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НОВИЯТ UX
ОТВЪД ТРАДИЦИОННИТЕ КРОСОУВЪР СТАНДАРТИ
Предизвиквайки самата идея за кросоувър, изцяло новият Lexus UX съчетава дързък градски дизайн с 
неповторимо SUV излъчване. В профил купето е изваяно от чисти и динамични линии. Отпред отличителната, 
иконична решетка акцентира върху преплетени линии, които постепенно преливат навън от емблемата на 
Lexus, а тройните LED фарове интегрират дневни светлини с формата на върха на стрела. Екипът дизайнери 
на UX разработва редица иновативни и авангардни решения по отношение на аеродинамиката. Те включват 
аеро елементи на задните стопове, които спомагат за стабилизирането на автомобила при страничен вятър и 
стъпаловидни уширители на калниците, които подобряват управлението при завиване.
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ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ЯПОНСКОТО 
ЗАНАЯТЧИЙСТВО И ДИЗАЙН
За изцяло новия кросоувър Lexus UX, творческият екип решава да премахне традиционните граници между 
дизайна на екстериора и интериора. Вдъхновението за това идва от традиционните японски стаи „енгауа“, 
които се простират извън къщите, като обединяват вътрешните и външните пространства. Тази концепция е 
най-очевидна при седалката на водача, където инструменталното табло визуално „продължава“ през предното 
стъкло към предния капак. Този интелигентен похват позволява на водача да усеща по-добре размера на 
автомобила, който, съчетан с най-добрата видимост за класа си, улеснява маневрирането в града. Концепцията 
продължава и с ръчно изработена тапицерия от кожа „сашико“, изработена от такуми майстори – техника за 
тъкане, използвана за по-голяма здравина на униформите за джудо и кендо. Освен това, една от опциите за 
тапицерия на UX е вдъхновена от фин хартиен десен, наречен „шоджи”, използван за плъзгащите се врати, 
които често се срещат в японските домове.

ИЗЦЯЛО НОВИ РЕШЕНИЯ  
ЗА ЗАДВИЖВАНЕ И СИГУРНОСТ 
Lexus UX е разработен от белия лист с изцяло нова платформа и окачване, а високоякостното шаси и ниският 
му център на тежест го правят динамичен и забавен кросоувър за шофиране. Мощността се осигурява от 
избор между две съвременни задвижващи системи: UX 250h – самозаряден, пълен хибрид със задвижване на 
всички колела (AWD) или UX 200 с атмосферен, бензинов двигател, задвижващ предните колела. Моделът 
UX е оборудван с разнообразни иновативни технологии като система от 4 камери за 360-градусов обзор и 
световноизвестната аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround. Моделът UX e оборудван стандартно 
със системата Lexus Safety System+. Тя включва Система, спомагаща избягването на сблъсък (Pre-Collision 
System) с разпознаване на пешеходци, Асистент за следене на пътната лента  (Lane Keeping Assist) и Асистент за 
следване на пътната лентата (Lane Tracing Assist), Адаптивни дълги светлини (Adaptive High Beam) и Адаптивен 
автопилот (Dynamic Radar Cruise Control), който поддържа постоянна дистанция зад предходния автомобил.
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©2018 Lexus Europe* си запазва правото на промени в спецификациите и оборудването без 
уведомление. Данните в спецификациите и оборудването също подлежат на промени съобразно 
местните условия и изисквания. Моля, обърнете се към оторизираните дилъри на Lexus или 
към официалния вносител за България за информация за промени.

Забележка: Автомобилите на снимките и спецификациите в настоящия каталог може да са 
различни от моделите и оборудването, които се предлагат там, където се намирате. Цветът 
на купето на автомобила може леко да се различава от този на снимките в настоящия каталог.

За допълнителна информация посетете нашия уебсайт: www.lexus-bulgaria.bg

Грижата за околната среда е приоритет за Lexus. Ние предприемаме редица мерки, за да 
сведем до минимум въздействието на нашите автомобили върху околната среда през целия 
им жизнен цикъл - от проектирането, производството, дистрибуцията, продажбите до края 
на експлоатацията им. Вашият дилър с удоволствие ще Ви предостави повече информация за 
изискванията при приключване на експлоатацията на автомобила.

*Lexus Europe е клон на Toyota Motor Europe NV/SA.
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Повече за новия Lexus UX: 
www.lexus-bulgaria.bg
facebook.com/LexusBulgaria
youtube.com/LexusEurope
twitter.com/Lexus_EU
instagram.com/LexusEurope


