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Huom! Kuvien ajoneuvot ja kaikki tämän esitteen tavaraselosteet voivat vaihdella mallin, varusteiden 
tai alueellisen saatavuuden mukaan. Auton todellinen sävy saattaa erota tässä esitteessä olevien 
kuvien väreistä. 

Lisätietoja saat osoitteesta www.lexus.fi 

Ympäristöstä huolehtiminen on Lexukselle ensiarvoisen tärkeää. Teemme paljon työtä minimoidaksemme 
ympäristölle aiheutuva vaikutukset aina suunnittelusta tuotantoon, jakeluun, myyntiin, huoltopalveluun 
ja ajoneuvojemme elinkaaren loppuun asti. Jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja ajoneuvojamme 
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NAUTI JAPANILAISESTA KÄDENTAIDOSTA JA DESIGNISTA

Uuden UX:n suunnittelusta vastannut tiimi halusi löytää täydellisen harmonian crossoverin ulkopuolen ja sisätilojen 
välille. Inspiraatio löytyi japanilaisesta arkkitehtuurista, jossa ’engawa’ huoneissa sisä- ja ulkotilat yhdistyvät. Tämä 
konsepti korostuu erityisesti UX:n kuljettajan paikalla – kojelaudan muodot jatkuvat yhtenäisinä tuulilasin läpi auton 
keulalle. Tämä näppärä ratkaisu tekee myös auton ulkomittojen hahmottamisesta helpompaa, mikä yhdessä luokan 
parhaan etunäkyvyyden kanssa tekee UX:n käsittelystä ahtaissakin paikoissa ketterää ja vaivatonta. Japanilaisuus näkyy 
myös ’Takumi’-artesaanien työstämissä nahkaverhoiluissa, joissa on käytetty samaa ’Sashiko’-tikkausmenetelmää kuin 
Judo ja Kendo-asuissa kestävyyttä tuomaan. Ehkä hienovaraisin esimerkki on tyylikkäät ’Shoji’-kuvioidut kojetaulun 
somisteet, yksi monista vaihtoehdoista, joidenka kuviointi on saanut innoituksensa perinteisten japanilaisten liukuovien 
paperisesta pinnasta.

KOE UUDENLAISTA VOIMAA JA TURVAA

Kokonaan puhtaalta pöydältä suunniteltu, uudelle alustalle ja jousitusrakenteelle valmistettu uusi UX tarjoaa matalan 
painopisteen ja ketterän ja hauskan ajokokemuksen. UX crossoveria liikuttaa Lexuksen uusi itselataava hybridijärjestelmä, 
joko etuvetoisena tai nelivetoisena. Eteneminen on sujuvaa ja myös turvallista, sillä vakiona on Lexus Safety System+ 
turvavarustepaketti. Monipuolinen paketti sisältää törmäyksiä ennakoivan Pre-Collision-järjestelmän jalankulkijan 
tunnistuksella, kaistavahdin kaistanseuraustoiminnolla, automaattiset kaukovalot, jotka tuovat turvallisuutta pimeällä, 
sekä mukautuvan vakionopeussäätimen, joka säilyttää halutun turvavälin edellä ajavaan autoon.

UUSI UX
JÄTÄ TAVALLINEN TAAKSESI

Täysin uusi Lexus UX haastaa vanhan ja tavanomaisen asettamalla rohkean urbaanin designin ja voimakkaan olemuksen 
täydelliseen harmoniaan. Sivuprofiilissaan UX esittelee puhtaita, mutta kuitenkin dynaamisia muotoja. Edessä, Lexuksen 
tunnusomaisen tiimalasietusäleikön kiehtova kuviointi muuttaa muotoaan, kun katse kulkeutuu keskeltä Lexus-logosta 
kohti L-kirjaimen mallisilla päiväajovaloilla viimeisteltyjä kolmiosaisia LED-ajovaloja. Rohkea muotoilu ei unohda 
käytännöllisyyttä, sillä UX:n muotoilijoiden onnistui kehittää myös useita aerodynaamisia läpimurtoja. Tästä on hyvä 
esimerkki takavalojen päällä oleva siiveke, joka tuo etenkin sivutuulessa lisää vakautta. Myös pyöränkaarien muotoilu 
on aerodynaaminen ja parantaa hallittavuutta varsinkin kaarreajossa.
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