kamere nudijo 360-stopinjski 
pogled na okolico celotnega vozila. 
Panoramski pogled, ustvari tudi 
navidezen 3D prikaz vašega NX 300h 
skupaj s smernimi črtami, ki vam 
pomagajo pri manevriranju. 

 n  BREZŽIČNI POLNILNIK 
 Napolnite združljive pametne telefone 
ali druge elektronske naprave 
z indukcijskim brezžičnim polnilnikom, 
ki je priročno umeščen v predalček 
v sredinski konzoli NX 300h. 

 n  POVEZANE STORITVE 
LEXUS 

 NX 300h nudi storitve , kot so 
Online Search, Google Street 
View®, Panoramio® ali Connected 
Traffic. Željeno pot lahko enostavno 
posredujete s prenosnika ali tablice 
v navigacijski sistem. 

 ZVOČNI SISTEM PIONEER®  
 Standardno je vgrajen zvočni sistem Pioneer® z 8 zvočniki, vključuje radijski 
sprejemnik AM/FM, CD-predvajalnik in povezljivost Bluetooth®. Nadgradnja 
z 10 zvočniki ima digitalni radijski sprejemnik DAB in DVD-predvajalnik. 
S 16-centimetrskimi zvočniki v sprednjih vratih zagotavlja kakovosten zvok. 

 n  NAVIGACI�A LEXUS 
 NX 300h ima lahko vgrajeno 
Navigacijo Lexus. Ta za prikaz 
uporablja osrednji zaslon Lexus Media 
Display. Navigacija Lexus je hitra, 
uporabniku prijazna in nudi različne 
možnosti zemljevidov. 

 n  MARK LEVINSON® 
 Vrhunski avdio sistem Mark Levinson® 
s 14 zvočniki in tehnologijo GreenEdge™ 
je prilagojen akustičnim lastnostim 
NX 300h. S 7,1-kanalnim zvokom 
izboljšanim s tehnologijo Clari-Fi™, ki 
obnovi zvoke, izgubljene pri digitalnem 
stiskanju za obliko zapisa MP3, se 
počutite kot v domačem kinu. 

 n  NAVIGACI�A LEXUS
PREMIUM 

 7 -palčnim zaslonom, z jasno grafiko 
3D in številnimi možnostmi zemljevidov, 
upravljamo s pomočjo sledilne ploščice 
ali z glasovnimi ukazi. Sistem lahko celo 
generira kodo QR za vaš pametni 
telefon, da vam pomaga priti zadnji 
del poti do cilja peš. 

 n  ZVOK, KOMUNIKACI�E 
IN INFORMACI�E 

 Vaš NX 300h lahko vsebuje tudi 
navigacijsko napravo Lexus Premium 
in Lexusove povezane storitve, kot je 
Google Street View®. 

 n  TOUCH PAD 
 Touch Pad vmesnik, vozniku in 
sovozniku omogoča intuitivno 
upravljanje sredinskega zaslona. 
Oblikovana je tako, da jo uporabljamo 
enako kot pametni telefon ali tablični 
računalnik. 

 n  Na voljo je kot dodatna možnost. 

 ¢  Na voljo kot dodatek. 
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 EMBLEM F SPORT 
 Čeprav je diskreten, je logotip 
F SPORT poseben. F se nanaša na 
rojstni kraj in primarni testni poligon 
naših zmogljivih avtomobilov F SPORT: 
dirkališče Fuji, blizu gore Fuji. 

 ČRNO OHIŠ�E OGLEDAL 
 Da bi pritegnil pozornost, ima novi 
NX 300h F SPORT črno ohišje 
stranskih ogledal, ki poudarja dinamičen 
namen vozila. 

 n  18-PALČNA PLATIŠČA 
F SPORT 

 Vznemirljiv videz novega F SPORT 
dajejo tudi lita platišča s svojim 
kontrastom med črno svetlečimi se 
površinami in strojno obdelanimi detajli 
krakov. 

 18-PALČNA PLATIŠČA 
F SPORT 
 F SPORT lita platišča z dvojnimi kraki 
poudarjajo dinamičen značaj vozila. 

 Novi NX 300h F SPORT v sebi nosi duh dveh izjemnih Lexusovih 
avtomobilov, saj ga je izpopolnila ekipa, ki je razvila superavtomobil 
LFA in visoko zmogljivi kupe RC F. NX 300h, ki je ekskluzivno 
oblikovan in ima vgrajeno športno vzmetenje in blažilnike. Lahko 
pa se odločite za opremo F SPORT PREMIUM z prilagodljivim 
športnim vzmetenjem (AVS), ki v načinu SPORT S+ nudi še več 
dinamike. 

 F SPORT DIZA�N 
 Novi NX 300h F SPORT je nezgrešljivo dinamičen z drzno in prepoznavno masko 
s posebnimi vstavki z mrežo z detajli oblike črke L. Spodnji sprednji spojler ima 
aerodinamično krilce za izboljšan pritisk k tlem in večjo odprtino spodnje mreže. 

 F SPORT  USNENO OBLAZINENE 
F SPORT 
 IUsnjeno oblazinjenje F SPORT daje 
notranjosti NX 300h značilni športni 
pečat. Ekskluzivni novi sedeži F SPORT 
so izdelani iz integrirane pene, ki 
nudi dodatno podporo pri vožnji. 
Srebrno obarvani vstavki z videzom 
karbona odlično dopolnjujejo športne 
stopalke, zaščitne letvice pragov in 
druge elemente notranjosti F SPORT. 
Rdeči okrasni šivi na sedežih, armaturi 
in prestavni ročici pa daje še bolj 
dinamičen videz. 

 VOLAN F SPORT 
 Z logotipom F SPORT boste zaznali 
posebno vrsto povezanosti vsakič, 
ko ga primete v roke. S končno 
obdelavo v perforiranem usnju pa 
se oblika prestavnih ročic F SPORT 
ujema z volanom in ustvari razburljivo 
športno okolje. 

 SENZOR ZA POSPEŠEK 
 Ob dinamični vožnji lahko s pomočjo 
senzorja pospeška, na zaslonu 
spremljamo prikaz stranskih in vzdolžnih 
sil vašega NX 300h F SPORT. Poleg 
tega pa se na zaslonu izpisujejo tudi 
podatki o kotu zavoja, količini plina in 
tlaku hidravličnih zavor. 

 ŠPORTNE STOPALKE 
 Z izjemnim oprijemom, aluminijaste 
stopalke odražajo prepoznavnost 
novega NX 300h F SPORT, ki izhaja 
iz motošporta. 

 OKRASNE LETVICE PRAGOV 
F SPORT 
 Okrasne letvice pragov sprednjih vrat 
nudijo trpežno zaščito. Površina ima 
videz aluminija, na sredini pa je vdelan 
črn Lexusov napis. 

 n  Na voljo je kot dodatna možnost. 
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 TEHNIČNI PODATKI 
NX 300h NX 300h AWD

NA�VEČ�A MOČ 
KS/kW 197 / 145 197 / 145

BENCINSKI MOTOR
Prostornina (cm3), št. valjev, št. ventilov 2.494 / L4 / 16 2.494 / L4 / 16

Mehanizem ventilov Dual VVT-i Dual VVT-i

Vrsta goriva Bencin, oktansko št. 95 
ali višje

Bencin, oktansko št. 95 
ali višje

Najv.moč (KS/kW @ vrt./min) 155 / 114 @ 5.700 155 / 114 @ 5.700

Največji navor (Nm @ vrt./min) 210 @ 4.200 - 4.400 210 @ 4.200 - 4.400

ELEKTROMOTOR

Vrsta
Sinhroni izmenični 
elektromotor s
trajnim magnetom

Sinhroni izmenični 
elektromotor s
trajnim magnetom

Najv. moč (KS/kW) 143 / 105 143 / 105

Najv. Navor (Nm) 270 270

ELEKTROMOTOR ZADA�

Najv. moč (KS/kW) — 68/50

Najv. Navor (Nm) — 139

HIBRIDNA BATERI�A
Vrsta Nikelj-metal-hidridna 

(Ni-MH)
Nikelj-metal-hidridna 
(Ni-MH)

MEN�ALNIK

Pogon Na prednji kolesi 
(2WD)

Na vsa štiri kolesa 
(AWD)

Menjalnik
Elektronski 
brezstopenjski 
samodejni menjalnik

Elektronski 
brezstopenjski 
samodejni menjalnik

E-CVT E-CVT

ZMOGL�IVOST
Najv. Hitrost (km/h) 180 180

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

IZPUST CO2* (g/km)
Skladnost s predpisi Euro 6 Euro 6

Kombinirana vožnja 116 / 1211 121 / 1232

 1 Pri izvedbi s pnevmatikami 235/55 R18 znaša širina prednjih in zadnjih kolesnic 1570.
2 Pri izvedbi s strešnim oknom efektivna višina spredaj znaša 950, pri izvedbi s panoramsko streho pa 976.
3 Pri izvedbi s strešnim oknom efektivna višina zadaj znaša 967, pri izvedbi s panoramsko streho pa 938.

Opomba: prikazane/navedene mere so izmerjene v milimetrih. 

 1 Prva vrednost je za različico NX 300h Finesse s 17-palčnimi litimi platišči. Druga vrednost je za vse druge izvedenke ne glede na velikost platišč. 
2 Prva vrednost je za različico NX 300h Comfort AWD z 18-palčnimi litimi platišči. Druga vrednost je za vse druge izvedenke ne glede na velikost platišč. 
3 Prva vrednost je za različico NX 300h Finesse. Druga vrednost je za vse druge izvedenke.

*  Vrednosti porabe goriva in izpustov ogljikovega dioksida so izmerjene v nadzorovanem okolju v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EGS, vključno z njenimi spremembami, in na vozilu, opremljenem po evropskem standardu. Če potrebujete dodatne 
informacije ali vas zanima nakup vozila, opremljenega po evropskem standardu, se obrnite na lokalnega pooblaščenega uvoznika vozil Lexus. 
Vrednosti porabe goriva in izpustov ogljikovega dioksida vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih. Pri ugotavljanju porabe goriva in izpustov ogljikovega dioksida za vozilo igra pomembno vlogo način vožnje, pa tudi drugi dejavniki (kot so stanje vozišča, 
promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, vgrajena oprema, obremenitev, število potnikov ...). 

Opomba: dodatne tehnične podatke s posodobitvami najdete na spletnem mestu www.lexus.si.
AWD (All Wheel Drive) - pogon na vsa štiri kolesa 

NX 300h NX 300h AWD
PORABA GORIVA* (l/100 km)
Mestna (l/100 km) 5,0 / 5,31 5,3 / 5,42

Izvenmestna (l/100 km) 5,0 / 5,21 5,1 / 5,22

Kombinirana vožnja (l/100 km) 5,0 / 5,21 5,2 / 5,32

ZAVORE
Spredaj Hlajeni koluti Hlajeni koluti

Zadaj Koluti Koluti

VZMETEN�E

Spredaj Neodvisno, tipa 
MacPherson

Neodvisno, tipa 
MacPherson

Zadaj Neodvisno z dvojimii 
prečnimi vodili

Neodvisno z dvojimii 
prečnimi vodili

KRMILNI MEHANIZEM

Vrsta
Zobata letev z elek. 
servo ojačevalcem 
(EPS)

Zobata letev z elek. 
servo ojačevalcem 
(EPS)

Število zasukov volana (iz ene skrajne 
točke v drugo) 2,68 2,68

Obračalni krog 5,7 5,7

TEŽE (kg)
Dovoljena skupna teža vozila 2.245 / 2.3303 2.395
Teža praznega vozila 
(najmanjša-največja)

1.715 - 1.755 / 1.720 - 
1.8403 1.785 - 1.905

Vlečna zmogljivost 
(z zavorami / brez zavor) 0 1.500/750

KOLIČNIK ZRAČNEGA 
UPORA 
Vrednost CD 0,32 0,32

PROSTORNINE (l)
Posoda za gorivo 56 56
5 postavljenih sedežev, do vrha 
naslonjal sedežev 475 475

2 postavljena sedeža, do strehe 1.520 1.520
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 DODATNA OPREMA 
PO RAZREDIH 
FINESSE (samo NX 300h)
(poleg standardne opreme)
Tempomat
3-kraki usnjen volanski obroč
Radio CD z 8 zvočniki
AM/FM radijski sprejemnik
AUX (VRT kompatibilen) in USB vhod
17-palčna lita platišča z 10 kraki, 225/65 R17
LED dnevne luči
Oblazinjenje iz blaga
Prednja sedeža ročno nastavljiva v 6 smereh
LED žarometi (zasenčen snop) in halogenski žarometi (dolg 
snop)
Piano Black vstavki
Elektrokromatsko notranje ogledalo (ročna nastavitev 
zatemnitve)
Okrasne letvice na pragovih
Usnjena prestavna ročica

COMFORT 
(NX 300h in NX 300h AWD)
(dodatno na opremo FINESSE)
18-palčna lita platišča s petimi dvojimi kraki, 225/60 R18
Prednji meglenki LED s funkcijo osvetljevanja v zavojih
Integrirani strešni nosilci
Sistem samodejnega odklepanja in zagona motorja s pritiskom 
na gumb
Možnost vleke (NX 300h AWD)

BUSINESS
(NX 300h in NX 300h AWD)
(dodatno na opremo COMFORT)
Oblazinjenje Tahara
Ogrevana prednja sedeža
Silver detajli v notranjosti
Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Senzor za dež
Elektrokromatsko vzvratno ogledalo (samodejna zatemnitev)

EXECUTIVE 
(NX 300h in NX 300h AWD)
(dodatno na opremo Business) 
Električno nastavljiva prednja sedeža v 8 smereh (voznik in 
sovoznik)
Usnjeno oblazinjenje
Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Okrasne letvice na pragovih Premium
Električen pomik prtljažnih vrat

F SPORT (NX 300h AWD)
(dodatno na opremo EXECUTIVE)
18-palčna lita platišča F SPORT, 235/55 R18
Aktivni nadzor zvoka (ASC)
Prilagodljiv tempomat (ACC) (nad 40 km)
Varnostni sistem za preprečitev trka (Pre-Crash Safety)
LED žarometi (zasenčeni in dolg snop)
Pranje prednjih žarometov
F SPORT dizajn prednje maske
F SPORT prednji odbijač v barvi vozila
F SPORT stranska emblema in ohišje zunanjih ogledal v barvi 
Matt Black
F SPORT vzmetenje
Carbon vstavki
Črno oblazinjenje stropa F SPORT
Aluminijaste športne stopalke
F SPORT naslon za levo nogo
F SPORT okrasne letvice na pragovih
F SPORT usnjen volanski obroč z obvolanskima prestavnima 
ročicama
Usnjena prestavna ročica F SPORT
F SPORT prednja sedeža z dodatno stransko oporo
Športni blažilniki
Električno nastavljiv volanski obroč
Brezžični polnilec za telefon

 STANDARDNA OPREMA 
ZA VSE RAZREDE 
AKTIVNA VARNOST IN DINAMIKA 
VOŽN�E
Aktivne zavorne luči
Sistem nadzor zdrsa pogonskih koles (TRC)
Sistem pomoči pri zaviranju v sili (BAS)
Sistem proti blokiranju koles (ABS)
Sistem za nadzor stabilnosti vozila (VSC)
Sistem za pomoč pri speljevanju na strmini (HAC)
Električna parkirna zavora (EPB)
Električni progresivni servo volan (EPS)
Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD)
Elektronsko nadzorovano zaviranje z regeneracijo (ECB-R)
Tempomat
Varnostni sistem za preprečitev trka (Pre-Crash Safety)
Način „električno vozilo“ (EV)
Sistem za opozarjanje na tlak v pnevmatikah (TPWS)

PASIVNA VARNOST 
8 zračnih blazin (SRS):
- stranski zračni blazini z dodatno zaščito prsnega koša 

(TAP) za voznika in sovoznika
- zračna blazina za kolena (voznik in sovoznik)
- zračne zavese na levi in desni strani 

Izklopljiva zračna blazina pri sovozniku
Pirotehnični zategovalnik varnostnih pasov (prednji in zadnja 
zunanja sedeža)
Sistem za zmanjševanje poškodb (WIL) na prednjih sedežih
Zvočno in svetlobno opozorilo za nepripete varnostne pasove 
spredaj in zadaj
Sistem zaščite pešcev
ISOFIX pritrditve sedežev (zunanja zadnja sedeža)

ZUNAN�OST
Antena „Shark“
Električno pomični, samodejno poklopljivi in ogrevani zunanji 
ogledali
LED žarometi
LED dnevne luči
LED zadnje luči
Kljuke vrat z lučkami za osvetlitev pristopa
Kromirana obroba stranskih oken
UV in toplotno nepropustno vetrobransko steklo
Vodoodbojni stranski stekli spredaj
Odbijača v barvi vozila

VARNOST
Elektronska blokada motorja
Samodejno zaklepanje vrat ob speljevanju

AUDIO, KOMUNIKACI�A IN 
INFORMACI�E 
AM/FM radijski sprejemnik
Digitalni radijski sprejemnik (DAB)
AUX (VTR kompatibilen) in USB vhod
4,2" multi informacijski zaslon TFT med merilniki
7" barvni zaslon Lexus Media Display
- upravljanje z vrtljivim gumbom
- upravljanje s Touch Pad kontrolami

Analogna ura na sredinski konzoli
Merilnik moči
Indikator ekološke vožnje

NOTRAN�OST IN UDOB�E
12-voltna vtičnica
Električni pomik prednjih in zadnjih stekel
Sredinski naslon spredaj s predalom
Naslon za roke zadaj s predalom in držalom za pijačo
Samodejna klimatska naprava z dvopodročnim delovanjem
Funkcija samodejnega kroženja zraka
Sistem osvetlitve ob vstopu v vozilo
Zagon vozila s pritiskom na gumb
Zadnja klop deljiva 60:40
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 MOŽNOSTI 
IN PAKETI 
DODATNE MOŽNOSTI FINESSE COMFORT BUSINESS EXECUTIVE F SPORT F SPORT 

PREMIUM
LUXURY

Panoramsko strešno okno * — — o o o o o

Prilagodljiv tempomat (ACC) (nad 40 km/h)
Varnostni sistem za preprečitev trka (Pre-Crash Safety) — — — o s s s

Navigacijska naprava Lexus Premium
AUX (VTR kompatibilen) in dva USB vhoda
Digitalni radijski sprejemnik (DAB)
Kamera zadaj s smernimi črtami za pomoč pri parkiranju
Radio CD z 10 zvočniki

— — — — o s s

Samodejno zatemnljivi, električno pomični, ogrevani, samodejno 
poklopljivi s spominom zunanji ogledali, s sistemom zaznavanja vozil 
v mrtvem kotu in kamero
Kamera s panoramskim prikazom
Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM) in sistem zaznavanja vozil 
v mrtvem kotu pri vzratnem speljevanju s parkirnega prostora

— — — — — — o

Električen pomik prtljažnih vrat — — o s s s s

Kovinska barva o o o o o o o

 * brez strešnih nosilcev

— = ni na voljo / o = na voljo za doplačilo kot možnost ali paket / s = standard 

 Za več informacij o razpoložljivih možnostih in/ali paketih v vaši državi se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca vozil Lexus. 

 DODATNA OPREMA 
PO RAZREDIH 
F SPORT PREMIUM (NX 300h AWD)
(dodatno na opremo F SPORT)
18- palčna platišča F SPORT, dvobarvna, 225/60 R18
Ogrevan volanski obroč
Premium avdio sistem z 10 zvočniki in CD predvajalnikom
Digitalni radijski sprejemnik (DAB)
Dva USB vhoda
Navigacijska naprava
Prilagodljivo vzmetenje (AVS)
Izbira načina vožnje S+

LUXURY (NX 300h AWD) 
(dodatno na opremo EXECUTIVE)
18-palčna lita platišča s petimi kraki, 225/60 R18
Ogrevan volanski obroč
Premium avdio sistem Mark Levinson s 14 zvočniki in CD 
predvajalnikom
Digitalni radijski sprejemnik (DAB)
Dva USB vhoda
Navigacijska naprava
Prilagodljiv tempomat (ACC) (nad 40 km)
Kartica ključ
LED žarometi (zasenčeni in dolg snop)
Pranje prednjih žarometov
Samodejno zatemnljivi zunanji ogledali s spominsko 
nastavitvijo
Bamboo ali Shimamoku vstavki
Spominska nastavitev voznikovega sedeža, volanskega obroča 
in zunanjih ogledal (3 spominska mesta)
Varnostni sistem za preprečitev trka (Pre-Crash Safety)
Elektično nastavljiv volanski obroč
Hlajena prednja sedeža
Brezžični polnilec za telefon
Zadnja klop deljiva 60:40 z električnim zlaganjem
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 DODATKI 

 GUMI�ASTI PREDPRAŽNIKI 
 Vrhunske preproge za grobo zaščito 
pred umazanijo notranjosti vašega 
NX 300h. Voznikov predpražnik 
ima varnostno pritrditev, da ne zdrsne 
s svojega mesta. 

 TEKSTILNI PREDPRAŽNIKI 
 Črni tekstilni predpražniki iz velurja 
dopolnjujejo elegantno notranjost 
vašega NX 300h. Voznikov 
predpražnik ima varnostno pritrditev, 
da ne zdrsne s svojega mesta. 

 USMER�EVALNIKI VETRA 
 Aerodinamična oblika pomaga pri 
ohranjanju udobja, saj zmanjšuje hrup 
v kabini, ki nastaja zaradi piša vetra pri 
vožnji z odprtimi okni. 

 ODSTRANL�IVA VLEČNA 
KL�UKA *
 Vlečna kljuka je integrirana v NX 300h 
tako, da enakomerno porazdeli vlečne 
in zavorne sile pri vleki prikolice. 
Zmogljivost vleke znaša 1.500 
kg, kljuko pa lahko tudi enostavno 
odstranite.

*Možnost vleke je na voljo na modelih NX 300h AWD. 

 PREDPRAŽNIK 
PRTL�AŽNIKA 
 Moden in trpežen tekstilni predpražnik 
za zaščito prtljažnika. Njegova posebna 
oblika se v različnih postavitvah prilega 
postavitvi zadnjih sedežev. 

 ZAŠČITA PRTL�AŽNIKA 
 Podloga iz močne in trpežne gume 
s površino proti drsenju in dvignjenim 
robom zaščiti celotno površino 
prtljažnika pred blatom, umazanijo, 
peskom in razlito tekočino. 

 NOSILEC ZA iPAD® 
 Pritrdi se na hrbtno stran prednjih 
sedežev in nudi stabilno oporo, da 
lahko potniki med vožnjo uporabljajo 
tablične računalnike. Na voljo z ali brez 
napajanja. 

 ZLOŽL�IV NOSILEC ZA
KOLESA ZADA� 
 Nosilec za varen prevoz enega ali dveh 
koles. Moderna samostoječa zasnova 
omogoča nagibanje za lažji dostop do 
prtljažnika, tudi ko so kolesa na nosilcu. 
Nosilec je popolnoma zložljiv, tako 
ga lažje namestimo, premikamo ali 
pospravimo. Opremljen je z varnostno 
ključavnico in z držalom zadnjih luči ter 
registrsko tablico. 

 STREŠNI KOVČEK 
 Elegantno oblikovan kovček se ponaša 
s prostornino 410 litrov. Za lažje 
polnjenje in praznjenje ga je mogoče 
odpreti z obeh strani, ima pa tudi 
centralno zaklepanje. 

 PRENOSNI DVD-PREDVA�ALNIK 
 Prenosni DVD-predvajalnik s 7-palčnim zaslonom je odličen za zabavo potnikov 
na daljših potovanjih. Pritrdi se na hrbtno stran prednjih sedežev in nudi stabilno 
oporo. Vhod USB, kartica SD in vhod AV za pametne telefone nudijo širok nabor 
združljivosti. Z ustreznim adapterjem ga lahko uporabljate tudi doma. Zraven 
lahko dokupite tudi dodatno DVD enoto in brezžične slušalke. 
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 BARVE 
NOTRAN�OSTI 

 Usnje Tahara v rjavi barvi s srebrnimi vstavki 
 (Business) 

 Usnje Tahara v črni barvi s srebrnimi vstavki 
 (Business) 

 Blago v sivi barvi s Piano Black vstavki 
 (Finesse in Comfort) 

 Črno 

 Črno 

 Piano Black 

 Temno rdeče 

 Bambus 

 Sivo 

 Slonokoščeno 

 Srebrni 

 Črno 

 Črno 

 Imitacija karbona 

 Rjavo 

 Rdeče s črnimi 
detajli 

 Rjavo 

 Shimamoku 

 Slonokoščeno 

 Črno s temno 
rdečimi detajli 

 VSTAVKI5  VSTAVEK F SPORT6 

 BLAGO1  USN�E TAHARA2 

 USN�E3  USN�E F SPORT4 

 1 Oblazinjenje iz blaga je standardno za opremi Finesse in Comfort.
2 Usnje Tahara je standardno za opremo Business.
3 Usnje je standardno za opremi Executive in Luxury.
4 Usnje F SPORT je standardno za opremi F SPORT in F SPORT Premium.
5 Piano Black vstavki so standardni za opremi Finesse in Comfort. Srebrni vstavki so standardni za opremi Business in Executive. Leseni vstavki v barvi bambusa ali lesa Shimamoku so standardni za opremo Luxury.
6 Karbon vstavki so standardni v opremi F SPORTin F SPORT Premium.

Slike na naslednjih 3 straneh prikazujejo izbor razpoložljivih kombinacij notranjosti. Lokalni pooblaščeni prodajalec vozil Lexus vam jih bo z veseljem pomagal izbrati. 
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 BARVE 
NOTRAN�OSTI 

 Usnje F SPORT v črni barvi z rdečimi detajli in z vstavki iz 
imitacije karbona   (F SPORT, F SPORT Premium) 

 Rjavo usnje z vstavki v barvi bambusa 
 (Luxury) 

 Usnje F SPORT v črni barvi z vstavki iz imitacije karbona 
 (F SPORT, F SPORT Premium) 

 Temno rdeče usnje z vstavki iz lesa Shimamoku 
 (Luxury) 

 Usnje F SPORT v temno rdeči barvi z vstavki iz imitacije karbona 
 (F SPORT, F SPORT Premium) 

 Usnje v slonokoščeni barvi z vstavki iz lesa Shimamoku 
 (Luxury) 
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 BARVE 
ZUNAN�OSTI 

 BISERNO BELA (085 - SONIC WHITE) 

 SATENASTO SREBRNA (1�4 - SATIN SILVER) 

 ŽIVOSREBRNA SIVA (1H9 - MERCURY GRAY) 

 TITANASTA (1�7 - SONIC TITANIUM) 

 ČRNA (212 - BLACK)1 

 ULTRAZVOČNO MODRA (8U1 - ULTRASONIC BLUE) 

 R�AVA (4V3 - SIENNA BROWN)2 

 NOČNO ČRNA (217 - STARLIGHT BLACK) 

 POLNOČNO MODRA (8W3 - METER BLUE) 2 

 RDEČA (3R1 - MORELLO RED) 

 1 Navadna barva
2 Ni na voljo na F SPORT.

Upoštevajte: zaradi odstopanj pri tiskanju se morda dejanske barve rahlo razlikujejo od prikazanih. 
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 Pri Lexusu verjamemo v ustvarjanje osupljivosti. To velja tako za naše storitve in 
poprodajni program kot tudi za avtomobile. Lexusova skrb za kupce vam ves čas 
življenjske dobe vozila zagotavlja prvorazredno lastniško izkušnjo s prilagojenimi 
servisnimi in vzdrževalnimi načrti, ki so zasnovani tako, da vam zagotovijo popolno 
zadovoljstvo in brezskrbnost.

Lexusovi avtomobili so opremljeni z najnaprednejšo tehnologijo, ki zagotavlja 
izjemno izkušnjo „omotenashi“ (japonski duh gostoljubja). Podobno kot ustvarjamo 
avtomobile, tudi vsako stranko obravnavamo kot gosta v našem domu. Ta filozofija 
vrhunske storitve je tako privedla do svežih rož v prostorih za predajo vozila, 
brezhibno čistih servisnih prostorov in brezplačnega pranja avtomobila.

Z vsakim novim Lexusom, ki ga dostavimo, skrb za vaš avtomobil razumemo 
kot skrb za vas, našo stranko. Pooblaščeni prodajalci vozil Lexus storijo vse, da 
bi zagotovili kar največje zadovoljstvo strank. Tako se lahko v udobnih prostorih 
ob kapučinu posvetite novicam ali pa v miru brskate po spletu. Naši tehniki pa 
bodo medtem svoje delo izvedli z optimalno učinkovitostjo, zato da boste čim 
prej znova na cesti. 

 LEXUSOVA SKRB 
ZA KUPCE 
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 LEXUSOV SERVIS 

 Lexusov servis je vabilo, da zaupate skrb za dobro 
stanje vašega vozila Lexus predanim strokovnjakom. 
Za nas pa je priložnost, da vam zagotovimo vrhunsko 
storitev. Temeljito usposabljanje osebja in programi za 
neprestan poklicni razvoj so zagotovilo, da delamo 
vse, kar je v naših močeh, da bi vaš Lexus ostal tak 
kot ste ga pripeljali iz salona. 

•  Vrhunsko usposobljeno osebje
• Originalni deli Lexus
• Servisna zgodovina Lexus zaščiti vrednost 
rabljenega vozila

• Temeljito poročilo o vizualni varnosti
• Storitev Lexus, prilagojena vašim potrebam
• Vrhunski prostori in oprema 

 MOBILNOST LEXUSA 

 Želimo vam zagotoviti, da lahko kjerkoli v Evropi 
popolnoma brez skrbi uživate v vožnji z vašim 
Lexusom. Zato vam v prvih treh letih po nakupu 
zagotavljamo brezplačno evropsko asistenco Lexus 
Euro Assistance 24*. Ta program vam zagotavlja 
mobilnost, tako da se lahko brezskrbno odpeljete, 
kamorkoli želite. Program lahko vključuje vleko vozila, 
nastanitev v hotelu, najem nadomestnega vozila, odvoz 
vozila v domovino in še veliko drugega v primeru, da 
vaš Lexus postane nevozen, je udeležen v trčenju ali 
vam ga ukradejo. 
 *  Pogoji se lahko razlikujejo glede na posamezno državo. Za podrobnosti 

vprašajte svojega pooblaščenega prodajalca vozil Lexus ali pooblaščenega 
serviserja. 

 GARANCI�A ZA  VOZILA LEXUS 

•  3-letna splošna garancija
• 5-letno podaljšano jamstvo Lexus* 
• 3-letna garancija za lakirane površine in proti 
površinskem rjavenju

• 12-letna garancija proti koroziji
• 5 letna garancija ali 100.000 km za hibridne 
komponente

*  Poleg osnovne splošne garancije dajamo za vsa vozila Lexus tudi 5 let 
podaljšanega jamstva. Lexus, ki vam zagotvalja brezskrbno vožnjo v četrem in 
petem letu, brez omejitve kilometrov. 



 NOVI NX 300h 

 ODKRI�TE NOVI 
NX 300h 
 Za testno vožnjo se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.

Več o novem NX 300h:
www.lexus.si
 

 © 2014 Lexus Europe* si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb podrobnosti tehničnih podatkov 
in opreme. Spremembe tehničnih podatkov in opreme so odvisne tudi od pogojev in zahtev na lokalnem 
trgu. Prosimo, da se glede morebitnih sprememb, zahtevanih na vašem območju, obrnete na svojega 
pooblaščenega prodajalca vozil Lexus.

Opomba: Vozila na slikah in podrobnosti specifikacij v tej brošuri se lahko razlikujejo od modelov in opreme, 
dostopne v Sloveniji. Barva karoserije vozil lahko nekoliko odstopa od odtenkov na fotografijah v brošuri.

Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran: www.lexus.si

Pri Lexusu je skrb za okolje prednostna naloga. S številnimi ukrepi skrbimo za to, da je vpliv naših vozil na 
okolje čim manjši ves čas njihove življenjske dobe – vse od oblikovanja, izdelave, distribucije do prodaje in 
servisne oskrbe. Vaš prodajalec vozil vam bo z veseljem priskrbel dodatne informacije o zahtevah v zvezi 
z iztekom življenjske dobe vozil.

* Lexus Europe je divizija družbe Toyota Motor Europe NV/SA.

Tiskano v Evropi, november 2014. 
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