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Εμείς στη Lexus, έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε υπερήφανοι, 
καθώς τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια είμαστε πρωτοπόροι 
και ηγέτες στον εξηλεκτρισμό πολυτελών αυτοκινήτων. 
Περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια Lexus Hybrid Electric 
κυκλοφορούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μία ολοκληρωμένη 
γκάμα ηλεκτροκίνητων μοντέλων τα οποία ξεχωρίζουν για τον 
προηγμένο χαρακτήρα, την αποδεδειγμένη ποιότητα και την 
αναγνωρισμένη αξιοπιστία τους. Αυτά μπορεί να θεωρούνται 
εντυπωσιακά δεδομένα, αλλά για τη Lexus, οι επιδόσεις έχουν 
μεγαλύτερη αξία από τους αριθμούς  

Και η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι περισσότερο από μπαταρίες και  
ηλεκτροκινητήρες, καθώς μας προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία 
να ορίσουμε ένα νέο είδος οδηγικής απόλαυσης. 

Όταν λοιπόν στο επίκεντρο βρίσκεται η ανθρώπινη εμπειρία,   
τότε μόνο μία ερώτηση μετράει: τι είδους συναισθήματα ξυπνάνε 
μέσα σας; Απλά οδηγήστε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Lexus – το 
νέο Urban SUV UX 300e – και θα καταλάβετε τι εννοούμε.

Αυτό είναι το ‘Lexus Electrified’. 
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LEXUS ELECTRIFIED

ΤΟ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ UX 
Σχεδιασμένο για να προσφέρει γνήσια απόλαυση στις αστικές μετακινήσεις, το UX 300e συνδυάζει 
την κορυφαία ποιότητα Lexus με μία συναρπαστική, νέα εμπειρία Lexus Electrified. Καθώς πατάτε το 
‘power’ και ξεχύνεται στο δρόμο, θα νιώσετε την απόλαυση της δυνατής επιτάχυνσης και της ‘ξυραφένιας’ 
συμπεριφοράς αυτού του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Θα ανακαλύψετε τη διαισθητική, ελεγχόμενη μέσω Touch 
Pad κεντρική οθόνη αφής 10,3” και το Lexus Link app που σας βοηθά στην άμεση επαναφόρτιση, όταν 
είναι απαραίτητη. Και θα εκτιμήσετε την αίσθηση ασφάλειας του πιο εξελιγμένου Lexus Safety System +, 
που μπορεί τώρα να ανιχνεύει πεζούς τη νύχτα, ακόμα και δικυκλιστές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
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LEXUS ELECTRIFIED

‘ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ’ & ‘ΗΓΕΤΕΣ’ ΣΤΟΝ 
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σχεδιασμένο για να προσφέρει γνήσια απόλαυση 
στις αστικές μετακινήσεις, το UX 300e συνδυάζει 
την κορυφαία ποιότητα Lexus με μία συναρπαστική, 
νέα εμπειρία Lexus Electrified. Καθώς πατάτε 
το ‘power’ και ξεχύνεται στο δρόμο, θα νιώσετε 
την απόλαυση της δυνατής επιτάχυνσης και της 
‘ξυραφένιας’ συμπεριφοράς αυτού του ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου. Θα ανακαλύψετε τη διαισθητική, 
ελεγχόμενη μέσω Touch Pad κεντρική οθόνη 
αφής 10,3” και το Lexus Link app που σας βοηθά 
στην άμεση επαναφόρτιση, όταν είναι απαραίτητη. 
Και θα εκτιμήσετε την αίσθηση ασφάλειας του πιο 
εξελιγμένου Lexus Safety System +, που μπορεί τώρα 
να ανιχνεύει πεζούς τη νύχτα, ακόμα και δικυκλιστές 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ LEXUS 

Το νέο UX 300e είναι η αιχμή του δόρατος στο 
επόμενο κεφάλαιο εξηλεκτρισμού της Lexus, αλλά 
το Lexus Electrified σηματοδοτεί κάτι περισσότερο. 
Επίσης καλύπτει την εξέλιξη της επόμενης γενιάς 
Lexus Hybrid Electric, Plug-in Hybrid και Battery 
Electric Οχημάτων (EV). Από τις αρχές αυτής 
της δεκαετίας θα επεκτείνουμε τη γκάμα μας 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων ακόμα περισσότερο με 
ένα νέο Plug-in Hybrid και μία ειδική πλατφόρμα 
για Ηλεκτρικά Οχήματα (EV). 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ 
LEXUS ELECTRIFIED 

Παρά την τεράστια επιτυχία που γνωρίζουνε τα Lexus 
Hybrid Electric παγκοσμίως, δεν επαναπαυόμαστε 
στις δάφνες μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο λανσάραμε πρόσφατα το Lexus Electrified 
όραμα μας και το LF-30 concept. Δημιουργημένο 
για να εξελίξει την οδηγική απόλαυση στο 
επόμενο επίπεδο, το Lexus Electrified αποτελεί 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον έλεγχο του 
ηλεκτρικού κινητήρα, τον προηγμένο έλεγχο 
θέσης του αμαξώματος και άλλες τεχνολογίες 
εξηλεκτρισμού. Παρουσιάζοντας το εγχείρημα 
μας, το LF-30 “electrified concept” με την τολμηρή 
εξωτερική του όψη και το πιλοτήριο με επίκεντρο τον 
οδηγό ενσωματώνει όλες τις αξίες που πρεσβεύει 
το Lexus Electrified. Με υπόβαθρο περισσότερες 
από δύο δεκαετίες εξηλεκτρισμένων εμπειριών, 
αναπτύσσουμε νέες πρωτοποριακές τεχνολογίες 
όπως τέσσερις ηλεκτροκίνητους κινητήρες ανά 
όχημα - ένας για κάθε τροχό - , Ηλεκτρικό Σύστημα 
Διεύθυνσης Shift-By-Wire και Lexus Advanced 
Posture Control, υπόσχοντας μια οδηγική εμπειρία 
όπως καμία άλλη.

www.lexus.gr/electrified
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OMOTENASHI

ΑΙΣΘΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Οδηγώντας το νέο UX 300e, γρήγορα θα ανακαλύψετε το 
µυστικό της Lexus που τη διακρίνει από τις υπόλοιπες µάρκες 
πολυτελών οχηµάτων.  Η απάντηση βρίσκεται σε µία λέξη: 
‘Omotenashi’. 

Omotenashi στα Ιαπωνικά σημαίνει ‘φιλοξενία και ευγενική εξυπηρέτηση’. Ωστόσο, 
‘Omotenashi’ είναι κάτι πολύ περισσότερο από άριστες υπηρεσίες. Είναι μία αρχαία 
Ιαπωνική φιλοσοφία που περιγράφει την ικανότητα κάποιου να προβλέπει τις ανάγκες 
των άλλων, πριν διαφανούν. Omotenashi είναι τρόπος και φιλοσοφία ζωής για τον 
κάθε εργαζόμενο της Lexus. 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ. Σε όλη τη διάρκεια ζωής του UX 300e 
σας, επιδιώκουμε να σας προσφέρουμε μία εκπληκτική εμπειρία ιδιοκτησίας, με 
απαράμιλλες υπηρεσίες και άψογο σέρβις, ώστε να νιώθετε απόλυτα ικανοποιημένοι 
και ξέγνοιαστοι. Όταν επισκέπτεσθε τις εκθέσεις μας, προσπαθούμε να 
ικανοποιούμε την κάθε σας ανάγκη και να σας προσφέρουμε ένα ποιοτικό και 
ευχάριστο περιβάλλον με όλες τις ανέσεις. 

Προάγοντας τη φιλοσοφία Omotenashi στο επόμενο επίπεδο, οι πελάτες μας 
μπορούν τώρα να βιώνουν τη φιλοξενία Lexus από πρώτο χέρι στους βραβευμένους 
χώρους της μάρκας INTERSECT BY LEXUS σε Νέα Υόρκη, Τόκιο, Ντουμπάι και 
πιο πρόσφατα στο ‘Loft by Lexus’ στο Αεροδρόμιο των Βρυξελλών. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ OMOTENASHI ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ∆ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ.  Η επιρροή της φιλοσοφίας 
Omotenashi – που εστιάζει στην πρόβλεψη των αναγκών πριν διαφανούν – γίνεται 
εμφανής στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα όπως 
το UX 300e. Θα το παρατηρήσετε στην ηλεκτρική πίσω πόρτα με τη λειτουργία 
hands-free, για παράδειγμα, που διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση. Και 
στο Σύστημα Ελέγχου Κλιματισμού S-Flow, που απελευθερώνει ήπια, νανο-ιόντα 
στην καμπίνα δημιουργώντας ένα ευχάριστο επίπεδο υγρασίας για τα μαλλιά και 
το δέρμα. Και στο παρμπρίζ, οι καθαριστήρες οι οποίοι σταματούν αυτόματα όταν 
ανοίγει μία πόρτα, για να μην πιτσιλίσουν τους επιβάτες κατά την είσοδο ή έξοδό 
τους από το αυτοκίνητο. 

Και με το κύρος ενός παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των ηλεκτροκίνητων πολυτελών 
οχημάτων, εστιάζουμε όχι μόνο στην εμπειρία των πελατών αλλά και στην προστασία 
του πλανήτη μας. Γι’ αυτό, το 2015 θέσαμε στους εαυτούς μας έξι φιλόδοξους στόχους 
προκειμένου να γίνουμε ένας κατασκευαστής πολυτελών οχημάτων με μηδενικές 
εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050. Αυτοί καλύπτουν κάθε τομέα της επιχείρησής μας, 
από τη σχεδίαση των νέων EVs όπως το UX 300e, μέχρι το εργοστάσια μηδενικών 
εκπομπών ρύπων και την ανακύκλωση μπαταριών. Παράλληλα στεκόμαστε δίπλα στα 
άτομα και τις κοινότητες εμπνέοντάς τους και καθοδηγώντας τους στη βελτίωση του 
φυσικού περιβάλλοντος.
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OMOTENASHI
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ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Η οδήγηση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού Lexus σε 
αστικούς ή επαρχιακούς δρόμους, σας προσφέρει μία 
απολαυστική και ταυτόχρονα ξυραφένια αίσθηση, κυρίως 
χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους του EV και το εξαιρετικά 
άκαμπτο πλαίσιο. Επηρεασμένη από τις τεχνολογίες 
advanced posture control που είδαμε για πρώτη φορά 
στο LF-30 ‘electrified’ concept, η ομάδα μηχανολογίας 
του UX 300e ανέπτυξε νέα εξαρτήματα ανάρτησης, 
ισχυρότερα φρένα και ακόμα πιο εξειδικευμένα ελαστικά. 
Για να μπορεί ο οδηγός να βιώνει μία ανώτερη αίσθηση 
ακρίβειας ελέγχου, αναθεώρησαν το σύστημα διεύθυνσης 
του αυτοκινήτου, ώστε να προσφέρει την σαφήνεια κα 
απόκριση που χαρακτηρίζει όλα τα αυτοκίνητα Lexus.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΝΕΑ 
Ο∆ΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ LEXUS ELECTRIFIED. 
Έχοντας ρυθμιστεί με γνώμονα την τελειότητα από τον 
Yoshiaki Ito, τον πιο έμπειρο οδηγό μας ‘Takumi’ master, 
θα απολαμβάνετε μία συναρπαστική νέα οδηγική εμπειρία 
Lexus Electrified, με δυνατότητα επιλογής τεσσάρων 
προγραμμάτων επιβράδυνσης. Εξετάζοντας και την 
παραμικρή λεπτομέρεια, ο Ito βοήθησε ακόμα και στην 
κατασκευή του κομψού επιλογέα σχέσεων που μαζί με 
το χειροποίητο τιμόνι και τα χειριστήρια αλλαγών (paddle 
shifters), αποτελούν τα τρία σημεία επαφής σας με το 
UX 300e. 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ Ο∆ΗΓΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Όλα τα EV είναι εκ φύσεως αθόρυβα, 
όμως ως γνήσιο Lexus, το νέο UX 300e προχωρά κατά 
ένα βήμα επιπλέον, καταστέλλοντας σχεδόν όλους τους 
εξωτερικούς θορύβους. Έτσι, ενώ το πάχος και το βάρος 
της μπαταρίας κάτω από το πάτωμα λειτουργεί ως φυσικό 
φράγμα ήχου, αεροδυναμικές ζάντες 17”, υποδαπέδια 
καλύμματα και επενδύσεις στους θόλους των τροχών 
μειώνουν το θόρυβο που προκαλείται από πέτρες, χαλίκια 
ή νερό από το δρόμο. Ολοκληρώνοντας την αίσθηση 
ηρεμίας, έχει χρησιμοποιηθεί ακουστικό κρύσταλλο για τη 
μείωση των υψίσυχνων θορύβων, για να μπορούν οδηγός 
και επιβάτες να χαλαρώνουν στο αθόρυβο περιβάλλον 
της καμπίνας του UX 300e.

Το αµιγώς ηλεκτρικό UX προσφέρει 
ευέλικτη συµπεριφορά σε συνδυασµό 

µε το απαράµιλλο, αθόρυβο και ποιοτικό 
χαρακτήρα ενός EV. 

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ 
ΑΙΣΘΗΣΗΣ

www.lexus.gr/ux-300e
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ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

«Για το νέο UX 300e, δηµιουργήσαµε µία οδηγική εµπειρία ‘electrified’ 
που είναι µοναδική στη Lexus.» 

UX 300e Chief Engineer 
Takashi Watanabe
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ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Ο κομψός, νεαρός σύμβουλος της Lexus ευγενικά μου παραδίδει το κλειδί.
Τρεις ορόφους πιο κάτω, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Lexus είναι έτοιμο για το 
test drive, και θα είναι δικό μας για όλη την ημέρα. Θα έπρεπε να είμαι γεμάτος 
από προσμονή, αλλά νιώθω τρομαγμένος.

Το ομολογώ: Δεν έχω οδηγήσει ποτέ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο (EV), και ούτε 
με ενδιέφερε. Και έχω τις αμφιβολίες μου. Θα προσφέρει την αυτονομία που 
υπόσχεται; Και θα μπορέσει να με κερδίσει – να το ερωτευθώ και να με κάνει 
να εύχομαι το ταξίδι να μην τελειώσει ποτέ;

“ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.” 
Πλησιάζοντας το αστραφτερό SUV, δεν θυμίζει ‘ηλεκτρικό αυτοκίνητο’. Και 
η παραμικρή λεπτομέρεια αποπνέει την αίσθηση πολυτέλειας ενός Lexus, 
με λείες γραμμές και τολμηρή σχεδίαση, πλούσιο χώρο αποσκευών και 
ευρυχωρία για 5 άτομα.

Τα πράγματα ξεκινούν καλά. Παίρνοντας θέση πίσω από το τιμόνι του UX 300e 
ξεχνάω τις προκαταλήψεις μου για τα EV – ότι η έμφαση στις κιλοβατώρες και 
την αυτονομία της μπαταρίας υπονομεύει την ποιότητα εσωτερικού. Τίποτα από 
αυτά εδώ. Η δερμάτινη επένδυση είναι μαλακή. Το θερμαινόμενο χειροποίητο 
τιμόνι υπέροχο.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ 
‘ΗΛΕΚΤΡΙΖΕΙ’
Το αµιγώς ηλεκτρικό UX προσφέρει µία εκπληκτική οδηγική 
αίσθηση που είναι µοναδική στη Lexus. 

“ΤΑ PADDLE SHIFTERS ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
UX 300e ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ.” Πατάω το διακόπτη 
Power.  Η απουσία θορύβου είναι εντυπωσιακή, επιτείνοντας την προσμονή. 
Καθώς ακουμπάω το γκάζι, κάθε πίεση μεταφράζεται σε άμεση γραμμική 
απόκριση. Με τη βοήθεια του χαμηλού κέντρου βάρους του UX 300e – 
χάρη στη μπαταρία που είναι έξυπνα τοποθετημένη κάτω από το αμάξωμα 
– η εμπειρία οδήγησης είναι πέραν κάθε προσδοκίας, παραπέμποντας 
περισσότερο σε βιντεοπαιχνίδι, αλλά πάντα με αίσθηση ποιότητας.

Οι δρόμοι της πόλης είναι ο τέλειος καμβάς για τη δοκιμή των τεσσάρων 
προγραμμάτων επιβράδυνσης του αυτοκινήτου. Ελεγχόμενα από τα χειριστήρια 
(paddle shifters) πίσω από το τιμόνι, προσφέρουν μία σύνδεση με το UX 300e 
που είναι οικεία και απολαυστική. Όταν σχολιάζω την ομαλή επιτάχυνση, ο 
σύμβουλος της Lexus μου εξηγεί με ποιο τρόπο η έξυπνη μονάδα ελέγχου 
ισχύος ουσιαστικά αντισταθμίζει τις απρόβλεπτες κινήσεις του οδηγού στο 
γκάζι εξομαλύνοντας την επιτάχυνση. Έχω εντυπωσιαστεί.

“ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΒΙΑΣΤΗ, ΣΙΓΟΥΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ.” 
Αφήνοντας τον αυτοκινητόδρομο κάποιες ώρες για μία μίνι απόδραση στην 
κατάφυτη εξοχή, το UX 300e στρίβει με άνεση και ευελιξία που είναι επίσης… 
ηλεκτρική. Κάθε κίνηση είναι αβίαστη, σίγουρη και ακριβής. Και αθόρυβη. 
Τόσο αθόρυβη, που έχεις την αίσθηση ότι η επαφή σου με το δρόμο περνά 
σε άλλο επίπεδο, γίνεται πιο προσωπική. 

Το βράδυ πλησιάζει και επιστρέφουμε στη γοητεία της πόλης για να 
ανακαλύψουμε μία άλλη πλευρά του UX 300e: τις κάμερες πανοραμικής 
θέασης που κάνουν το παρκάρισμα (συχνά δωρεάν για τα EV) παιχνίδι και το 
Lexus Link app που εντοπίζει τους ταχυφορτιστές στη γειτονιά μου. Καθώς 
σταματάμε, ο ‘concierge’ μου με ενημερώνει για το απαράμιλλο πρόγραμμα 
Peace of Mind που προσφέρεται εντελώς δωρεάν και στο UX 300e με 11έτη 
ή 1.000.000 χλμ. φροντίδα της EV μπαταρίας του. Τι καλύτερο επιχείρημα για 
το κλείσιμο της συμφωνίας;

Ώρα να επιστρέψω το UX 300e. Πραγματικά θα μου λείψει αυτό το νέο EV 
της Lexus. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό δεν είναι τόσο το ίδιο το αυτοκίνητο 
και όλες οι εκπληκτικές τεχνολογίες του, αλλά η αίσθηση που σου προσφέρει. 
Και αυτή η αίσθηση είναι εξαιρετική! 
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ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ



UX 300e12

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ

01 Ξεχωριστή σχεδίαση SUV με αεροδυναμικούς 
θόλους τροχών

02 Χαρακτηριστική μάσκα Lexus με προβολείς 
τριπλής δέσμης LED

03 Πίσω φως LED διαμορφωμένο ώστε να βελτιώνει 
την οδική συμπεριφορά και τις επιδόσεις

Τόκιο: η παγκοσμίως μεγαλύτερη μεγαλούπολη, με 36 εκατομμύρια κατοίκους. 
Είμαστε εδώ για να συναντήσουμε έναν άνθρωπο και ένα αυτοκίνητο. Βρίσκονται 
σε μία σικ γειτονιά της πόλης, την Aoyoma – μαγνήτη για δημιουργικά μυαλά 
από τον κόσμο της σχεδίασης, της ψυχαγωγίας και της γαστρονομίας. Εδώ, 
εν μέσω διάσημων οίκων μόδας, καφέ και εστιατορίων, η Lexus δημιούργησε 
το INTERSECT BY LEXUS. Ένα χώρο, όπου οι επισκέπτες έρχονται για να 
χαλαρώσουν, να εμπνευστούν και να μάθουν οτιδήποτε έχει σχέση με τη Lexus.

Οι πρώτες εντυπώσεις κόβουν την ανάσα. Από τα περίτεχνο πλέγμα από 
μπαμπού που περιβάλλει το εξωτερικό – σε ένα μοτίβο εμφανώς επηρεασμένο 
από την ιδιαίτερη μάσκα της Lexus – μέχρι την απαράμιλλη φινέτσα και 
ποιότητα κατασκευής της επίπλωσης εσωτερικού, τα πάντα αποπνέουν κάτι 
πολύ ξεχωριστό, θυμίζοντας ιδιωτική λέσχη για την ελίτ. Στην είσοδο μας 
υποδέχεται ο Tetsuo Miki, Αρχισχεδιαστής του νέου Lexus UX 300e. Αυτός 
θα μας συστήσει προσωπικά τη νέα του δημιουργία: ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό 
Urban SUV που δημιουργήθηκε για πόλεις όπως το Τόκιο.

ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
ΣΤΗΣΙΜΟ. Ο κος Miki μας ξεναγεί στο ‘Γκαράζ’ – έναν πολυχώρο που 
λειτουργεί ως γκαλερί τέχνης ή τόπος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Σήμερα 
μεταμορφώνεται σε σκηνή που φιλοξενεί το Lexus UX 300e, το οποίο 
είναι πλήρως εναρμονισμένο στιλιστικά με το περιβάλλον. Οι τολμηρές και 
επιμελώς σμιλεμένες γραμμές είναι κάτι αναμενόμενο για ένα αστικό SUV 
με τη σχεδιαστική υπογραφή της Lexus. Ο κος Miki μας περιγράφει πώς 
έγινε: «Κοιτάξτε τις αιχμηρές επιφάνειες. Παρατηρήστε τις αντιθέσεις που 
δημιουργούνται με το δυναμικό στήσιμο του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο 
σφύζει από ενέργεια και ζωντάνια και αυτό δεν μπορεί να δημιουργηθεί 
ψηφιακά. Στην πραγματικότητα, ένα Lexus παίρνει ζωή όταν οι εξειδικευμένοι 
τεχνίτες ‘Takumi’ – οι λεγόμενοι Takumi Masters – αρχίζουν να σμιλεύουν το 
πρωτότυπο από πηλό.»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ LEXUS, ΤΟΞΟΕΙ∆Η ΦΩΤΑ. Στη 
συνέχεια, αναφέρεται σε κάποιες λεπτομέρειες για τις οποίες ο ίδιος και 
η ομάδα του νιώθουν  ιδιαίτερα υπερήφανοι. Οι προβολείς είναι από τα 
αγαπημένα τους χαρακτηριστικά. Κάθε προβολέας αποτελείται από μία 
συμπαγή μονάδα τριών μονάδων LED που, μαζί με τοξοειδή Φώτα Ημέρας 
(DRL) και τη χαρακτηριστική μάσκα Lexus χαρίζουν έναν έντονο ύφος στη 
φυσιογνωμία του αυτοκινήτου. Στο πίσω τμήμα, το πολύ λεπτό μονοκόμματο 
φωτιστικό σώμα LED υιοθετεί περίτεχνο σχήμα. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. 
Το απίστευτο είναι η συμβολή του στην οδική συμπεριφορά και τις επιδόσεις. 
«Όταν οδηγήσαμε το αυτοκίνητο, πραγματικά αισθανθήκαμε πώς τα 
αεροδυναμικά πτερύγια που είναι ενσωματωμένα στα πίσω φώτα εξασφάλιζαν 
πολύ μεγαλύτερη ευστάθεια» δήλωσε ο Αρχισχεδιαστής.

ΤΟΛΜΗΡΗ 
ΑΣΤΙΚΗ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Ανακαλύψτε την εντυπωσιακή 

σχεδίαση ενός SUV που δηµιουργεί 
αίσθηση στην πόλη.
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4-21-26 Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokyo, Japan

DUBAI
DIFC, Gate Village Building 7,  
Dubai, United Arab Emirates

NEW YORK
412 W 14th St, New York,  
NY 10014 USA
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥΧΩΡΟ, 
Ο∆ΗΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ COCKPIT. Και τώρα 
ας θαυμάσουμε το εσωτερικό. Το UX 300e 
έχει σχετικά συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, 
αλλά η άνεση και ευρυχωρία των επιβατών ήταν 
αδιαπραγμάτευτος στόχος για την ομάδα. Μία από 
τις λύσεις ήταν εμπνευσμένη από την πολιτιστική 
κληρονομιά της μάρκας. Ο κος Miki εξηγεί: «Τα 
Ιαπωνικά σπίτια συχνά διαθέτουν βεράντα, που 
‘θολώνει’ τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 
– με αποτέλεσμα να αλληλοσυνδέονται. Το Lexus 
UX 300e έχει κάτι παρόμοιο: δημιουργήσαμε μία 
οπτική συνέχεια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 
– ώστε το πάνω τμήμα του πίνακα οργάνων να 
δείχνει ότι εκτείνεται πέρα από το παρμπρίζ προς 
τα έξω. Αυτό πετυχαίνει μία αίσθηση απρόσκοπτης 
ορατότητας, ενώ ο οδηγός έχει πλήρη εικόνα των 
άκρων του αυτοκινήτου, που σημαίνει ότι είναι πολύ 
πιο εύκολο να ελίσσεται σε στενούς χώρους.»”

Βιώνοντας αυτή την αίσθηση από τη θέση του 
οδηγού, διαπιστώνουμε και άλλα πλεονεκτήματα 
του εσωτερικού: για παράδειγμα, η διάταξη όλων 
των σημαντικών στοιχείων γύρω από τον οδηγό, 
με όλα τα χειριστήρια να προσφέρουν μία φυσική 
αίσθηση αφής (υπάρχει μία έξυπνη κεντρική κονσόλα 
με στήριγμα παλάμης που φέρει ενσωματωμένα 
χειριστήρια ηχοσυστήματος). Πέραν αυτού, οι 
πλάτες των καθισμάτων με καπιτονέ επένδυση και η 
μινιμαλιστική προσέγγιση “less is more”, προσδίδουν 
στο περιβάλλον της καμπίνας μία αίσθηση άνεσης 
και τάξης.

Πραγματικά, υπάρχουν άφθονα θέματα προς 
συζήτηση και ο κος Miki είναι πρόθυμος να 
ικανοποιήσει την περιέργειά μας – καθώς 
απολαμβάνουμε ένα θεσπέσιο γεύμα στο στιλάτο 
εστιατόριο του δευτέρου ορόφου.

“∆ηµιουργήσαµε µία αλληλοσύνδεση µεταξύ του εσωτερικού και του 
εξωτερικού του αυτοκίνητου.” 

UX 300e Chief Designer  
Tetsuo Miki
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ

ΟΡΓΑΝΑ ELECTRIFIED 
Το πρώτο, αμιγώς ηλεκτρικό Lexus διαθέτει ένα φουτουριστικό, ψηφιακό 
ταχύμετρο, ένδειξη αυτονομίας και δείκτη προγράμματος επιβράδυνσης 
(deceleration mode). Ένα ακόμα πρωταρχικό σημείο επαφής με τον οδηγό 
είναι ο περίτεχνα κατασκευασμένος επιλογέας ταχυτήτων, που αντικαθιστά 
τον συμβατικό επιλογέα στο UX 300e.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Εγκατεστημένη με ασφάλεια κάτω από τα πίσω καθίσματα και το πάτωμα της 
καμπίνας, η συμπαγής μπαταρία ιόντων λιθίου  δεν επηρεάζει την ευρυχωρία των 
πίσω επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών προσφέρει 367 λίτρα (φορτωμένος 
μέχρι την εταζέρα). Για πρόσθετη άνεση, μία ηλεκτρική πίσω πόρτα με hands-
free λειτουργία διευκολύνει τη φόρτωση του UX 300e ενώ για ευελιξία, τα 
πίσω καθίσματα είναι διαιρούμενα 60/40.

www.lexus.gr/ux-300e





«Καθώς το ταξίδι σας συνεχίζεται, θα αντιληφθείτε µε ποιο τρόπο 
το νέο UX 300e προάγει τις θρυλικές αξίες Lexus όπως η απουσία 
θορύβων, η άνεση και η αξιοπιστία στο επόµενο επίπεδο.» 

UX 300e Chief Engineer 
Takashi Watanabe
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ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ

Ενώ το νέο UX 300e κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο 
εργοστάσιο της Lexus στο Kyushu στη Ν. Ιαπωνία, κουβαλά 
μία πλούσια σχεδιαστική παράδοση και τεχνοτροπία με 
μακρινή καταγωγή. Ευελπιστώντας να μάθω περισσότερα 
γι΄ αυτό, βρέθηκα σε ένα παραδοσιακό, Ιαπωνικό aikido 
club στο κέντρο της Fukuoka, όχι μακριά από το εργοστάσιο 
της Lexus.

Έχω έρθει με σκοπό να συναντήσω τη Σχεδιάστρια 
Εσωτερικού της Lexus, Keiko Shishido. Η μικροκαμωμένη, 
στιλάτη εμφάνισή της έρχεται σε αντίθεση με την ωμή 
δύναμη που είναι διάχυτη στο club, αλλά παρόλα αυτά, 
κερδίζει αμέσως την προσοχή. Μιλά για τις γκαλερί 
τέχνης που της αρέσουν να συχνάζει, τις ώρες που περνά 
παρακολουθώντας τον κόσμο στο δρόμο, τις νέες ιδέες 
που ανακαλύπτει συνεχώς.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
ΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
‘SASHIKO’. Πλησιάζει ένας από τους δασκάλους aikido. 
Φίλος της Shishido, υποθέτω. Είναι ψηλότερος από αυτήν, 
αλλά εξακολουθώ να έχω την απορία γιατί η προσοχή της 
είναι στραμμένη στην καπιτοναρισμένη φόρμα ‘aikido 
gi’, και όχι στο πρόσωπό του. Με ρωτά αν πρόσεξα 
την περίτεχνη ραφή. Αυτή είναι η τεχνική ‘sashiko’, που 
χρονολογείται πάνω από 1.200 χρόνια, περιλαμβάνει 10 
βελονιές ανά ίντσα, και η αντοχή της την κάνει δημοφιλή 
στο aikido. Τώρα, αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται στα 
δερμάτινα καθίσματα του νέου Lexus UX 300e. Καθώς 
απαιτείται ένα σταθερό, ικανό χέρι που έχει εξοικειωθεί 
με την πάροδο των χρόνων, το καπιτονάρισμα ‘sashiko’ 
εκτελείται από τους εξειδικευμένους αριστοτεχνίτες 
‘Takumi’ της Lexus. Η Shishido χαμογελά. Το μυστήριο 
αποκαλύπτεται.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΦΗ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ. 
Καθώς κατευθυνόμαστε προς την έξοδο, η οικοδέσποινά 
μου δείχνει τις παραδοσιακές συρόμενες Ιαπωνικές 
πόρτες από χαρτί ‘shoji’. Η κοκκώδης (σαγρέ) επιφάνεια 
του χαρτιού – γνωστή ως ‘washi’ – αναπαράγεται στην 
υφή του ταμπλό του UX 300e χαρίζοντας μία ξεχωριστή 
ατμόσφαιρα σε όλο το εσωτερικό. Την ίδια στιγμή λέει 
ότι ένας σχεδιαστής χρωμάτων δεν είναι καλλιτέχνης, 
ότι η δημιουργία ενός αυτοκινήτου απαιτεί σταθερές 
παραμέτρους. Σαφέστατα, η τέχνη της Shishido έγκειται 
στο ταλέντο της να ενσωματώνει εξωτερικές επιρροές.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΑ 
TAKUMI

Σας παρουσιάζουµε ένα πολυτελές EV που είναι 
περίτεχνα σχεδιασµένο µε γνώµονα εσάς και τις 

ανάγκες σας.
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ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ

www.lexus.gr/ux-300e

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ‘TAKUMI’
Για να διασφαλίζεται η κορυφαία ποιότητα που είναι 
χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των μοντέλων 
Lexus, το UX 300e κατασκευάζεται μαζί με άλλα 
ηλεκτροκίνητα μοντέλα στο βραβευμένο μας 
εργοστάσιο της πόλης Kyushu. Εδώ, η προσοχή 
στη λεπτομέρεια είναι εμφανής παντού, από την 
πανέμορφη, γυαλισμένη στο χέρι βαφή μέχρι την 
απόλυτη τάξη στην συναρμολόγηση όλων των 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Πριν φορτωθεί για 
μεταφορά, το κάθε UX 300e περνά από έλεγχο 
ποιότητας στην εγκατάσταση ‘Quiet Room’του 
εργοστασίου, όπου οι τεχνίτες ‘Takumi‘ χρησιμοποιούν 
τα άριστα εκπαιδευμένα αυτιά και δάχτυλά τους για 
να ανιχνεύσουν και αποκαταστήσουν ανεπιθύμητους 
θορύβους και κραδασμούς μέσα στην καμπίνα.

Αριστερά: Ασύρματος φωτισμός αεραγωγών στις 
εκδόσεις UX 300e Luxury
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Εγκατεστημένη 
διακριτικά κάτω από το πάτωμα της καμπίνας και το πίσω κάθισμα, η 
μπαταρία 54.3 kWh του UX 300e αποτελείται από 288 κυψέλες ιόντων 
λιθίου υψηλής χωρητικότητας. Με μελετημένες διαστάσεις για την επίτευξη 
της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ αυτονομίας και επιδόσεων, η έξυπνη 
τοποθέτηση της μπαταρίας επιτρέπει τη χρήση ενός συσσωρευτή μεγάλης 
χωρητικότητας, συμβάλλοντας στο χαμήλωμα του κέντρου βάρους και στη 
δημιουργία 367 λίτρων αποθηκευτικού χώρου.

Για μέγιστο έλεγχο, αισθητήρες παρακολουθούν την τάση κάθε κυψέλης 
και μονάδας, καθώς και τις θερμοκρασίες των κυψελών. Αυτό το αυξημένο 
επίπεδο ελέγχου τάσης μπαταρίας, μαζί με το προηγμένο σύστημα διαχείρισης 
μπαταρίας  (Battery Management System) οδηγούν σε μία εκτεταμένη 
αυτονομία. Για μία μεγάλη και χωρίς προβλήματα διάρκεια ζωής, η μπαταρία 
διαθέτει προηγμένα συστήματα ψύξης και θέρμανσης, ενώ ανθεκτικές 
ελαστικές τσιμούχες την προστατεύουν από το νερό και τη σκόνη.

11ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘EV BATTERY EXTENDED CARE’. Η 
Lexus προσφέρει δωρεάν ένα 11ετές ή 1 εκατομμυρίου χλμ. πρόγραμμα EV 
Battery Extended Care για όλες τις λειτουργικές βλάβες και τη μείωση της 
χωρητικότητας κάτω από 70%, με την προϋπόθεση ότι οι τακτικοί έλεγχοι 
που προβλέπονται στο πρόγραμμα συντήρησης πραγματοποιούνται στο 
εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Lexus.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Σχεδιασμένη για 
όλη τη διάρκεια ζωής του UX 300e, η μπαταρία ιόντων λιθίου προσφέρει 
αυτονομία έως 315 km (WLTP) και έχει αναπτυχθεί για ελάχιστη πτώση 
απόδοσης. Το σημαντικότερο για τον πλανήτη, όταν το UX 300e φτάσει 
στο τέλος του κύκλου ζωής του, έχουμε ένα πρόγραμμα επιστροφής για 
να διασφαλίσουμε την ασφαλή και υπεύθυνη ανακύκλωση.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

PANORAMIC VIEW MONITOR
Το Panoramic View Monitor ή Πανοραμική 
Θέαση χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες για να 
προβάλλει μία εικόνα σχεδόν 360° γύρω από το 
αυτοκίνητο, διευκολύνοντας την οδήγηση στην 
πόλη. Επίσης παράγει μία εικονική, τρισδιάστατη 
εικόνα του UX 300e σας, σε μία πανοραμική 
κάτοψη, με κατευθυντήριες γραμμές στην οθόνη 
για ευκολότερους ελιγμούς.

HEAD-UP DISPLAY
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία που αναπτύχθηκε για 
πρώτη φορά για μαχητικά αεροσκάφη, η μεγάλη, 
έγχρωμη επιφάνεια Head-Up Display υψηλής 
ανάλυσης τοποθετείται χωρίς να περιορίζει το οπτικό 
σας πεδίο και προβάλλει ζωτικές πληροφορίες στο 
παρμπρίζ. Η εικόνα είναι τόσο ευκρινής και ακριβής 
ώστε ακόμα και σε ηλιόλουστες συνθήκες τα 
δεδομένα να φαίνονται πεντακάθαρα.

TOUCH PAD
Τέλεια τοποθετημένη για ξεκούραστη οδήγηση, 
η μεγάλη οθόνη πολυμέσων 10,3” του UX 300e 
ελέγχεται είτε μέσω φωνητικών εντολών ή με το νέο 
Touch Pad, που προσομοιώνει τη λειτουργία ενός 
smartphone. Η δυνατότητα διαιρούμενης οθόνης 
επιτρέπει ταυτόχρονη πρόσβαση σε πληροφορίες, 
όπως το σύστημα πλοήγησης Lexus Premium 
Navigation και τα μετεωρολογικά δεδομένα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
‘LEXUS ELECTRIFIED’. Όπως όλα τα αυτοκίνητα Lexus, το νέο UX 300e 
χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα. 
Αυτές περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά φιλοξενίας, όπως θερμαινόμενα 
καθίσματα για όλους τους επιβάτες και ένα θερμαινόμενο τιμόνι για τα 
κρύα πρωινά. Επίσης, το ηλεκτρικό σύστημα Climate Concierge ελέγχει 

αποτελεσματικά τον κλιματισμό της καμπίνας, δημιουργώντας το τέλειο 
περιβάλλον για να απολαύσετε το κορυφαίο ηχοσύστημα Mark Levinson® 
Premium Surround 13 ηχείων. Καθώς οδηγείτε, θα παρατηρήσετε ακόμη 
πως το ταμπλό του UX 300e είναι εργονομικά σχεδιασμένο για ελάχιστη 
διάσπαση της προσοχής και περιλαμβάνει νέες πρακτικές εφαρμογές όπως 
ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου και ασύρματο φωτισμό αεραγωγών.

Χωρητικότητα µπαταρίας
54.3 kWh

Αυτονοµία έως
 315 km WLTP

Τελική ταχύτητα
160 km/h

Επιτάχυνση
0-100 km/h σε 7.5 

δευτερόλεπτα

www.lexus.gr/ux-300e
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ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Χρησιμοποιήστε το Lexus Link στο κινητό σας για να ελέγχετε 
από απόσταση το επίπεδο φόρτισης και την αυτονομία του UX 
300e, ώστε να κρίνετε εάν η μπαταρία χρειάζεται συμπλήρωμα. 
Όταν φορτίζετε στο σπίτι, μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε 
την πρόοδο φόρτισης από την άνεση του σαλονιού σας. Μπορείτε 
ακόμα και να βάλετε χρονόμετρο για να διασφαλίσετε ότι η φόρτιση 
θα έχει ολοκληρωθεί πριν την ώρα που πρόκειται να αναχωρήσετε.

ΕΛΕΓΧΟΣ A/C & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΠΑΓΩΣΗ 
ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ελέγχετε τον κλιματισμό 
και το ξεπάγωμα του παρμπρίζ του UX 300e από τη θαλπωρή 
του σπιτιού ή του γραφείου σας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να 
ρυθμίσετε το σύστημα κλιματισμού για μία προγραμματισμένη ώρα 
αναχώρησης, ώστε να απολαμβάνετε ένα υψηλό επίπεδο άνεσης 
με το που εισέρχεστε στο αυτοκίνητο. Το σύστημα αποπάγωσης 
μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από απόσταση τα κρύα πρωινά.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Στην υψηλού επιπέδου φιλοσοφία ‘Omotenashi’ έρχεται να προστεθεί 
τώρα το νέο Lexus Link app, που μεταμορφώνει το UX 300e 
σε συνδεδεμένο αυτοκίνητο και απογειώνει την εμπειρία Lexus 
Electrified. Διαισθητικό στη χρήση, περιλαμβάνει υπηρεσίες ειδικές 
για ηλεκτρικά οχήματα όπως απομακρυσμένη φόρτιση, έλεγχος A/C 
από απόσταση και εντοπισμό σταθμού φόρτισης. Το Lexus Link σας 
προσφέρει επίσης πρόσβαση σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων 
σταθμών φόρτισης, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα, 
την ταχύτητα φόρτισης και την τιμή ανά  κιλοβατώρα (kWh).
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παράλληλα με τις λειτουργίες που αφορούν στα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα, το Lexus Link σας βοηθά επίσης να οργανώνετε το 
σέρβις του UX 300e ή να χρησιμοποιείτε το ‘Share To Car’ για να 
προγραμματίσετε τις διακοπές ή ένα επαγγελματικό ταξίδι και να 
τα προωθήσετε το αυτοκίνητό σας. Και ενώ το ‘Car to Door’ σας 
καθοδηγεί στο τελικό προορισμό με τα πόδια η με ένα δημόσιο 
μέσο μεταφοράς αφού σταθμεύσετε το αυτοκίνητο, το ‘Find my 
Car’ σας βοηθά να εντοπίζετε το UX 300e, επιστρέφοντας. 
Τέλος, το ‘Driving Analytics’ σας επιτρέπει να παρακολουθείτε 
τις διαδρομές σας και να επισημαίνετε τα επαγγελματικά ταξίδια.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Ζωτικής σημασίας για όλους τους ιδιοκτήτες EV, το στοιχείο 
αυτό σας βοηθά να εντοπίζετε γρήγορα σταθμούς φόρτισης 
σε όλη την Ευρώπη. Μόλις φτάσετε σε ένα σταθμό φόρτισης, 
απλά κάντε την ταυτοποίηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
(app) ή την κάρτα RFID ή το Lexus Link app πριν τη φόρτιση. 
Για μεγαλύτερη διαφάνεια, οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν μία μηνιαία 
σύνοψη των φορτίσεων.

www.lexus.gr/ux-300e
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Όπως όλα τα ηλεκτρικά οχήματα, το UX 300e χρειάζεται φόρτιση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Έχοντας μελετήσει τα μοτίβα χρήσης ενός EV, μελετήσαμε προσεκτικά το μέγεθος της μπαταρίας ώστε 
οι περισσότεροι ευρωπαίοι οδηγοί να χρειάζονται φόρτιση μόνο μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρησιμοποιώντας ένα 
σταθμό φόρτισης AC της Lexus που θα σας βοηθήσουμε να εγκαταστήσετε. Σε πιο μακρινά ταξίδια, με 
το Lexus Link app εντοπίζετε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC για άμεση επαναφόρτιση τη στιγμή που 
απολαμβάνετε τον καφέ σας ή κάνετε διάλειμμα για ξεκούραση.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Στο σπίτι, μπορείτε να συνδέετε το UX 300e σας στην πρίζα ή σε 
ένα σταθμό φόρτισης της Lexus μέσω της θύρας φόρτισης AC στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου. Η 
λύση αυτή προσφέρει έξυπνα χαρακτηριστικά όπως μία ρύθμιση μέγιστης φόρτισης που επιτρέπει σε 
ιδιοκτήτες που ζουν στην κορυφή ενός λόφου, για παράδειγμα, να κάνουν χρήση της αναγεννητικής 
πέδησης, φεύγοντας από το σπίτι. Το σύστημα φόρτισης του UX 300e σας επιτρέπει επίσης να 
προγραμματίζετε τις ώρες φόρτισης ώστε να εκμεταλλεύεστε χαμηλά τιμολόγια χρέωσης κιλοβατώρας 
ή να εξασφαλίζετε ότι το EV σας είναι πλήρως φορτισμένο μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ
Επωφεληθείτε από το δικό σας οικιακό σταθµό φόρτισης Lexus και το 
πανευρωπαϊκό δίκτυο ταχυφορτιστών στο οποίο σας παρέχει πρόσβαση 
στο Lexus Link app.

ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ DC ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ. 
Χρησιμοποιώντας τη θύρα φόρτισης DC στην 
αριστερή πλευρά του UX 300e σας, μπορείτε 
να φορτίζετε σε σταθμούς ταχείας φόρτισης 
που εντοπίζει το Lexus Link app. Οι σταθμοί 
ταχείας φόρτισης DC που βρίσκονται σε εμπορικά 
κέντρα, πρατήρια καυσίμου, κέντρα πόλεων σας 
προσφέρουν πολύ μικρότερους χρόνους φόρτισης 
συγκριτικά με ένα συμβατικό σύστημα.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Κάθε UX 300e είναι εξοπλισµένο µε το 
πιο εξελιγµένο Lexus Safety System +. 
Όπου κι αν ταξιδεύετε με το νέο Lexus UX 300e, 
είναι καθησυχαστικό να γνωρίζετε ότι οδηγείτε ένα 
από τα ασφαλέστερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν 
κατασκευαστεί ποτέ. Για το σκοπό αυτό, είναι στάνταρντ 
εξοπλισμένο με το πιο εξελιγμένο πακέτο τεχνολογιών 
του Lexus Safety System+, που βοηθούν ώστε να 
αποτρέπονται οπίσθιες συγκρούσεις, εκτροπές από τη 
λωρίδα κυκλοφορίας και συγκρούσεις με πεζούς.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΕ BLIND 
SPOT MONITOR ΚΑΙ LANE TRACING ASSIST. 
Οδηγώντας σε πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους, ή 
σε καθημερινές διαδρομές από και προς τη δουλειά, οι 
πρωταρχικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένας οδηγός 
είναι η παρέκκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας και ένα 
ξαφνικό φρενάρισμα των προπορευόμενων οχημάτων. Γι’ 
αυτό, όταν δείξετε την πρόθεσή σας να αλλάζετε λωρίδα 
ενεργοποιώντας το φλας, το UX 300e παρακολουθεί 
άμεσα τα πίσω οχήματα, με τη βοήθεια του προαιρετικού 
Blind Spot Monitor ή επιβραδύνει χρησιμοποιώντας 
Σύστημα Ελέγχου Πορείας με Δυναμικό Ραντάρ (Dynamic 
Radar Cruise Control) εάν το προπορευόμενο όχημα 
φρενάρει.

The UX 300e διαθέτει επίσης Υποβοήθηση Οδικής 
Σήμανσης (Road Sign Assist), που συγκεντρώνει 
πληροφορίες από τις πινακίδες οδοσήμανσης, Αυτόματη 
Υψηλή Δέσμη Προβολέων (Automatic High Beam) που 
ανιχνεύει τα προπορευόμενα οχήματα τη νύχτα και Σύστημα 
Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Tracing Assist), 
που αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο όταν στρίβετε ή 
κινείστε στον αυτοκινητόδρομο.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
(PRE-COLLISION SYSTEM)ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ. Όταν οδηγείτε 
σε πολυσύχναστες περιοχές σε κέντρα πόλεων, θα 
νιώσετε ευγνωμοσύνη για το Σύστημα Αποφυγής 
Σύγκρουσης (Pre-Collision System)του UX 300e. 
Χρησιμοποιώντας ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος 
σε συνδυασμό με μία στερεοσκοπική κάμερα, εντοπίζει 
ακόμα και πεζούς τη νύχτα ή ποδήλατα που εμφανίζονται 
ξαφνικά μπροστά σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Εάν ανιχνεύσει κίνδυνο, θα λάβετε ένα οπτικό μήνυμα 
στο σύστημα στο Head-Up Display, ώστε να λάβετε τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης. Εάν 
εξακολουθείτε να αγνοείτε τις προειδοποιήσεις, το UX 
300e  θα αυξήσει την πίεση πέδησης προκειμένου να 
αποφευχθεί μία σύγκρουση.

www.lexus.gr/ux-300e
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01 Το Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης (PCS) χρησιμοποιεί ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος για την ανίχνευση αντικειμένων όπως οι πεζοί τη νύχτα, και η Υποβοήθηση 
Οδικής Σήμανσης (RSA) συγκεντρώνει πληροφορίες από πινακίδες οδοσήμανσης, ενώ οδηγείτε

02 Ξεπαρκάρετε με ασφάλεια χάρις στην Παρακολούθηση Διερχόμενης Κίνησης Όπισθεν (RCTA)
03 H Προσαρμοζόμενη Υψηλή Δέσμη (AHB) ελέγχει έξυπνα τους προβολείς LED
04 Η Παρακολούθηση Τυφλού Σημείου (BSM) ανιχνεύει οχήματα σε παρακείμενες λωρίδες
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ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ LEXUS ΣΑΣ;
Και τώρα, ετοιμαστείτε για την χαρά της επιλογής του νέα σας Lexus UX 300e 
μέσα από μία διαδικασία που θα σας ενθουσιάσει. Υιοθετώντας την εντυπωσιακή 
αστική εμφάνιση που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα της οικογένειας UX, κάτω 
από το καπό του UX 300e βρίσκεται ένας προηγμένος ηλεκτροκινητήρας που 
αποδίδει 150 kW (204 DIN hp) και 300 Nm άμεσης ροπής. Προσφέροντας 
ταχεία γραμμική επιτάχυνση και αυτονομία έως 315 km WLTP, η μπαταρία ιόντων 
λιθίου του είναι προϊόν της απαράμιλλης εμπειρίας μας, έχοντας κατασκευάσει 
πάνω από 1,8 εκατομμύρια electrified hybrid μοντέλα από το 2005.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα του UX 300e είναι ιδιαιτέρως εκλεπτυσμένη: η 
μεγάλη οθόνη πολυμέσων (multimedia) 10,3” είναι ευανάγνωστη και φιλική προς 
το χρήστη, ενώ ελέγχεται μέσω αφής (Touch Pad) και παρέχει πρόσβαση στα 
apps του κινητού σας μέσω Apple CarPlay® ή Android Auto®. Αποκλειστική, 
δερμάτινη ραφή και υλικά που έχουν επιμεληθεί οι ‘Takumi’ χαρίζουν στην 
καμπίνα έναν αέρα σύγχρονης κομψότητας και φινέτσας.

Όλα τα μοντέλα UX 300e εφοδιάζεται με το πιο εξελιγμένο πακέτο τεχνολογιών 
ενεργητικής ασφάλειας του Lexus Safety System +. Αυτό περιλαμβάνει Σύστημα 
Αποφυγής Σύγκρουσης (Pre-Collision System), τώρα με Ανίχνευση Πεζών και 
τη νύχτα και Εντοπισμό Ποδηλάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, Σύστημα 
Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Tracing Assist) που σας βοηθά να 
παραμένετε στην πορεία σας, Αυτόματη Υψηλή Δέσμη (Automatic High Beam) 
που βελτιώνει την ορατότητα στο σκοτάδι και Προσαρμοζόμενο Cruise Control 
(Dynamic Radar Cruise Control) με ενσωματωμένη Αναγνώριση Οδικής 
Σήμανσης (Road Sign Assist) που αναγνωρίζει τις πινακίδες οδοσήμανσης.
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01. ΜΟΝΤΕΛΟ
Σελίδες 30-31

05. ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Σελίδες 44-45

03. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σελίδες 34-37

07. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σελίδες 50-53

02. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Σελίδες 32-33

06. ΧΡΩΜΑΤΑ 
Σελίδες 46-49

04. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σελίδες 38-43

08. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σελίδες 54-55
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ΜΟΝΤΕΛΟ  |  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

01. AC / DC ΘΥΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Μία θύρα AC 6.6 kW (Type 2 / σύνδεση Mennekes) για φόρτιση στο σπίτι είναι 
διακριτικά εγκατεστημένη στη δεξιά πίσω πλευρά του UX 300e, ενώ μία θύρα 
DC 50 kW (σύνδεση CHAdeMO) για ταχεία φόρτιση ‘εν κινήσει’ βρίσκεται 
στην αριστερή πλευρά. Για μέγιστη άνεση, και οι δύο θύρες φόρτισης έχουν ένα 
καπάκι που ανοίγει μέσω πίεσης, εσωτερικό φωτισμό και σύστημα κλειδώματος.

02. ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Ο νέος ηλεκτροκινητήρας /γεννήτρια 150 kW του UX 300e όχι μόνο κινεί 
τους εμπρός τροχούς, αλλά χρησιμοποιεί και αναγεννητική πέδηση για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού όταν φρενάρετε ή οδηγείτε χωρίς γκάζι. Ένας από τους 
πιο προηγμένους και συμπαγείς ηλεκτροκινητήρες του είδους του, είναι ισχυρός 
και απίστευτα αποδοτικός.

03. ΝΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ 11ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ‘EV BATTERY EXTENDED CARE’

Το UX 300e χρησιμοποιεί την πιο εξελιγμένη τεχνολογία μπαταρίας ιόντων λιθίου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ηλεκτροδίου υψηλής πυκνότητας και προηγμένης 
δομής στοίβαξης ηλεκτροδίων. Σχεδιασμένη για να ικανοποιεί άριστα τις ανάγκες 
των ευρωπαίων οδηγών κατοίκων πόλεων, η μπαταρία είναι μελετημένη ώστε να 
προσφέρει την τέλεια ισορροπία βέλτιστης αυτονομίας (μέχρι 315 km WLTP) 
και δυναμικών επιδόσεων. Και δείχνοντας την εμπιστοσύνη που έχουμε στην 
τεχνολογία της μπαταρίας μας, προσφέρουμε ένα 11ετές (ή 1 εκατομμυρίου χλμ.) 
πρόγραμμα EV Battery Extended Care για όλες τις λειτουργικές βλάβες και τη 
μείωση της χωρητικότητας κάτω από 70%, με την προϋπόθεση ότι οι τακτικοί 
έλεγχοι που προβλέπονται στο πρόγραμμα συντήρησης πραγματοποιούνται στο 
εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Lexus.

04. POWER CONTROL UNIT (PCU)
Για μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία, το UX 300e διαθέτει μία συμπαγή, νέα 
PCU, με όλα τα εξαρτήματα κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να διαχειρίζονται την 
υψηλή τάση που χαρακτηρίζει τα EV. Στοχεύοντας στη μείωση των θορύβων και 
κραδασμών είναι εγκατεστημένη στο κεντρικό εγκάρσιο στοιχείο του συστήματος 
μετάδοσης. Διασφαλίζοντας μία ποιοτική οδηγική εμπειρία σε όλες τις συνθήκες 
η PCU προσφέρει ομαλή επιτάχυνση ακόμα και όταν οι κινήσεις σας στο πεντάλ 
του γκαζιού είναι ελαφρώς απότομες.

05. ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Για το UX 300e, οι μηχανικοί της Lexus δημιούργησαν ένα συμπαγές, νέο σύστημα 
μετάδοσης EV που προσφέρει μία άκρως πολιτισμένη λειτουργία και εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα θορύβων. Βασισμένοι σε μια διάταξη τριών αξόνων, η ομάδα 
των μηχανικών εξέλιξε και την παραμικρή λεπτομέρεια αυτού του κιβωτίου μιας 
σχέσης. Ανάμεσα στα μέτρα βελτίωσης ήταν το ειδικό γυάλισμα των οδοντώσεων 
των γραναζιών, ένα ηχοαπορροφητικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα λίπανσης.

06. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η υπερβολική θερμότητα μειώνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση της μπαταρίας, 
γι’ αυτό και οι μηχανικοί μας ανέπτυξαν ένα προηγμένο σύστημα ψύξης για τη 
μπαταρία του UX 300e μας. Ασφαλέστερο και ελαφρύτερο από τα υγρόψυκτα 
συστήματα, χρησιμοποιεί παγωμένο αέρα για να εξασφαλίζει τη σταθερή απόδοση 
της μπαταρίας, ακόμα και σε οριακές συνθήκες, όπως σε υψηλές ταχύτητες ή 
κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων ταχυφορτίσεων.

07. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Επειδή η απόδοση της μπαταρίας συνήθως μειώνεται όταν κάνει κρύο, το UX 
300e εφοδιάζεται με σύστημα θέρμανσης κάτω από κάθε μονάδα μπαταρίας. 
Αυτό ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις του κρύου καιρού στην αυτονομία και παρέχει 
συνεχή, πλήρη διαθεσιμότητα ισχύος ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
μέχρι -30°C.
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

DYNAMIC
H έκδοση Dynamic κάνει ακόμα πιο εύκολη την καθημερινότητα σας με 
πρακτικές προσθήκες.

LUXURY PLUS
Η έκδοση UX 300e Luxury εντυπωσιάζει με την πρωτοποριακή τεχνολογία 
και την απαράμιλλη τεχνολογία, την επιπρόσθετη ασφάλεια ‘Takumi’.

LUXURY
Ανεβείτε επίπεδο με την έκδοση UX 300e Luxury, και απολαύστε πιο τολμηρή 
εμφάνιση και Ιαπωνική φιλοξενία.

18” Ζάντες Αλουμινίου, Γκρι, Machined Face, 5 ακτίνων, ελαστικά 225/50 R18
Ηλιοροφή & Φιμέ Κρύσταλλα πίσω
Έξυπνη Είσοδος εμπρός & Χώρου Αποσκευών
Υποβοήθηση Στάθμευσης (ICS) & Αισθητήρες (4+4)

Δερμάτινη επένδυση
Καθίσματα Θερμαινόμενα & Αεριζόμενα, εμπρός
10,3” Οθόνη Συνδεσιμότητας 
& Ασύρματος Φορτιστής Κινητού

Προβολείς τριπλής δέσμης (triple LED) με Αυτόματη Υψηλή Δέσμη (AHB)
Υποβοήθηση Αλλαγής Λωρίδας BSM
Υποβοήθηση Στάθμευσης ICS & RCTAB
Head Up Display (HUD)

Ηχοσύστημα Mark Levinson® Premium Surround 13-ηχείων
10.3” Οθόνη Πολυμέσων
Lexus Premium Navigation
Πανοραμική Θέαση PVM

Φώτα Ομίχλης LED, εμπρός
Ράγες Οροφής
Αισθητήρας Βροχής

Υφασμάτινη επένδυση με οροφή στο ίδιο χρώμα
Κάμερα Οπισθοπορείας με Δυναμικές Γραμμές

BUSINESS
Πιστή στις αρχές της Lexus, η έκδοση Business προσφέρει ένα εντυπωσιακό 
επίπεδο εξοπλισμού με την Κορυφαία Ασφάλεια στην κατηγορία LSS+ 2.0.

17” Ζάντες Αλουμινίου, Machined Face, 5 ακτίνων, ελαστικά 215/60 R17
Προβολείς διπλής δέσμης (bi-LED) με Αυτόματη Υψηλή Δέσμη (AHB)
Προσαρμοζόμενο Cruise Control με Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας
Χειριστήρια Paddle Shifts στο τιμόνι

Αποφυγή Πρόσκρουσης με Ανίχνευση Πεζού (Η/Ν) & Ποδηλάτου (Η)
Κλιματισμός Διζωνικός με Ιονισμένο αέρα και Αισθητήρα Υγρασίας Shitudo 
CarPlay/Android, Android Auto, 7’’ Οθόνη, Lexus Link,  DAB, 6 ηχεία
Καθίσματα Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενα (8) με Οσφυική Υποστήριξη
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01. 17” ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ AERO
Με μεσαίο γκρι φινίρισμα, οι αεριζόμενες ζάντες aero φέρουν πτερύγια 
εκατέρωθεν των ακτίνων και αποτελούν παγκόσμια πρωτιά για τη Lexus. Το 
σχήμα των πτερυγίων βασίζεται στο ‘Gurney Flap’, που τοποθετείται στην 
πίσω πτέρυγα των μονοθεσίων της Formula 1, για τη ρύθμιση της ροής του 
αέρα και τη δημιουργία στροβίλων που αυξάνουν την αεροδυναμική πίεση. 
Αυτό το καινοτόμο σχέδιο ζαντών αυξάνει την αυτοπεποίθηση στην οδήγηση, 
παρέχοντας σταθερότητα στο φρενάρισμα, αυξάνοντας την απόδοση ψύξης 
και μειώνοντας το στροβιλισμό κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου 

02. 18” ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Δυναμικές ζάντες αλουμινίου 5 ακτίνων, σε εντυπωσιακό μεσαίο γκρι φινίρισμα, 
που συνδυάζουν κατεργασμένο φινίρισμα για αναμφισβήτητη σπορ εμφάνιση 
και αίσθηση πολυτέλειας.

03. ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Για να επιτυγχάνονται αφενός η ανώτερη οδηγική ποιότητα, αφετέρου τα 
χαμηλά επίπεδα θορύβου που αναμένονται από το πρώτο, αμιγώς ηλεκτρικό 
Lexus, αναπτύχθηκαν ειδικά ελαστικά για EV. Και ενώ τα ελαστικά 18” 
225/50 R18 αναδεικνύουν την αίσθηση ποιότητας του UX 300e και την 
εξαιρετική ευστάθεια, τα ελαστικά 17” 215/60 R17 προσφέρουν τη χαμηλότερη 
αντίσταση κύλισης (RRC) στην κατηγορία.

04.  ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ (BI-LED)
Με μία μονάδα LED διπλής δέσμης single-projector και Φώτα Ημέρας (DRL) 
σχήματος L, αυτοί οι προβολείς υποδηλώνουν την αποφασιστικότητα του 
αυτοκινήτου.

05. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ (TRIPLE LED)
Προβολείς με συμπαγείς μονάδες LED τριπλής δέσμης και Φώτα Ημέρας 
(DRL) σχήματος L διατεταγμένα στο χαρακτηριστικό σχήμα βέλους της Lexus. 
Επιπλέον, φώτα παντός καιρού βοηθούν να διατηρείται ένα ασφαλές πεδίο 
ορατότητας σε ομιχλώδεις συνθήκες οδήγησης.

06. ΦΩΤΑ ΣΤΡΟΦΗΣ
Τα φώτα στροφής LED του UX 300e φωτίζουν επιπρόσθετα την περιοχή που 
είναι κοντά στο αυτοκίνητο, όταν αυτό στρίβει αριστερά ή δεξιά.
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07. ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (DRL)
Φώτα ημέρα (DRL) σε σχήμα βέλους τοποθετούνται πάνω από τους προβολείς, 
αποτυπώνοντας το μοτίβο ‘L’ που αποτελεί στιλιστικό στοιχείο φωτισμού Lexus. 
Έτσι δημιουργείται μία αίσθηση συνέχειας με το εξωτερικό του οχήματος, ενώ 
κάθετες φωτεινές γραμμές υποδηλώνουν βάθος, μέσα από ένα μοναδικό 
σχεδιασμό φωτισμού.

08. ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΦΩΤΑ ME ΠΤΕΡΥΓΙΑ                              
(AERO STABILISING)

Τα πίσω φώτα του νέου UX 300e υιοθετούν προηγμένη, εντυπωσιακή και 
ταυτόχρονα αεροδυναμική σχεδίαση. Τα ενσωματωμένα πτερύγια μειώνουν τις 
αλλαγές πίεσης του αέρα κατά 16% περίπου, συμβάλλοντας στην ευστάθεια του 
οχήματος, όταν στρίβει ή δέχεται πλευρικούς ανέμους. Επιπλέον, η συνεχόμενη 
φωτεινή γραμμή που σχηματίζεται από 120 φώτα LED και λεπταίνει προς 
το κέντρο, με πάχος μόλις 3mm στο στενότερο σημείο, αποτελεί στοιχείο 
ταυτότητας του μοντέλου.

09. ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Μία ηλεκτρική, ανακλινόμενη και συρόμενη κρυστάλλινη ηλιοροφή προσδίδει 
μία αίσθηση ελευθερίας, ευρυχωρίας και φωτεινότητας στην καμπίνα του UX 
300e.

10. HANDS-FREE ΘΥΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Για άνετη φόρτωση και εκφόρτωση, το UX 300e διατίθεται με μία hands-free 
ηλεκτρική πίσω πόρτα. Έχοντας επάνω σας το έξυπνο κλειδί (smart key), η 
πόρτα ανοίγει και κλείνει περνώντας το πόδι σας κάτω από τον αισθητήρα 
που βρίσκεται στον πίσω προφυλακτήρα.

11. ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Ράγες οροφής από ανθεκτικό αλουμίνιο δημιουργούν ένα ελκυστικό σχήμα 
που εκτείνεται ομαλά και χωρίς να διακόπτεται κατά μήκος της οροφής του 
UX 300e.   
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01. Ο∆ΗΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ COCKPIT
Θέλοντας να πετύχουν την αίσθηση ενός ενιαίου συνόλου στο νέο UX 
300e, οι σχεδιαστές μας αποφάσισαν να εξαλείψουν τα διακριτά όρια μεταξύ 
εξωτερικού και εσωτερικού. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο οδηγός απολαμβάνει 
εξαιρετική ορατότητα με σαφή αίσθηση των διαστάσεων του αυτοκινήτου. 
Η ανθρωποκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση συμβάλλει στην εργονομία 
εσωτερικού του UX 300e, καθώς τοποθετεί τα σημαντικότερα χειριστήρια 
γύρω από τον οδηγό.

02. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ S-FLOW / 
CLIMATE CONCIERGE

Σε συνεργασία με το Σύστημα Ψύξης Μπαταρίας, το Climate 
Concierge διαχειρίζεται έξυπνα τη θερμοκρασία της καμπίνας του UX 300e 
σας σύμφωνα με τις εξωτερικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας εξαιρετική άνεση και 
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Το σύστημα S-Flow μπορεί, για παράδειγμα, 
να ανιχνεύει εάν τα καθίσματα είναι κατειλημμένα και να ρυθμίζει ανάλογα 
τον κλιματισμό. Το σύστημα απελευθερώνει επίσης ήπια, όξινα νανο-ιόντα, 
γεμίζοντας την καμπίνα με φρέσκο αέρα και δημιουργώντας ένα ευχάριστο 
επίπεδο υγρασίας για τα μαλλιά και το δέρμα.

03. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ
Προσδίδοντας ένα εκπληκτικό επίπεδο πολυτέλειας για την κατηγορία, το τιμόνι 
3 ακτίνων του νέου UX 300e προέρχεται από τη ναυαρχίδα LS sedan. Για 
πρόσθετη άνεση, το προφίλ λαβής του συγκεκριμένου τιμονιού διαμορφώθηκε 
και τελειοποιήθηκε καταγράφοντας την πίεση στις παλάμες ενός οδηγού 
‘Takumi’ κατά τη διάρκεια πολυάριθμων δοκιμών. Με επένδυση γνήσιου 
δέρματος, έχει λειτουργία θέρμανσης για τα κρύα πρωινά του χειμώνα, ενώ 
ενσωματωμένοι διακόπτες ελέγχουν το ηχοσύστημα, το τηλέφωνο, την οθόνη 
πολλαπλών πληροφοριών, και τα Συστήματα Ελέγχου Πορείας με Δυναμικό 
Ραντάρ (Dynamic Radar Cruise Control) και Υποβοήθησης Διατήρησης 
Λωρίδας (Lane Tracing Assist).

04. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ PADDLE SHIFTERS
Για συναρπαστικές επιδόσεις σε περιπτώσεις όπως οδήγηση στην πόλη με 
συχνές στάσεις/εκκινήσεις και σε δρόμους με στροφές, η επιβράδυνση του 
UX 300e μπορεί να ελέγχεται σε τέσσερα επίπεδα χρησιμοποιώντας τα 
χειριστήρια paddle shifters επί του τιμονιού.

05. ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Ένα ακόμα πρωταρχικό στοιχείο επαφής του οδηγού με το UX 300e είναι 
ο περίτεχνα κατασκευασμένος επιλογέας ταχυτήτων. Αντικαθιστώντας τον 
συμβατικό επιλογέα, ταιριάζει άριστα στην παλάμη σας και υιοθετεί την τελευταία 
μας τεχνολογία ‘shift-by-wire’ προσφέροντας μία premium αίσθηση για τον 
έλεγχο της Όπισθεν (R), της Νεκράς (N) και της Εμπρόσθιας Κίνησης (D).

06. ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΚΑΠΙΤΟΝΑΡΙΣΜΑ ‘SASHIKO’
Η επένδυση από μαλακό δέρμα που διατίθεται με το UX 300e είναι εμπνευσμένη 
από την παραδοσιακή Ιαπωνική τεχνική ‘sashiko’, που χρησιμοποιείται επίσης 
στη δημιουργία στολών πολεμικών τεχνικών. Το καπιτοναρισμένο δέρμα είναι 
διακοσμημένο με νέα περφορέ μοτίβα, που σχηματίζουν γεωμετρικά σχέδια, 
τέλεια ευθυγραμμισμένα, αναδεικνύοντας την εμφάνιση των καθισμάτων.
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07. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ / ΟΣΦΥΪΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μέχρι οκτώ ρυθμίσεις επιτρέπουν στον οδηγό να διαμορφώνει μία εργονομική 
θέση οδήγησης στο UX 300e που μειώνει την κόπωση. Για μεγαλύτερη άνεση 
στα πιο μακρινά ταξίδια, η ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης 2 κατευθύνσεων 
στο κάθισμα του οδηγού προσφέρεται στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

08. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ‘WASHI’
Το UX 300e είναι το πρώτο μοντέλο της Lexus με επένδυση καμπίνας, 
εμπνευσμένη από την σαγρέ υφή ενός χαρτιού, γνωστού ως ‘washi’, που 
χρησιμοποιείται σε παραδοσιακές Ιαπωνικές συρόμενες πόρτες.

09. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Οι εκδόσεις Luxury διαθέτουν φωτιζόμενους αεραγωγούς με ξεχωριστή, 
φωτεινή πηγή LED και ασύρματο επαγωγικό φωτισμό

10. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Στάνταρ εξοπλισμός στις εκδόσεις Luxury και Luxury+, τα εμπρός και πίσω 
θερμαινόμενα καθίσματα προσφέρουν εξαιρετικά επίπεδα άνεσης και 
χαλάρωσης τις ημέρες του χειμώνα.

11. ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Εγκατεστημένη με ασφάλεια κάτω από τα πίσω καθίσματα και το πάτωμα της 
καμπίνας, η συμπαγής μπαταρία ιόντων λιθίου  δεν επηρεάζει την ευρυχωρία των 
πίσω επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών προσφέρει 367 λίτρα (φορτωμένος 
μέχρι την εταζέρα). Για πρόσθετη άνεση, μία ηλεκτρική πίσω πόρτα με hands-
free λειτουργία διευκολύνει τη φόρτωση του UX 300e ενώ για ευελιξία τύπου 
crossover, τα πίσω καθίσματα είναι διαιρούμενα 60/40.
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01. LEXUS PREMIUM SOUND SYSTEM
Το νέο 300e διατίθεται με σύστημα Lexus Premium Sound System έξι ηχείων. 
Δημιουργώντας την αίσθηση που έχει ο θεατής μπροστά σε μία μουσική 
σκηνή, ο ήχος παράγεται άμεσα από τα ηχεία και έμμεσα, μέσω ανάκλασης 
στα κρύσταλλα. Για πιστή αναπαραγωγή ήχου με ασύγκριτη καθαρότητα, 
παλμό και ελάχιστη παραμόρφωση, τα διαφράγματα ηχείων της Panasonic® 
κατασκευάζονται από ρητίνη που περιέχει ξυλάνθρακα μπαμπού και ορυκτές 
ίνες οπάλ, για βέλτιστη ανακυκλωσιμότητα.

02. MARK LEVINSON® AUDIO
Με ισχύ 915 Watt, το σύστημα Mark Levinson® Premium Surround Sound 
13 ηχείων του UX 300e παράγει ήχο υψηλής πιστότητας. Οι υπεύθυνοι 
εξέλιξης επεδίωξαν την ιδανική σχεδίαση για κάθε ηλεκτρικό εξάρτημα του 
συστήματος ώστε να επιτυγχάνεται ολική αρμονική παραμόρφωση (THD, δείκτης 
παραμόρφωσης σήματος) της τάξεως του 0,1% ή χαμηλότερη. Το σύστημα 
περιλαμβάνει έναν ενισχυτή 150 W / 4 Ù x 12 καναλιών (χρησιμοποιούνται 
8 κανάλια) Class D. Η πλούσια ισχύς επιτρέπει τη χρήση μεγάλων ηχείων με 
ακρίβεια, πετυχαίνοντας καθαρό, ισχυρό ήχο. Χάρη σε μία βέλτιστη διάταξη, 
το QLS (Quantum Logic Surround) χρησιμοποιεί τεχνολογία ακουστικής 
επεξεργασίας που επιτρέπει στο σύστημα να αναπαράγει πιστά τον ήχο, όπως 
στην original σύνθεσή του.

03. ΟΡΓΑΝΑ OPTITRON
Το cockpit εφοδιάζεται με όργανα Optitron, με κεντρική οθόνη TFT LCD 7 
ιντσών. Εκεί προβάλλονται ευκρινείς πληροφορίες και ελκυστικά animations με 
την είσοδό σας στην καμπίνα και με την έναρξη λειτουργίας του αυτοκινήτου. Για 
το πρώτο, αμιγώς ηλεκτρικό Lexus, προσθέσαμε ένα ψηφιακό ταχύμετρο που 
διαμορφώνει μία σπορ εμφάνιση, δείκτη αυτονομίας και ένδειξη επιβράδυνσης 
τεσσάρων επιπέδων.

04. HEAD-UP DISPLAY
Δεδομένα του οχήματος προβάλλονται έγχρωμα απευθείας στο παρμπρίζ. 
Η Οθόνη Head-Up Display, διαστάσεων 260 mm x 97.5 mm, σας επιτρέπει 
να ελέγχετε δεδομένα όπως εντολές πλοήγησης, ρυθμίσεις ηχοσυστήματος 
ή λειτουργίες ασφάλειας, χωρίς να διασπάται η προσοχή σας από το δρόμο.

05. EMERGENCY RESPONSE SYSTEM - ECALL
Για την ασφάλειά σας, το eCall προσφέρει μηχανική και αυτόματη ενεργοποίηση 
κλήσης έκτακτης ανάγκης. Μετά από μία σύγκρουση με ενεργοποίηση του 
αερόσακου, το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης ενημερώνει αυτόματα τις 
υπηρεσίες διάσωσης ως προς την ακριβή τοποθεσία και την κατάσταση του 
αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης πιέζοντας το σχετικό διακόπτη οποιαδήποτε στιγμή. 
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01. LEXUS PREMIUM NAVIGATION
Με ζωηρά γραφικά 3D και πολλές επιλογές απεικόνισης, όπως ‘Αναζήτηση 
Σημείου Ενδιαφέροντος’, οι τελευταίοι χάρτες μπορούν να ενημερώνονται 
μέσω ‘Over The Air’ (ΟΤΑ) τεχνολογίας. Για πρόσθετη άνεση, το σύστημα 
περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η εμπειρία πλοήγησης 
αναβαθμίζεται με online υπηρεσίες όπως online δελτία κυκλοφορίας, αναζήτηση 
χώρου στάθμευσης, πρόγνωση καιρού, Google Search ή Google Street View.

02. TOUCH PAD
Η κεντρική οθόνη του UX 300e ελέγχεται μέσω του Touch Pad στην κεντρική 
κονσόλα ή φωνητικών εντολών. Η διεπαφή Touch σας προσφέρει τη γνώριμη 
αίσθηση ενός smartphone, χρησιμοποιώντας χειρισμούς όπως double tapping 
(διπλό χτύπημα) και flicking (περιστροφή).

03. LEXUS LINK – ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στην υψηλού κύρους φιλοσοφία ‘Omotenashi’ έρχεται να προστεθεί τώρα 
το νέο Lexus Link app, που μεταμορφώνει το UX 300e σε συνδεδεμένο 
αυτοκίνητο και απογειώνει την εμπειρία Lexus Electrified για τους πελάτες. 

Γρήγορο και διαισθητικό στη χρήση, το Lexus Link προσφέρει καινοτόμες 
υπηρεσίες για EV, όπως:

 Απομακρυσμένος έλεγχος φόρτισης.
 Απομακρυσμένος έλεγχος A/C.
  Πρόσβαση σε ένα εκτενές ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων σταθμών 

φόρτισης. Σας επιτρέπει να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα, την ταχύτητα 
φόρτισης και την τιμή ανά  κιλοβατώρα (kWh).

Το Lexus Link σας προσφέρει επίσης υπηρεσίες όπως:

  Driving Analytics: Παρακολουθείτε τα ταξίδια, το οδηγικό στυλ και τα 
επαγγελματικά ταξίδια σας.

  Find my Car: Εντοπίζει το Lexus σας και σας καθοδηγεί σε αυτό.
  Service & Συντήρηση: Σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις εργασίες 

σέρβις του UX 300e σας.
 Προειδοποιητικές λυχνίες: Για πρόσθετη σιγουριά, αυτή η λειτουργία                 

          εξηγεί τι σημαίνει κάθε προειδοποιητική λυχνία και την ενέργεια που    
          θα πρέπει να γίνει.

  Share to Car: Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε μία διαδρομή σε μία άλλη 
συσκευή και να την στέλνετε στο Lexus σας, ενώ το ‘Car to Door’ σας 
καθοδηγεί να φτάσετε με τα πόδια στον τελικό προορισμό αφού έχετε 
σταθμεύσει.

04. ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ SMARTPHONE
Με τα Apple CarPlay® και Android Auto®, το νέο UX 300e σας επιτρέπει να 
προβάλλετε και να διαχειρίζεστε ορισμένα από τα apps του smartphone σας 
στην οθόνη αφής 10.3 ιντσών.

05. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
Μπορείτε να φορτίσετε συμβατά smartphones μέσω του επαγωγικού ασύρματου 
φορτιστή, που είναι τοποθετημένος σε εργονομική θέση στην κεντρική κονσόλα 
του UX 300e.
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01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Εξοπλισμένο με το πρωτοποριακό μας σύστημα Lexus Safety System + που 
περιλαμβάνει Pre-Collision System, τώρα με ανίχνευση πεζού ημέρα & νύχτα 
και ανίχνευση δικυκλιστή τις ώρες της ημέρας, το UX 300e προσφέρει 
κορυφαία ασφάλεια.

Το Lexus Safety System + περιλαμβάνει:
- Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης (Pre-Collision System), 
   με Ανίχνευση Πεζού (Η/Ν) και Δικυκλιστή (Η) 
- Σύστημα Ελέγχου Πορείας με Δυναμικό Ραντάρ 
   (Dynamic Radar Cruise Control) 
- Υποβοήθηση Οδικής Σήμανσης (Road Sign Assist) 
- Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Tracing Assist) 
- Αυτόματη Υψηλή Δέσμη Φώτων (AHB)

02. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ (PCS)
Το Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης (Pre-Collision System) του νέου UX 300e  
μπορεί τώρα να ανιχνεύει ακόμα πεζούς τις νυχτερινές ώρες και ποδήλατα στο 
φως της ημέρας. Για να γίνει αυτό, η ευαισθησία της κάμερας και η δυναμική 
δέσμη έχουν αυξηθεί ώστε να μειώνεται η συχνότητα ατυχημάτων τις νυχτερινές 
ώρες, για παράδειγμα, όταν ένας πεζός που επιχειρεί να διασχίσει το δρόμο είναι 
δυσδιάκριτος, εξ αιτίας των φώτων των αντίθετα ερχόμενων οχημάτων. Επιπλέον, 
έχει διευρυνθεί το εύρος ανίχνευσης του ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος, 
επιτρέποντας τον εντοπισμό των ποδηλάτων. Εάν το σύστημα διαπιστώσει υψηλή 
πιθανότητα ατυχήματος, ενεργοποιούνται αυτόματα τα φρένα για αποφυγή της 
σύγκρουσης ή περιορισμό των επιπτώσεών της.

03. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΡΑΝΤΑΡ 
(DRCC)

Το σύστημα χρησιμοποιεί τον αισθητήρα ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος και 
μία κάμερα για ανίχνευση του προπορευόμενου οχήματος και διασφάλιση μιας 
απόστασης ασφαλείας. Εάν το προπορευόμενο όχημα σταματήσει, το σύστημα 
θα φρενάρει το UX 300e. Όταν το όχημα ξεκινήσει πάλι, το ίδιο θα συμβεί και 
με το UX 300e το οποίο θα συνεχίσει την πορεία του. Το σύστημα περιορίζει το 
φόρτο του οδηγού σε καταστάσεις που απαιτούν συχνές εκκινήσεις και στάσεις.

04. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (RSA)
Το σύστημα Υποβοήθησης Οδικής Σήμανσης (Road Sign Assis) του νέου UX 
300e αναγνωρίζει και παρέχει πληροφορίες στον οδηγό μέσω της οθόνης 
πολλαπλών πληροφοριών. Όταν είναι συνδεμένο στο Dynamic Radar Cruise 
Control, η ταχύτητα του αυτοκινήτου μπορεί να επαναρυθμιστεί άμεσα, 
σύμφωνα με το όριο ταχύτητας που έχει αναγνωριστεί από το RSA. Αρκεί το 
πάτημα ενός διακόπτη. Το RSA αναγνωρίζει όλα τα σημαντικά οδικά σήματα και 
τις προειδοποιήσεις κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων και των φωτεινών 
πινακίδων.

05. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙ∆ΑΣ (LTA)
Το Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Tracing Assist) βοηθά 
τον οδηγό να διατηρεί το UX 300e στο κέντρο της λωρίδας. Επίσης παρέχει 
υποβοήθηση όταν το όχημα στρίβει, έχοντας πιο περιορισμένη ακτίνα από 
το προηγούμενο σύστημα. Εάν το σύστημα διαπιστώσει ότι το UX 300e 
παρεκκλίνει από τη λωρίδα του, θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία πρόληψης, 
προκειμένου να το επαναφέρει στο κέντρο της λωρίδας.
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Σε καμία περίπτωση το Lexus Safety System + δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις οδηγικές σας ικανότητες. Παρακαλούμε, 
διαβάστε τις οδηγίες πολύ προσεκτικά, πριν θέσετε το σύστημα σε λειτουργία και να θυμάστε ότι ο οδηγός είναι πάντα 
υπεύθυνος για την ασφάλεια. Λεπτομέρειες προδιαγραφών και εξοπλισμού υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με τις 
τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις. Για τυχόν απορίες, απευθυνθείτε στον τοπικό σας Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Lexus.
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* Διατίθεται προαιρετικά.
** Οι άνθρωποι και τα εμπόδια που εμφανίζονται στο μόνιτορ, διαφέρουν από την πραγματική θέση και απόσταση. Μην       
     βασίζεστε απόλυτα στην εικόνα του μόνιτορ και, για λόγους ασφάλειας, φροντίστε να ελέγχετε το χώρο γύρω από 
     το όχημα με τα ίδια σας τα μάτια όταν οδηγείτε.
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01. ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΥΨΗΛΗ ∆ΕΣΜΗ (AHB)*
Ένα Σύστημα Προσαρμοζόμενης Υψηλής Δέσμης (Adaptive High-beam 
System – AHS) αποτρέπει το θάμπωμα των άλλων οδηγών από τα φώτα 
του UX 300e. Ανεξάρτητα τσιπ LED στον προβολέα ενεργοποιούνται/ 
απενεργοποιούνται για ακριβή έλεγχο των φωτιζόμενων και μη φωτιζόμενων 
περιοχών.

02. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Λαμβάνοντας στοιχεία από έναν αισθητήρα εγκατεστημένο σε κάθε ελαστικό, η 
οθόνη πολλαπλών πληροφοριών προβάλλει δεδομένα πίεσης και προειδοποιεί 
σε περίπτωση απώλειας της πίεσης σε κάποιο από αυτά. Το σύστημα μπορεί να 
μειώσει τον κίνδυνο κλαταρίσματος, βελτιώνοντας παράλληλα την κατανάλωση 
και τη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

03. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Το Σύστημα Υποστήριξης Στάθμευσης (Parking Support Alert) που αυξάνει 
την αυτοπεποίθηση κατά το παρκάρισμα σε στενές περιοχές, προειδοποιεί για 
επικείμενη σύγκρουση, χρησιμοποιώντας ένα ραντάρ, Λειτουργία Ειδοποίησης 
Πίσω Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert) και μία εικόνα 
από την πίσω κάμερα(κάμερα οπισθοπορείας).

04. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ

Η Ειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας Όπισθεν λειτουργεί όταν το 
αυτοκίνητο κάνει όπισθεν. Ανιχνεύει εμπόδια γύρω από το αυτοκίνητο και 
οχήματα που πλησιάζουν στο πίσω τμήμα. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, το 
σύστημα σας προειδοποιεί με ένα ηχητικό σήμα και μία οπτική απεικόνιση στην 
κεντρική οθόνη και στον σχετικό εξωτερικό καθρέπτη. Εάν χρειαστεί, μπορεί να 
εφαρμόσει Drive Force Control (Ενεργή Υποβοήθηση Οδήγησης) και Brake 
Control (Έλεγχο Φρένων) για να αποφευχθεί η σύγκρουση.

05. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (BSM)*
Ραντάρ τοποθετημένα στον πίσω προφυλακτήρα ανιχνεύουν οχήματα σε 
παρακείμενες λωρίδες που δεν είναι ορατά στους εξωτερικούς καθρέπτες. 
Εάν ο οδηγός βγάλει φλας δηλώνοντας την πρόθεσή του να αλλάξει λωρίδα και 
ένα όχημα εισέλθει στο τυφλό σημείο, ένα προειδοποιητικό σήμα εμφανίζεται 
στο στον αντίστοιχο εξωτερικό καθρέφτη.

06. LEXUS PARKING ASSIST & ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑΣΗ *
Το Lexus parking assist monitor** σας βοηθά όταν εισέρχεστε με όπισθεν σε 
χώρους στάθμευσης. Στην κεντρική οθόνη προβάλλεται μία εικόνα βίντεο του 
χώρου όπου επιχειρείτε να παρκάρετε με όπισθεν, και υπερτίθενται οδηγίες 
στάθμευσης. Για ευκολότερο έλεγχο σε συνωστισμένες περιοχές, το Panoramic 
View Monitor παρέχει ορατότητα σχεδόν 360° γύρω από το αυτοκίνητο. 
Επίσης, μία τρισδιάστατη εικόνα του UX 300e σας, με οδηγίες στην οθόνη 
βοηθούν να ελίσσεσθε σε περιορισμένους χώρους στην πόλη.

07. ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Ενισχύοντας τα διαπιστευτήρια ασφαλείας του, το νέο UX 300e προσφέρει 
ολοκληρωμένη προστασία 8 αερόσακων, στάνταρ. Μεταξύ αυτών, είναι οι 
αερόσακοι οδηγού/οδηγοί και συνοδηγού και αερόσακοι γονάτων, εμπρός 
πλευρικοί αερόσακοι και αερόσακοι τύπου κουρτίνας που καλύπτουν όλη την 
επιφάνεια των πλαϊνών παραθύρων.
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01. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΚΑΜΠΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Για κορυφαία ακρίβεια διεύθυνσης και οδηγική ποιότητα, η υψηλών επιδόσεων 
πλατφόρμα GA-C του UX έχει βελτιωθεί με την πρόσθετη ακαμψία της 
υποδαπέδιας μπαταρίας του UX 300e που προστατεύεται από εγκάρσια 
στοιχεία. Ένα πλαίσιο τετραγωνικής δομής στο πίσω τμήμα και οι ενισχυμένες 
EV βάσεις της ανάρτησης ολοκληρώνουν το εξαιρετικά άκαμπτο πλαίσιο.

02. ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ
Το νέο UX 300e προσφέρει ευέλικτη συμπεριφορά και άμεση επιτάχυνση 
που σας προσφέρει βελτιωμένη αίσθηση αυτοπεποίθησης και ακρίβειας. Με 
το χαμηλό κέντρο βάρους και όλα τα βαρύτερα εξαρτήματα συγκεντρωμένα 
στο κέντρο του αυτοκινήτου, η απόλαυση στις στροφές αυξάνεται, ενώ το 
ενισχυμένο πλαίσιο και η πρόσθετη ακαμψία της μονάδας της μπαταρίας 
συνεισφέρουν στην ακρίβεια διεύθυνσης.

03. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
Το UX 300e διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αεροδυναμική 
του απόδοση. Τα πίσω φώτα μειώνουν τις αλλαγές αεροδυναμικής κατά 16% 
περίπου και συμβάλουν στην άριστη ευστάθεια όταν το όχημα στρίβει και στους 
πλευρικούς ανέμους. Επιπλέον, αεροδυναμικές περσίδες στο κάτω τμήμα 
της μάσκας ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση της 
μπαταρίας, πετυχαίνοντας μείωση του συντελεστή οπισθέλκουσας του EV 
στο 0.31. Ένα ακόμα μοναδικό στοιχείο του UX 300e, είναι ότι τα καλύμματα 
κάτω από το πάτωμα του αυτοκινήτου έχουν αυξηθεί και η κάτω επιφάνεια 
της μπαταρίας έχει γίνει επίπεδη και λεία, δημιουργώντας μία αεροδυναμική 
δομή κάτω από το αμάξωμα.

04. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ TAKUMI
Η εμπρός ανάρτηση γονάτων MacPherson και η διάταξη με διπλά ψαλίδια 
πίσω έχουν σχεδιαστεί και ρυθμιστεί για να προάγουν την οδηγική άνεση και 
την άμεση απόκριση. Για μοντέλα με ζάντες 18”, τα χαρακτηριστικά τριβής των 
τσιμουχών, οδηγού ράβδου, λιπαντικού και εμβόλου έχουν βελτιστοποιηθεί, 
περιορίζοντας την ανεπιθύμητη κίνηση του μη αναρτώμενου βάρους. Σε 
συνεργασία με τους δεξιοτέχνες οδηγούς ‘Takumi’, ρυθμίσαμε την ανάρτηση 
του UX 300e έτσι ώστε να προσφέρει τις απαιτούμενες γεωμετρίες και 
αποσβέσεις που ελαχιστοποιούν τις ανεπιθύμητες κλίσεις του αμαξώματος.

05. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ένα σύστημα Electric Power Steering, με πιο συμπαγές και στιβαρό σύστημα 
υποβοήθησης στην κολώνα τιμονιού μεγαλύτερης διαμέτρου εξοπλίζει το UX 
300e. Για πιο άμεση και ακριβή αίσθηση διεύθυνσης, προστέθηκε μια ενίσχυση 
στην κρεμαγιέρα που εδράζεται στο εμπρός υποπλαίσιο. Σε κάθε εντολή του 
τιμονιού ο οδηγός απολαμβάνει αυξημένη απόκριση, αφού η ξεκάθαρη αίσθηση 
κατευθυντικότητας χαρακτηρίζει κάθε Lexus.

06. DRIVE MODE SELECT
Ο διακόπτης Drive Mode Select έχει τοποθετηθεί δίπλα στο πλαίσιο οργάνων 
για εύκολη διαχείριση από τον οδηγό, χωρίς να διασπάται η προσοχή του, ούτε 
να μετακινείται στο κάθισμά του. Τα Προφίλ οδήγησης Eco, Normal και Sport 
προσφέρονται στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις UX 300e.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ

01. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ (ENTRY WALLBOX) 
ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, 22 KW

Από τα μικρότερα στο είδος του, το Entry Wallbox 22 kW διαθέτει 
ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης και θύρα Type 2 για ημι-δημόσιες εφαρμογές. 
Χάρη στις εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις του, είναι η τέλεια λύση για 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για αποδοτική φόρτιση EV.

02. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ WALLBOX ΜΕ ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, 22 KW
Εξοπλισμένο με θύρα φόρτισης Type 2, το Connected Wallbox 22 kW είναι 
μία έξυπνη λύση φόρτισης για οικιακή και ημι-δημόσια εφαρμογή. Έχοντας 
LAN, WiFi και προαιρετικό LTE, η ενσωματωμένη μόνάδα RFID διασφαλίζει 
ταχεία και ασφαλή πρόσβαση. Το Connected Wallbox προσφέρει και τη 
δυνατότητα λειτουργίας ως κεντρική μονάδα (master unit)όντας κατάλληλο 
και για εφαρμογές πολλαπλών σημείων φόρτισης.

03. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Όταν φορτίζετε εν κινήσει, χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο (διαθέσιμο σε 
μήκη 5 m, 7,5 m ή 10 m) για να συνδέσετε το UX 300e σας σε ένα δημόσιο 
σταθμό φόρτισης.
 
04. ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ
Αυτή η πρακτική θήκη διατηρεί το καλώδιο φόρτισης σε άριστη κατάσταση 
αλλά και την τάξη και ασφάλεια στο χώρο αποσκευών.
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01. UX 300E STYLE PACK
Τα αξεσουάρ του UX 300e Style Pack προσθέτουν σχεδιαστικές λεπτομέρειες 
στο πλαϊνό και το πίσω τμήμα του crossover σας. Το καθένα είναι μια πινελιά 
αδιαφιλονίκητου στυλ:

•	Μαρσπιέ σε Piano black αναδεικνύουν τις εντυπωσιακές γραμμές του 
πρώτου, αμιγώς ηλεκτρικού Lexus.

•	Το πίσω ένθετο σε piano black τονίζει τη δυναμική σιλουέτα του UX 300e.
•	Διακοσμητικές πλάκες μαρσπιέ σας υποδέχονται με μοναδικό τρόπο 

κάθε φορά που εισέρχεστε στο αυτοκίνητο.

02. UX 300E SUV PACK
Το UX 300e SUV Pack ενισχύει την περιπετειώδη εμφάνιση του αμιγώς 
ηλεκτρικού crossover με σχεδιαστικά στοιχεία μπροστά, στο πλάι και πίσω:
Εμπρός ποδιά: αυτή η ποδιά ενσωματώνεται στο κάτω άκρο του προφυλακτήρα 
και χαρίζει στο UX 300e σας μία δυναμική εμφάνιση χαμηλού προφίλ.

•	Πλαϊνή ποδιά: αυξάνει οπτικά τον όγκο των μαρσπιέ του UX 300e, 
αναδεικνύοντας τη μοναδική σπορ εμφάνιση.

•	Πίσω ποδιά: αγκαλιάζοντας το αμάξωμα βάζει μία δυναμική τελική πινελιά 
στη δυναμική και σπορ εμφάνιση του UX 300e σας.

03. ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”
Οι χειμερινές ζάντες αλουμινίου Lexus είναι ειδικά σχεδιασμένες για το UX 
300e, ώστε ακόμα και σε κακές οδικές συνθήκες και χαμηλές θερμοκρασίες 
να υποδηλώνει το κύρος του.

04. ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18” – ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ GLOSSY BLACK

Το glossy black κατεργασμένο φινίρισμα και η σχεδίαση υψηλών επιδόσεων 10 
ακτίνων διαμορφώνουν ένα μοναδικό, προηγμένο, αστικό στυλ.

05. ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18”- MATT BLACK
Αυτή η ζάντα 10 ακτίνων με φινίρισμα matt black υπογραμμίζει το δυναμικό 
crossover χαρακτήρα του UX 300e.
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06. UX 300E PROTECTION PACK
Το UX 300e Protection Pack διατηρεί το UX 300e σας στη βέλτιστη δυνατή 
κατάσταση με αξεσουάρ που το προστατεύουν από καθημερινά χτυπήματα, 
γρατζουνιές και ρύπους:

•	Το φιλμ προστασίας του πίσω προφυλακτήρα προστατεύει το UX 300e 
σας στην πόλη.

•	Το κάλυμμα του χώρου αποσκευών με λογότυπα EV σας προσφέρει 
ξεγνοιασιά όταν μεταφέρετε φορτία όπως απορρίμματα κήπου ή σπορ 
εξοπλισμό.

•	Τα πολυτελή πατάκια διατίθενται σε συνδυασμό δέρμα/ύφασμα ή με 
μπορντούρα Nubuck.

07. ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ 
NUBUCK

Απολαύστε εσείς και οι επιβάτες σας τα πολυτελή πατάκια με κομψή μπορντούρα 
Nubuck.

08. ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ                       
∆ΕΡΜΑ/ΥΦΑΣΜΑ

Ενισχύστε τη φινέτσα του νέου σας UX 300e με πολυτελή πατάκια σε 
συνδυασμό δέρμα/ύφασμα.

09. ΚΙΤ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Προσθέστε μία έξτρα νότα χειροποίητης πολυτέλειας στο UX 300e σε με 
το κιτ δερμάτινων αξεσουάρ.

10. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ / ΒΑΣΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ
Ασφαλίζουν στις ράγες οροφής του UX 300e και δημιουργούν μία ασφαλή 
και σταθερή βάση για μία ευρεία ποικιλία ειδικών αξεσουάρ, όπως βάσεις 
ποδηλάτων ή μπαγκαζιέρες για σκι. Η βάση ποδηλάτου της φωτογραφίας 
που κλειδώνει έχει ειδικό σύστημα ασφάλισης των τροχών του ποδηλάτου 
και του πλαισίου.
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ΧΡΩΜΑΤΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ LEXUS ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Οι σχεδιαστές της Lexus ποτέ δεν χρησιμοποιούν προκατασκευασμένα 
χρώματα, προτιμώντας να εξελίσσουν τα δικά τους από την αρχή, μία 
διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο χρόνια. Η χρωματική παλέτα 
Lexus περιλαμβάνει συνολικά 30 διαφορετικά χρώματα μεταξύ των οποίων 
τα μεταλλικά Satin Silver και Sonic Titanium.

Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για τη δημιουργία ενός νέου χρώματος Lexus: 
Ο σχεδιαστής αποφασίζει αφού προηγουμένως δει εκατοντάδες δείγματα. 
«Κατά την εξέλιξη ενός νέου χρώματος βλέπω τόσες πολλές αποχρώσεις, 
ώστε μερικές φορές δεν βλέπω καθαρά στο τέλος της ημέρας» σχολιάζει η 
Megumi Suzuki, μία από τις πιο έμπειρες σχεδιάστριες χρωμάτων μας. Για μία 
τέτοια καριέρα, χρειάζεται εκπληκτική χρωματική αντίληψη και έμπειρο μάτι.

«Κάθε φορά που συναντώ κάποιον ή πηγαίνω σε ένα κατάστημα ή σπίτι, 
παρατηρώ χρώματα και υλικά» λέει. «Υπάρχουν πολλοί σαν κι εμένα στον 
τομέα μας.»

Ακόμα και αφού έχει αποφασιστεί ένα χρώμα, πρέπει να γίνουν πολλά. Στα 
διάφορα στάδια εξέλιξης, η Suzuki χρειάστηκε να συγκροτήσει ένα μικρό 
στρατό από ειδικούς: Τεχνικούς μίξης χρωμάτων, γλύπτες πηλού, μηχανικούς 
και το προσωπικό του Βαφείου του εργοστασίου, προκειμένου να επιτευχθεί 
ένα αψεγάδιαστο, ομοιόμορφο φινίρισμα. Κάθε μερικές εβδομάδες, η Kansai 
Paint (ένας προμηθευτής χρωμάτων της Lexus) δημιουργεί μία νέα παρτίδα, 
και οι σχεδιαστές Lexus εξετάζουν προσεκτικά τα δείγματα, λυγίζοντας πάνελ 
δοκιμών για να μιμηθούν τις καμπύλες ενός αυτοκινήτου. Όλα εξετάζονται 
σχολαστικά σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, κάτω από έντονο φωτισμό, 
στον ήλιο, σε συνθήκες σκιάς και συννεφιάς, διαφορετικές ώρες της ημέρας, 
αλλά και διαφορετικούς μήνες.

Η επιλογή του τελικού χρώματος δεν είναι εύκολη. Ένα χρώμα που είναι 
εκθαμβωτικό νωρίς το πρωί, το καλοκαίρι μπορεί να δείχνει αδύναμο στη σκιά 
ή κάτω από τα φώτα της έκθεσης. Επίσης οι σχεδιαστές πρέπει να μείνουν 
ανεπηρέαστοι από τις προσωπικές προτιμήσεις τους. «Το παράδοξο με το χρώμα 
είναι ότι η αίσθηση που έχεις αλλάζει ανάλογα με την εποχή, τα συναισθήματά 
σου τη συγκεκριμένη μέρα και τις τάσεις της εποχής» σχολιάζει η Suzuki.
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ΧΡΩΜΑΤΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1 Απλό χρώμα

Προσοχή: λόγω διαφορών στην εκτύπωση, τα πραγματικά χρώματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται.

ΛΕΥΚΟ SONIC - SONIC WHITE | 085 ΑΝΘΡΑΚΙ - MERCURY GREY | 1H9

ΠΛΑΤΙΝΑ - SATIN SILVER | 1J4 ΤΙΤΑΝΙΟ - SONIC TITANIUM | 1J7

ΜΑΥΡΟ - BLACK | 2121 ΓΡΑΦΙΤΗΣ - GRAPHITE BLACK | 223

ΚΟΚΚΙΝΟ - RED | 3T21 ΧΑΛΚΙΝΟ - COPPER BROWN | 4X2

ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΡΝΕΟΛΗ - BLAZING CARNELIAN | 4Y1 ΓΗΙΝΟ ΧΑΚΙ - TERRANE KHAKI | 6X4

ΟΥΡΑΝΙΟ ΜΠΛΕ - CELESTIAL BLUE | 8Y6
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ΧΡΩΜΑΤΑ  |  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

1 Υφασμάτινη επένδυση είναι στάνταρ στις εκδόσεις Business και Dynamic.
2 Μαλακό δέρμα είναι στάνταρ στις εκδόσεις Luxury και Luxury+.

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν μία σειρά διαθέσιμων συνδυασμών εσωτερικού. Ο τοπικός σας Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Lexus θα χαρεί να σας βοηθήσει.

ΥΦΑΣΜΑ1

Μαύρο (Black) Σταχτί (White Ash) Μπλε Κοβάλτιο 
(Cobalt)

Ώχρα (Ochre) Αμμόλιθος 
(Sandstone)

Σταχτί (White Ash) Ώχρα (Ochre)Μπλε Κοβάλτιο 
(Cobalt)

Crème                  
(Rich Cream)

SMOOTH LEATHER2

Μαύρο (Black)



UX 300e 49

ΧΡΩΜΑΤΑ  |  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

01 Ύφασμα Μαύρο  
(Business & Dynamic)

02 Μαλακό Δέρμα Σταχτί  
(Luxury)

03 Μαλακό Δέρμα Μπλε Κοβάλτιο  
(Luxury)

04 Μαλακό Δέρμα Crème  
(Luxury)
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |  ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  Διατίθεται στάνταρ.
 Διατίθεται προαιρετικά.           
 Διατίθεται ως τμήμα ενός πακέτου.

— Δεν διατίθεται.

EXTERIOR BUSINESS DYNAMIC LUXURY LUXURY+

Ταχυφορτιστής DC 50kW με θύρα CHAdeMO v v v v

Φορτιστής AC 6.6kW με θύρα Type 2/Mennekes v v v v
Ηχομονωτικά και υδρόφοβα πλευρικά κρύσταλλα - - - v
Προβολείς με αυτόματη ρύθμιση δέσμης, δυναμική - - - v
Προβολείς με αυτόματη ρύθμιση δέσμης, στατική v v v -
Χρωμιωμένο ένθετο προφυλακτήρα και μάσκας v v v v
Φώτα Στροφής, LED - - - v
Φώτα Ημέρας (DRL), LED v v v v
Εξωτερικοί καθρέπτες, ηλ. αυτόματα αναδιπλούμενοι, ηλεκτροχρωματικοί 
(αυτόματη σκίαση), θερμαινόμενοι - - - v

Εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, θερμαινόμενοι v v v -
Αισθητήρας Φωτεινότητας v v v v
Εμπρός φώτα ομίχλης, LED* - v v v
Σύστημα καθαρισμού προβολέων v v v v
Προβολείς, bi-LED v v v -
Προβολείς, triple LED - - - v
Καλώδιο Οικιακής Φόρτισης 7μ  & Καλώδιο Φόρτισης AC Wallbox 5μ  v v v v
Ευφυείς αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης, μπροστά και πίσω - - v v
Μάσκα σε σχέδιο πλέγματος σχήματος L v v v v
Σκούρα κρύσταλλα - - v v
Καθαριστήρες παρμπρίζ με αισθητήρα βροχής*  v* v v v
Πίσω φώτα ομίχλης, LED v v v v
Ασημί ράγες οροφής* - v v v

ΖΑΝΤΕΣ

17" ζάντες αλουμινίου, Machined Finish, σχέδιο 5 ακτίνων, ελαστικά 215/60 R17 v v v v

18" ζάντες αλουμινίου, Machined Finish, σχέδιο 5 ακτίνων, ελαστικά 225/50 R18 - - v v

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ενεργά Φώτα Φρένων v v v v

Ηχητική Προειδοποίηση Πεζών Διερχομένου Οχήματος (AVAS) v v v v
Προσαρμοζόμενη Υψηλή Δέσμη Φώτων (AHS) - - - v
Αντιμπλοκάρισμα Τροχών (ABS) v v v v
Αυτόματη Υψηλή Δέσμη Φώτων (AHB) v v v -
Παρακολούθηση Τυφλού Σημείου (BSM) με Παρακολούθηση Διερχόμενης 
Κίνησης πίσω με Αυτόματη Πέδηση (RCTAB) - - - v

Επιλογέας Τύπου Πέδησης, 4 επίπεδα v v v v
Επιλογέας Λειτουργίας Οδήγησης, Eco / Normal / Sport v v v v
Προσαρμοζόμενο Cruise Control (DRCC), πλήρους φάσματος v v v v
Ηλεκτρικό Χειρόφρενο (EPB) v v v v
Ηλεκτρική Κρεμαγιέρα (EPS) v v v v
Ηλεκτρονική Κατανομή Πέδησης (EBD) v v v v
Ηλ. Ρυθμιζόμενη Αναγεννητική Πέδηση (ECB-R) v v v v
Ανίχνευση δικυκλιστή μπροστά, μόνο την ημέρα v v v v
Ανίχνευση πεζού , ημέρα & νύχτα v v v v
Εμπρός μπάρα θόλων v v v v
Υποβοήθησε Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HAC) v v v v
Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LTA) v v v v
Αποφυγή Πρόσκρουσης (PCS) v v v v
Αποσβεστήρας Κραδασμών πίσω v v v v
Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας (RSA) v v v v
Έλεγχος Πρόσφυσης (TRC) v v v v
Ειδοποίηση Πίεσης Ελαστικών (TPWS) με Auto location v v v v
Σύστημα Ευστάθειας Οχήματος (VSC) v v v v
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |  ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  Διατίθεται στάνταρ.
 Διατίθεται προαιρετικά.
 Διατίθεται ως τμήμα ενός πακέτου.

— Δεν διατίθεται.

*   Η έκδοση Business διατίθεται χωρίς τα εμπρός φώτα ομίχλης, parking assist monitor, καθαριστήρες παρμπρίζ με αισθητήρα βροχής, και ασημί ράγες οροφής.
    Όταν δεν υπάρχουν ράγες οροφής, οι χυτές υδρορροές οροφής είναι μαύρες αντί για το χρώμα του αμαξώματος.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BUSINESS DYNAMIC LUXURY LUXURY+

Αερόσακοι 2-σταδίων, για οδηγό και συνοδηγό v v v v

Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού v v v v
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας, εμπρός 
και πίσω καθίσματα v v v v

Αερόσακοι οροφής, τύπου κουρτίνας v v v v
Έδραση i-Size, πλευρικά πίσω καθίσματα v v v v
Έδραση ISOFIX, πλευρικά πίσω καθίσματα v v v v
Αερόσακων γονάτων, οδηγού & συνοδηγού v v v v
Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, εμπρός & πλευρικά πίσω καθίσματα v v v v
Πλευρικοί αερόσακοι, οδηγού & συνοδηγού v v v v

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αντικλεπτικό σύστημα - σειρήνα, immobiliser, αισθητήρας παραβίασης v v v v
Αυτόματο κλείδωμα θυρών v v v v
Διπλό κλείδωμα θυρών v v v v
Ασύρματο κλείδωμα θυρών v v v v

ΗΧΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7" οθόνη πολυμέσων v v v -
10.3" οθόνη πολυμέσων - - - v
Panasonic® Ηχοσύστημα system 6-ηχείων v v v -

Mark Levinson® Premium Surround Ηχοσύστημα 13-ηχείων - - - v
2 θύρες USB, εμπρός κεντρική κονσόλα v v v v
2 θύρες USB, πίσω κεντρική κονσόλα v v v v
7" έγχρωμη οθόνη πολλαπλών πληροφοριών v v v v
Active Sound Control (ASC) v v v v
Αναλογικό ρολόι με λειτουργία GPS v v v v
Κεραία, σχεδίαση πτερυγίου καρχαρία v v v v
Bluetooth® σύνδεση κινητού  τηλεφώνου και αναπαραγωγή μουσικής v v v v
Ψηφιακό Ραδιόφωνο (DAB) v v v v
Ψηφιακό ταχύμετρο v v v v
Έκτακτη Κλήση (eCall) v v v v
Head-Up Display (HUD) - - - v
Lexus Link Συνδεδεμένες Υπηρεσίες v v v v
Lexus Premium Navigation - - - v
Πανοραμική Θέαση (PVM) - - - v
Parking assist monitor με οδηγίες στην οθόνη* - v v -
Διασύνδεση Smartphone (Apple CarPlay®, Android Auto®) v v v v
Χειριστήρια επί του τιμονιού, ήχου/οθόνης/τηλεφώνου/φωνητικού ελέγχου/ 
DRCC / LTA v v v v

Λειτουργία Touch Pad για οθόνη πολυμέσων v v v v
Ασύρματος φορτιστής smartphone - - v v
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |  ΠΑΚΕΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ BUSINESS DYNAMIC LUXURY LUXURY+

Οσφυϊκή υποστήριξη 2-κατευθύνσεων, κάθισμα οδηγού v v v v

Τιμόνι 3 ακτίνων με δερμάτινη επένδυση v v v v
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα 8-κατευθύνσεων Οδηγού/Συνοδηγού  v v v v
Αλουμινένιες πλάκες μαρσπιέ με λογότυπο LEXUS, εμπρός πόρτες - - v v
Αυτόματος έλεγχος ανακυκλοφορία αέρα v v v v
Κάρτα κλειδί - - v v
Ταμπλό, Τεχνοτροπιά Ιαπωνικού Χαρτιού Washi v v v v
Ηλεκτρικά παράθυρα με έλεγχο one-touch v v v v
Ηλεκτρονικός έλεγχος κλιματισμού, 2-ζωνών με νανοτεχνολογία  v v v v
Υφασμάτινη επένδυση v v - -
Κρυστάλλινη ηλιοροφή, ηλεκτρική ανακλινόμενη/συρόμενη με μηχανικό σκιάδιο - - v v
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα - - v v
Θερμαινόμενα πλευρικά πίσω καθίσματα - - v v
Θερμαινόμενο τιμόνι - - v v
Αισθητήρας υγρασίας για έλεγχο κλιματισμού v v v v
Φωτιζόμενο σύστημα εισόδου v v v v
Δερμάτινη επένδυση - - v v
Lexus Climate Concierge - - v v
Εταζέρα χώρου αποσκευών, μηχανικά αναδιπλούμενη v v v v
Μηχανική αναδίπλωση πλάτης πίσω καθισμάτων, διαιρούμενη 60/40 v v v v
Χειριστήρια επιλογής επί του τιμονιού (shift paddles) v v v v
Μεσαίος καθρέπτης, ηλεκτροχρωματικός (αυτόματη σκίαση) - - - v
Φωτιζόμενα χειριστήρια κλιματισμού - - - v
Απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού v v v v
Πλάκες μαρσπιέ θυρών από ρητίνη, εμπρός θύρες v v v -
Έξυπνη Είσοδος & Εκκίνηση - - v v
Έξυπνο Κλειδί Τύπου Κάρτας - - v v
Θύρα Χώρου Αποσκευών, ηλεκτρικό άνοιγμα & κλείσιμο - - - v
Θύρα Χώρου Αποσκευών, λειτουργία μνήμης ύψους - - - v
Κιτ επισκευής ελαστικών v v v v
Αεριζόμενα εμπρός καθίσματα - - v v

  

 Διατίθεται στάνταρ.
 Διατίθεται προαιρετικά.
 Διατίθεται ως τμήμα ενός πακέτου.

— Δεν διατίθεται.
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 Διατίθεται στάνταρ.
 Διατίθεται προαιρετικά.
 Διατίθεται ως τμήμα ενός πακέτου.

— Δεν διατίθεται.

* Σε καμία περίπτωση το Lexus Safety System + δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις οδηγικές σας ικανότητες. Παρακαλούμε, διαβάστε τις οδηγίες πολύ προσεκτικά, πριν θέσετε το σύστημα σε λειτουργία και να θυμάστε ότι ο οδηγός είναι     
   πάντα υπεύθυνος για την ασφάλεια. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |  ΠΑΚΕΤΑ

PACKS BUSINESS DYNAMIC LUXURY LUXURY+

Lexus Safety System +*

Προσαρμοζόμενη Υψηλή Δέσμη Φώτων (AHS) - - - v
Αυτόματη Υψηλή Δέσμη Φώτων (AHB) v v v -
Προσαρμοζόμενο Cruise Control (DRCC), πλήρες φάσμα ταχυτήτων v v v v
Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LTA) v v v v
Αποφυγή Πρόσκρουσης (PCS) με ανίχνευση Πεζών (Η/Ν)                              
& Ποδηλάτων (Η) (PCS)  v v v v

Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας (RSA) v v v v
Χειριστήρια επί του τιμονιού, ήχου/οθόνης/τηλεφώνου/                        
φωνητικού ελέγχου/ DRCC / LTA v v v v

18” ζάντες αλουµινίου

18" Ζάντες Αλουμινίου σε Grey Machined Finish, σχέδιο 5 ακτίνων,      
ελαστικά 225/50 R18 - - v v

Αλουμινένιες πλάκες μαρσπιέ με λογότυπο LEXUS, εμπρός πόρτες - - v v
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Αυτονομία 305 km WLTP όταν το όχημα φορά ζάντες 18”, 315 km WLTP όταν είναι εξοπλισμένο με ζάντες 17” 
** Η ηλεκτρική αυτονομία και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  μετριούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο παραγωγής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας WLTP 2017/1151 μετά από τις       
      σχετικές τροποποιήσεις. Για κάθε έκδοση αυτοκινήτου, οι τιμές ηλεκτρικής αυτονομίας και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν από τις επίσημες μετρήσεις, καθώς το οδηγικό στυλ και άλλοι παράγοντες (όπως οδικές 
     συνθήκες, κυκλοφορία, κατάσταση οχήματος, πίεση ελαστικών, εγκατεστημένος εξοπλισμός, φορτίο, αριθμός επιβατών, κλπ) δύνανται να επηρεάσουν τις τιμές αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη νέα μέθοδο δοκιμών 
     WLTP, παρακαλούμε επισκεφθείτε το: www.lexus.eu/wltp#nedc

1  Ανάλογα με τη θερμοκρασία της μπαταρίας, το ιστορικό χρήσης, το φορτιστή και την τάση λειτουργίας
2 Οι χωρητικότητες του χώρου αποσκευών προκύπτουν από εσωτερικές μετρήσεις. Όλες οι τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνουν το μέγιστο υποδαπέδιο αποθηκευτικό χώρο στο χώρο αποσκευών. Ο διαθέσιμος υποδαπέδιος 
  αποθηκευτικός χώρος ενδέχεται να διαφέρει σε ορισμένες χώρες. 

Προσοχή: περισσότερα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, και ενηµερώσεις, υπάρχουν στον ιστότοπο www.lexus.gr

EV SYSTEM UX 300e

Τύπος Ηλεκτροκινητήρα AC σύγχρονος, μόνιμου μαγνήτη
Μέγιστη ισχύς (DIN hp) 204
Μέγιστη ισχύς (kW) 150
Μέγιστη ροπή (Nm) 300
Υποπολλαπλασιασμός μετάδοσης Μια σχέση
Κίνηση FWD

ΦΟΡΤΙΣΗ1

Τύπος μπαταρίας Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας μικτή/καθαρή (kWh) 54.3
Μέγιστη ισχύς φόρτισης AC (kW) 6.6
Χρόνος φόρτισης 0 - 100% AC (ώρες : λεπτά) 8 : 15
Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC (kW) 50
Χρόνος φόρτισης 0 - 80% DC (ώρες : λεπτά) 0 : 50

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Τελική ταχύτητα (km/h) 160
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s) 7.5

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ*/** (km)

Συνδυασμένη 305 - 315

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** (kWh/100 km)

Συνδυασμένη 17.1 - 16.8

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ** (g/km)

Συνδυασμένες 0

ΒΑΡΗ (kg)

Μικτό βάρος οχήματος 2245
Απόβαρο (ελάχ. - μέγ.) 1785 - 1840

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ2

Χώρος αποσκευών – όρθια πίσω καθίσματα, έως το κάλυμμα (l) 367
Χώρος αποσκευών – όρθια πίσω καθίσματα, έως την οροφή (l) 486
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UX 300e

UX 300e

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 Όταν παραγγέλνεται με ελαστικά 215/60 R17 ελαστικά, η τιμή του εμπρός και πίσω μετατροχίου είναι 1560. 
2 Η τιμή που αναγράφεται ισχύει για μοντέλα με προαιρετική ηλιοροφή. Για μοντέλα με στάνταρ οροφή, η τιμή είναι 980.
3 Η τιμή που αναγράφεται ισχύει για μοντέλα με προαιρετική ηλιοροφή. Για μοντέλα με στάνταρ οροφή, η τιμή είναι 953.
4 Όταν παραγγέλνεται με Panasonic® audio system 6 ηχείων, η τιμή είναι 1336.

Προσοχή: Οι διαστάσεις είναι μετρημένες σε χιλιοστά (mm).
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© 2021 Η Lexus Europe* διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές των προδιαγραφών και του 
εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Στοιχεία των προδιαγραφών και του εξοπλισμού υπόκεινται επίσης 
σε αλλαγές ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις. Παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με 
τον τοπικό σας Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Lexus για τυχόν αλλαγές σε σχέση με την περιοχή σας.

Σημείωση: τα οχήματα και οι προδιαγραφές που εμφανίζονται σε αυτή τη μπροσούρα ενδέχεται 
να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που διατίθενται στην περιοχή σας. Το χρώμα του αμαξώματος 
ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από των τυπωμένων φωτογραφιών της μπροσούρας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: www.lexus.eu

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για τη Lexus. Εφαρμόζουμε πολλά μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των οχημάτων μας – από τη 
σχεδίαση, την παραγωγή, τη διανομή, τις πωλήσεις και το σέρβις μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής 
τους – οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι ελάχιστες. Ο Έμπορος που σας εξυπηρετεί θα χαρεί να 
σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής του οχήματος.

* Η Lexus Europe αποτελεί τμήμα της Toyota Motor Europe NV/SA.

Περισσότερα για το νέο UX 300e: 
www.lexus.gr/ux-300e 
youtube.com/Lexus Greece 
facebook.com/LexusGreece


