
 Helt nye NX 450+ Plug-in Hybrid 

_014MO_110004758 LEXUS NX Presales Leaflet NO.indd   01_014MO_110004758 LEXUS NX Presales Leaflet NO.indd   01 09/07/2021   13:4109/07/2021   13:41



NX02

_014MO_110004758 LEXUS NX Presales Leaflet NO.indd   02_014MO_110004758 LEXUS NX Presales Leaflet NO.indd   02 09/07/2021   13:4109/07/2021   13:41



NX 03

 MER SOFISTIKERT 

 DESIGNET FOR 
Å BEGEISTRE  

 Med et slående utseende, banebrytende 
hybrid-drivverk og fantastisk ytelse er den helt 

nye NX mer uimotståelig enn noen gang. 

 Begeistring er standard - og kommer med umiddelbar virkning - i den nye 
mellomstore luksus-SUVen NX. Den dristige, dog vakkert proporsjonerte 
stylingen, med frontens skulpterte fascia og signatur-grill, samt den brede 
bakstillingen og de karakteristiske linjene som høydepunkter, hinter om den 
vitale kraften som venter under overflaten. Enten den står parkert eller er i 
bevegelse, har NX en fremtredende elegant tilstedeværelse som er helt i 
tråd med bilens eksklusive stamtavle. Begeistringen fortsetter på innsiden 
med den unike ‘Tazuna’-cockpiten. Den menneskesentrerte designen, 
der alle viktige instrumenter er plassert rundt føreren, vekker en følelse av 
kontroll og forventning til kjøreturen. Dette er bare ett eksempel på hvordan 
den nye NX er mesterlig laget for å få deg til å føle mer i hvert øyeblikk. 

 NY DRIVLINJE MED PLUG-IN HYBRID. Med den nye og avanserte 
Lexus Plug-in drivlinjen er nye NX mer økonomisk og miljøvennlig enn 
mellomstore bensin- og dieseldrevne SUVer. Som et produkt av mer enn 
15 års erfaring som ledende aktør innen elektrifisering, utvider Lexus sitt 
elektrifiserte utvalg og setter en ny standard for plug-in hybrider med 
den banebrytende Lexus NX 450h+. Her er det er ikke bare batteriet, 
kraften og akselerasjonen som imponerer, mens også bilens klasseledende 
effektivitet i hybridmodus, uten å gå på bekostning av bagasjeplass eller 
kapasiteten på bensintanken. 

 YTELSER SOM BLANDER RAFFINEMENT OG BEGEISTRING. 
Når du setter deg bak rattet i nye NX vil du umiddelbart kjenne følelsen 
av elektrifisert kraft og smidighet. Den manøvrerer motorvei, fjellpass eller 
bygater med samme enkelhet, der det svært lave støynivået forsterker 
kontakten med veien og understreker fordelene med den forbedrede 
aerodynamikken og det senkede tyngdepunktet. Når du svinger og 
akselererer kan du føle det fantastiske samspillet mellom drivverket, det nye 
og forsterkede chassiset og den sylskarpe styringen, som gir en presisjon 
og linearitet som både gleder og behager i like stor grad. Det er dette vi 
kaller Lexus Driving Signature. Og for den som vil nyte dette i sin fulle 
prakt, er den forlokkende NX F SPORT tilgjengelig. 

 Nye NX er her. Gjør deg klar til å føle mer i hvert øyeblikk. 
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01

 MER LUKSURIØS 

 ET FRISTED FOR 
HÅNDVERKSKUNST 
 Det vakkert utførte interiøret i nye NX vekker 
sansene til både sjåfør og passasjerer. 

 Den gode følelsen av spenning og forventninger setter seg i kroppen lenge 
før du faktisk får kjøre nye NX. Når bilen merker at du nærmer deg, lyses 
dørhåndtakene opp og synliggjør hindringer som for eksempel vannpytter. På 
innsiden pulserer START-knappen, og det stilige instrumentpanelet lyses opp. 
Du kan selv sette stemningen med en fargepalett på 64 stemningsfulle farger. 
Det er dette som er Omotenashi - en gammel japansk filosofi om gjestfrihet 
med utgangspunkt i at man skal forutse hvilke behov som vil oppstå før de 
gjør det. Den nye NX er spekket med dette. 

 FØRERSENTRERT COCKPIT L AGET AV TAKUMI-
HÅNDVERKERE. Når du sitter i den førersentrerte ‘Takumi’-cockpiten, 
er fokuset ditt rett på veien foran deg, samtidig som håndverket til de berømte 
Takumi-håndverkerne vekker sansene dine. Den elegante utførelsen av dørene. 
De overdådige sitteplassenes herlige mykhet mot huden. Den eksepsjonelle 
stillheten, som kun blir avbrutt av den betryggende stemmestyringen til det 
nye intelligente multimediasystemet, som forstår og responderer på dine 
kommandoer. 

 REIS PÅ FØRSTEKLASSE. I nye NX vil både du og passasjerene dine 
føle at dere skjemmes bort. Komforten og romsligheten i det nye NX-interiøret 
bærer den umiskjennelige følelsen av en business lounge, og er det perfekte 
auditoriet for NX’ standard lydanlegg med 10 høyttalere. 

 Nye NX både begeistrer og beroliger. Det hele gjøres enda mer behagelig 
med S-Flow klimastyring, som merker hvilke seter som er i bruk eller hvor 
solen skinner, og justerer inneklimaet deretter. Og med den nesten uhørlige 
summingen fra det elektrifiserte hybrid-drivverket, som tar deg til reisemålet 
på den rolige og avslappende måten du forventer av en Lexus. 
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04

03

NX 05

01  Den “Tazuna”-baserte cockpiten gir sjåføren en unik følelse av kontroll og 

oversikt.

02 Den nye 14-tommers berøringsskjermen er enkel i bruk, og en av de største i sin 

klasse. 

03 Mark Levinson er ikke tilgjengelig på NX med plug-in hybrid som drivlinje.

04 De slående setene i NX F SPORT gir ekstra sidestøtte i svinger 
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NX06

 MER TILKOBLET 

 KLASSELEDENDE SIKKERHET. Følelsen av velvære, som er kjernen 
i enhver Lexus, løftes til nye nivåer i NX med den nyeste generasjonen 
Lexus Safety System +. Prekollisjonssystemet er oppgradert for å oppdage 
gjenstander som motorsykler, forhindre kollisjoner i kryss og å involvere 
møtende kjøretøy. Systemet har nå Emergency Steering Assist, som hjelper 
deg med styringsbevegelsene dine når en bil, syklist eller fotgjenger kommer 
veldig nære, eller over i kjørefeltet ditt. 

 Filskifteassistent er også nytt – denne støtter styring, akselerasjon og 
fartsreduksjon under filskifte som en del av Dynamisk Radar Cruise Control. 
Med nye NX får også e-Latch med Safe Exit Assist sin debut. Dette er 
elektronisk aktiverte dørlåser som automatisk forhindres fra å åpnes i tilfelle 
trafikk nærmer seg bakfra. 

 Uansett hvor du reiser i denne bilen, kan du være trygg på at du alltid har det 
siste innen teknologi tilgjengelig. 

 FREMTIDSFOKUS 
 Nye NX er full av ledende multimedia- og 
sikkerhetsteknologi, som sørger for at sjåføren 
føler seg selvsikker og trygg. 

 Når du setter deg inn i nye NX blir du møtt av en fremtredende multimediaskjerm 
som sitter sentralt plassert. Utseendet til skjermen, som er klassens største HD 
touch screen (14 tommer) med intuitiv navigasjon, symboliserer den moderne 
teknologien som ligger bak. Noe av dette er synlig, som Head-Up Displayet 
som projiserer hastighet, sikkerhetsadvarsler og navigasjonskommandoer 
direkte på frontruten. Annet er skjult for øyet, som de mange innovasjonene 
som sammen utgjør den mest komplette sikkerhetspakken du kan få i en 
mellomstor luksus-SUV. 

 HOLD DEG TILKOBLET MED NY MULTIMEDIA OG LEXUS 
LINK. Nye NX kommer med neste generasjons multimediasystem. For første 
gang i denne typen bil, inkluderer dette skynavigering. Systemet er raskere og 
enklere å bruke, og med trådløse oppdateringer (Over The Air) vil systemet 
alltid kunne tilby det siste innen tilkoblede opplevelser. Med den smarte Lexus 
Link-appen på smarttelefonen din, får du tilgang til nyttige tilkoblede tjenester, 
for eksempel sporing av reisen eller navigering til det endelige målet når du 
har parkert bilen. I tillegg inkluderer nye fjerntjenester forvarming av bilen på 
kalde morgener. For eiere av NX 450h+ finnes egne funksjoner for plug-in 
hybrid, som en ladetidtaker, ladeplanlegging og kontrollinnstillinger. 
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NX 07

 FØL DEG BEROLIGET 
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NX08

 FARGER | EKSTERIØR 

 1 Fås kun til F SPORT.
2 Ikke tilgjengelig til F SPORT.
3 Heldekkende farge.

* Obs: På grunn av trykkavvik kan de faktiske lakkfargene variere noe fra de illustrerte. 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 SONIC TITANIUM | 1J7 

 BLACK | 2123  GRAPHITE BLACK | 223 

 RED | 3T2 3  TERRANE KHAKI | 6X4 

 BLAZING CARNELIAN | 4Y1  CELESTIAL BLUE | 8Y6 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11 

 SONIC GREY | 1L1 
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NX 09

 FARGER | INTERIØR 

 1 Tahara er standard på Business-graden.
2 Mykt skinn er standard på Executive- og Luxury-gradene.
3 Skinntrekket i F SPORT er eksklusivt designet for F SPORT.
4 Innlegg i sølv er standard på Business- og Executive-gradene. Innlegg i tre er standard på Luxury-graden.
5 DekorInnlegg i aluminium er standard på F SPORT. 

 Black with 
Rich Cream 

 Flare Red 

 Dark Rose  Black with 
Rich Cream 

 White 

 Hazel 

 Hazel 

 INNLEGGS-DEKOR F SPORT5 

 Aluminium 

 TAHARA-SKINN1 

 Black 

 SKINN2 

 F SPORT-SKINN3 

 Black 

 Black 

 Silver  Wood 

 INNLEGGS-DEKOR4 

 Dark Rose 
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NX10

 TEKNISKE DATA 

 De oppgitte verdiene er tentative.

1 Kombinert motor og elmotor.
2  Drivstofforbruket og CO2-verdiene måles i et kontrollert miljø på en representativ produksjonsmodell, i samsvar med kravene i den nye WLTP European Regulation EC 2017/1151 og dens gjeldende endringer. For hver enkelt kjøretøykonfigurasjon 

kan det endelige drivstofforbruket og CO2-verdiene beregnes ut fra det bestilte ekstrautstyret. Drivstofforbruket og CO2-verdiene til kjøretøyet ditt kan variere fra de målte eller beregnede verdiene, både som kjøreegenskaper og andre faktorer 
(som veiforhold, trafikk, kjøretøyets tilstand, dekktrykk, last, antall passasjerer osv.) en innflytelse på bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp. For mer informasjon om den nye WLTP-testmetoden, besøk: www.lexus.eu/wltp#nedc

Merk: ytterligere tekniske data, inkludert oppdateringer, finner du på www.lexus.no 

BENSINMOTOR NX 450h+ AWD

Slagvolum (cm3) 2487

Sylindere/ventiler L4 / 16

Maksimal effekt (DIN hk @ o/min) 185 @ 6000

Maksimal effekt (kW @ o/min) 136 @ 6000

Makisum dreiemoment (Nm @ o/min) 227 @ 3200 - 3700

ELEKTRISKE MOTOR(ER)

Type AC synkron, permanent magnet

Maksimum effekt (DIN hk) - foran/bak 182 / 54

Maksimum effekt (kW) - foran/bak 134 / 40

Maksimum dreiemoment (Nm) - foran/bak 270 / 121

GIR

Type E-CVT trinnløs automat

Drift E-FOUR

TOTAL SYSTEMEFFEKT

Total effekt (DIN hk) 306

Total effekt (kW) 225

LADING

Batteritype Lithium ion

Batterikapasitet (kWt) 18,1

Ombordlader AC (kW) 6,6

Ladetid AC (t) ca 2,5

YTELSER

Makshastighet (km/t) Ikke fastsatt enda

Maksimal el-hastighet (km/t) 135

Aksellerasjon 0-100 km/t (s) 6,3

EL-REKKEVIDDE (km)

Kombinert over 64

UTSLIPP

Euro-klasse EURO 6D-ISC

KAPASITET

Drivstofftank (l) 55

Maksimal tilhengervekt u/brems (kg) 750

Maksimal tilhengervekt m/brems (kg) 1500
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NX 11

 FØL DEG MER VERDSATT 

 VÆR 
VÅR GJEST 

 Vi behandler gjestene våre i henhold til 
gammel, japansk skikk og gjestfrihetsfilosofi. 

 Omotenashi, oversatt fra japansk som” gjestfrihet og høflig service”, handler 
om mye mer enn fremragende service. Det er et eldgammelt konsept sentrert 
rundt å forutse behovene til en annen, allerede før de oppstår. Omotenashi 
påvirker hvordan vi i Lexus designer og konstruerer bilene våre, og hvordan 
vi behandler deg, Lexus-eieren. Ikke bare på utsalgsstedet, men gjennom 
hele bilens levetid. Vi vil at du skal føle deg verdsatt i alle interaksjoner du 
har med oss. At du skal føle deg som mer enn en kunde.

Enten du er privatperson eller fleet manager i en bedrift vil du oppleve 
Omotenashi hver gang du besøker våre forhandlere. I den varme 
mottakelsen fra det vennlige personalet som ønsker å ta imot deg som om 
du var gjest i deres hjem. I den innbydende atmosfæren og de imponerende 
fasilitetene i loungen, hvor du kan nyte forfriskninger, oppdatere deg på 
nyheter, benytte høyhastighetsinternett eller fortsette med arbeidet ditt. 
hele tiden vel vitende om at Lexus-teknikerne arbeider med presisjon og 
effektivitet for å få deg tilbake på veien med et minimalt avbrudd i dagen. 
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 © 2021 Lexus Europe* forbeholder seg retten til å endre detaljer i spesifikasjoner og utstyr uten 
forvarsel. Detaljer om spesifikasjoner og utstyr kan også endres i samsvar med lokale forhold og krav. 
Spør din lokale Lexus-autoriserte forhandler om slike endringer kan være aktuelle for ditt område.

Merk: biler som er avbildet og spesifikasjoner som er beskrevet i denne brosjyren, kan variere fra 
modeller og utstyr tilgjengelig i ditt område. Karosserifargen på bilen kan avvike noe fra de trykte 
bildene i denne brosjyren.

For mer informasjon, besøk vår nettside: www.lexus.no

Å ta vare på miljøet er en prioritet for Lexus. Vi gjør mange tiltak for å sikre at miljøbelastningen 
minimeres i løpet av livssyklusene til kjøretøyene våre - fra design, produksjon, distribusjon, salg og 
service til utrangering. Din forhandler gir deg gjerne mer informasjon om kravene til utrangerte kjøretøy.

* Lexus Europe er en del av Toyota Motor Europe NV / SA.

Trykket i Norge, juli 2021 

 OPPDAG MER PÅ NETT 

 Ta deg tid til å utforske hvilken utstyrsklasse som passer best til din livsstil, 
lær om service i verdensklasse og meld deg på våre nyhetsbrev. Hvis du 
er interessert i hvordan den nye NX føles å kjøre, kan du også bestille 
prøvekjøring hos din lokale Lexus-forhandler via vår nettside. 

 https://www.lexus.no/car-models/all-new-nx/ 
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