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HINNAKIRI

UX 250h 2,0 Lexus Hybrid Drive Hind koos km-ga

40 100 ¤
38 600 ¤

43 400 ¤

Lisavarustus

44 900 ¤
48 000 ¤

Comfort Premium F SPORT F SPORT S Luxury Hind koos km-ga

730 ¤

900 ¤
1 900 ¤

1 100 ¤
1 300 ¤

2 800 ¤
3 700 ¤

Hinnakiri seisuga 01.05.2021. Tegu on soovituslike jaehindadega ning volitatud Lexuse edasimüüjate müügihinnad võivad neist erineda. Toyota Baltic 
AS jätab endale õiguse muuta hinnakirja ette teatamata. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
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Comfort FWD
Comfort AWD
Premium FWD
Premium AWD
F SPORT AWD
F SPORT S AWD
Luxury AWD

UX 300e Lexus Electric Drive

55 600 ¤*
49 900 ¤*

60 600 ¤*

Comfort
Premium 
Luxury 

Metallikvärv
Navigatsioonisüsteem
Tehnoloogiapakett Comfort**
Tehnoloogiapakett Plus Comfort***
Tehnoloogiapakett Style Comfort****
Tehnoloogiapakett Premium*****
Katuseluuk 
10,3" navigatsioonisüsteem ja nahksisu
Lexus Extracare 3+1 aastat garantiid
Lexus Extracare 3+2 aastat garantiid

—

O - Saadaval lisavarustusena   S - Sisaldub standardvarustuses   — - Ei ole saadaval

*  Ainult koos Comfort varustustaseme Tehnoloogiapaketiga.
**  Sisaldab soojendusega rooli, nutikat sisenemist ja parkimisandureid.
***  Ainult koos navigatsioonisüsteemiga. Sisaldab soojendusega rooli, nutikat sisenemist, intelligentseid parkimisandureid koos sonariga, 18“ valuvelgesid, pimeala monitori ja tagant ristsuunas 
  läheneva sõiduki hoiatussüsteemi koos iseseisva pidurdamisega ning toonklaasi (saadaval ainult FWD mudelitele).
****  Ainult koos navigatsioonisüsteemiga. Paketis sisaldub: Tahara nahksisu, võtmeta sisenemissüsteem, intelligentsed parkimisandurid ees ja taga (ICS), toonitud klaasid, pimeala monitor (BSM)  
  koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemi (RCTA) ja automaatse hädapiduriga. Musta värvi keredetailid: 18-tollised valuveljed, peeglikatted, katusereelingud, iluvõre ja selle raam.
***** Ainult koos navigatsioonisüsteemiga. Sisaldab Mark Levinsoni esmaklassilist helisüsteemi ning istmete ja rooli elektrilist reguleerimist.
****** Ainult koos navigatsioonisüsteemi ja Premium varustustaseme Tehnoloogiapaketiga.

O - Saadaval lisavarustusena   S - Sisaldub standardvarustuses   — - Ei ole saadaval

*  Ainult koos Comfort varustustaseme Tehnoloogiapaketiga.
**  Sisaldab soojendusega rooli, nutikat sisenemist ja parkimisandureid.
***  Ainult koos navigatsioonisüsteemiga. Sisaldab soojendusega rooli, nutikat sisenemist, intelligentseid parkimisandureid koos sonariga,  
  18“ valuvelgesid, pimeala monitori ja tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemi koos iseseisva pidurdamisega ning toonklaasi.
****  Ainult koos navigatsioonisüsteemiga. Paketis sisaldub: Tahara nahksisu, võtmeta sisenemissüsteem, intelligentsed parkimisandurid ees ja taga (ICS), 
  toonitud klaasid, pimeala monitor (BSM) koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemi (RCTA) ja automaatse hädapiduriga. 
  Musta värvi keredetailid: 18-tollised valuveljed, peeglikatted, katusereelingud, iluvõre ja selle raam.
***** Ainult koos navigatsioonisüsteemiga. Sisaldab Mark Levinsoni esmaklassilist helisüsteemi ning istmete ja rooli elektrilist reguleerimist.
****** Ainult koos navigatsioonisüsteemi ja Premium varustustaseme Tehnoloogiapaketiga.

Lisavarustus Comfort Premium Luxury

730 ¤
1 700 ¤

495 ¤
659 ¤

—
Metallikvärv
Tehnoloogiapakett Style*
Lexus Extracare 3+1 aastat garantiid
Lexus Extracare 3+2 aastat garantiid

O - Saadaval lisavarustusena   — - Ei ole saadaval

*  Pakett sisaldab 18'' valuvelgesid, toonklaase ja katuseluuki.

*  Hinnas sisalduvad hooldused kuni viieks aastaks või kuni 100 000 km täitumiseni.

Hind koos km-ga

Hind koos km-ga




