
UX 250h Self-Charging Hybrid
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«Στόχος μας για το νέο UX ήταν να αποστασιοποιηθούμε από μία 
συμβατική, τυπική εμφάνιση Compact SUV και να δημιουργήσουμε κάτι 
πιο ξεχωριστό και δυναμικό.»

UX CHIEF ENGINEER
CHIKA KAKO 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΩΣΤΕ ΚΑΤΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ

Το νέο Lexus UX 250h Compact SUV αμφισβητεί τα καθιερωμένα. Ενώ 
η τολμηρή του σχεδίαση αποπνέει πρόδηλη δύναμη, οι κομψές, ανάγλυφες 
επιφάνειες υποδηλώνουν ένα χαρακτήρα κομψό και ταυτόχρονα δυναμικό. 
Αποτέλεσμα: ένα αυτοκίνητο με μοναδική παρουσία στο δρόμο. 

Στο εσωτερικό του UX 250h, θα απολαύσετε την υπερυψωμένη θέση των 
καθισμάτων που σας προσφέρει την άριστη ορατότητα ενός σύγχρονου 
Compact SUV, σε συνδυασμό με δυναμικές επιδόσεις εφάμιλλες ενός 
hatchback. Χάρη στην άκαμπτη, νέα πλατφόρμα και το χαμηλό κέντρο βάρους, 
το UX 250h παραμένει αξιόπιστο, σταθερό και απολαυστικό στην οδήγηση. 
Εκπρόσωπος του Lexus Self-Charging Hybrid 4ης Γενιάς, υπόσχεται κορυφαία 
απόδοση σε συνδυασμό με ένα πολιτισμένο σύστημα τετρακίνησης. Επίσης, 
διατίθεται ως ανεξάρτητο μοντέλο F SPORT. 

Όλα τα μοντέλα Lexus βρίθουν ευρηματικών τεχνολογιών και το UX 250h 
δεν αποτελεί εξαίρεση. Παράδειγμα το Panoramic View Monitor που 
συνδυάζοντας εικόνες από τέσσερις βιντεοκάμερες παρέχει μία εκπληκτική, 
πανοραμική ορατότητα 360° γύρω από το αυτοκίνητο. Και με το τελευταίο 
προηγμένο Σύστημα Ενεργητικής Ασφάλειας Lexus Safety System +, το 
UX 250h μπορεί τώρα να ανιχνεύει πεζούς τη νύχτα ακόμα και ποδηλάτες 
κατά τη διάρκεια της ημέρας.
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ο Αρχισχεδιαστής του UX, Tetsuo 
Miki, παρουσιάζει την τελευταία του 
δημιουργία στο INTERSECT BY 
LEXUS στο Τόκιο 
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όπως το Προηγμένη Σύστημα 
Ενεργητικής Ασφάλειας Lexus Safety 
System + 

26
ΕΠΙΛΕΞΤΕ 
Με δέλεαρ την τολμηρή σχεδίαση, 
τον προηγμένο εξοπλισμό και την 
Ιαπωνική ποιότητα κατασκευής 
‘Takumi’ ,  σας προσκαλούμε να 
επιλέξετε το νέο σας UX 250h
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ LEXUS 

Αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη 
ως προσωπικό καλεσμένο μας. Δείτε 
πώς.
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ

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 υποδέχτηκε ο Tetsuo Miki, 
Αρχισχεδιαστής του νέου Lexus UX. Αυτός θα 
μας συστήσει προσωπικά τη νέα του δημιουργία: 
ένα νέο Compact SUV που δημιουργήθηκε 
για πόλεις όπως το Τόκιο. Αλλά πρώτα μας 
αποκαλύπτει την προσωπική του άποψη για το 
INTERSECT BY LEXUS: «Είναι ένας τρόπος να 
δώσουμε ζωή στις αξίες Lexus σε ένα μοναδικό 
χώρο» λέει, χαρακτηριστικά. «Ο κόσμος έρχεται 
εδώ για να απολαύσει εκπληκτικές εμπειρίες 
υψηλής αισθητικής.» 

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 250h, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο 
στιλιστικά με το περιβάλλον. Η τολμηρή εμφάνιση 
του αυτοκινήτου – κάτι αναμενόμενο για Compact 
SUV σχεδιασμένο από τη Lexus, συνδυάζεται με 
προηγμένο δυναμισμό και το τελικό αποτέλεσμα 
είναι απλά ακαταμάχητο. Ο κος Miki μας 
περιγράφει πώς έγινε: «Κοιτάξτε τις επιφάνειες. 
Δείτε πόσο αισθησιακές και γεμάτες ζωντάνια 
είναι … οι αντιθέσεις που δημιουργούνται με 
το έντονο, σκληρό περίγραμμα και στήσιμο του 

αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο σφύζει από ενέργεια 
και στυλ 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. Το να δίνεις 
‘ψυχή’ σε ένα βιομηχανικό προϊόν αποτελεί καθαρά 
Ιαπωνική τέχνη.» 

Τον ενθαρρύνουμε  να μας μιλήσει  γ ια 
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. «Αυτό ήταν το κερασάκι στην 
τούρτα – όχι απλά όμορφο, αλλά και λειτουργικό.» 

Και τώρα ας θαυμάσουμε το εσωτερικό. Το 
UX 250h 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 
είναι αλληλένδετα. Το Lexus UX 250h 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). 
Εξάλλου, 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 ικανοποιήσε ι  την  περιέργε ιά  μας – 
απολαμβάνοντας ένα θεσπέσιο γεύμα στο στιλάτο 
εστιατόριο του δευτέρου ορόφου.

Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

INTERSECT BY LEXUS

TOKYO
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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ΣΧΕΔΙΑΣΗ

01 Οδηγοκεντρικό cockpit με κορυφαία ορατότητα 
02 Δυναμική εμφάνιση Compact SUV με τολμηρή, 

χαρακτηριστική μάσκα Lexus και προβολείς τριπλής 
δέσμης LED

03 Το πίσω φως LED είναι διαμορφωμένο για να βελτιώνει 
την οδική συμπεριφορά και τις επιδόσεις του UX

04 Γνωρίστε τι σημαίνει τολμηρή αισθητική και αποκλειστική 
ποιότητα κατασκευής στο INTERSECT BY LEXUS

03 04
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

01 Το UX 250h έχει προηγμένη 
αεροδυναμική που εξελίχθηκε στην 
αεροδυναμική σήραγγα της Lexus

02 Το UX 250h F SPORT διαθέτει 
ακόμα πιο τολμηρή χαρακτηριστική 
μάσκα 

03 Στις στροφές, το UX 250h έχει 
συμπεριφορά hatchback

01

02
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ                                 
ΜΕ ΤΟ UX 250h COMPACT SUV
Σήμερα το πρωί απολαμβάνω υπηρεσίες δωματίου. 
Μένω σε ένα φανταστικό boutique hotel στο 
Ρότερνταμ – αγαπημένη μου πόλη – που ‘βλέπει’ 
στη μαρίνα Rijnhaven του μεγαλύτερου λιμανιού της 
Ευρώπης. Εμπορευματοφόρα πλοία, θαλάσσια ταξί, 
ακόμα και ένα πρωινό κρουαζιερόπλοιο, πλέουν 
γαλήνια στο λιμάνι. Η ευδαιμονία του πρωινού. 

Το δωμάτιό μου έχει μοναδική θέα, νομίζω ότι 
ονειρεύομαι με τα μάτια ανοιχτά, αλλά έχω τόσα 
πολλά να κάνω ξεκινώντας με ένα ‘ανελέητο’ 
ξύρισμα στο διάσημο κουρείο του ξενοδοχείου. 
Ένα σωστό, παλιομοδίτικο ξύρισμα – ζεστή πετσέτα, 
διακριτικά αρωματισμένος αφρός, και επιδέξιες, 
ακριβείς κινήσεις της λεπίδας – είναι από τις 

πολυτέλειες της ζωής. Οι νεαροί στο κουρείο είναι 
πολύ cool τύποι. Αναφέρω ότι σκοπεύω να πάω στο 
Άμστερνταμ κι ένας από αυτούς μου προτείνει ένα 
espresso bar στην περιοχή Sloterdijk.

Εκείνη τη στιγμή, ένα απαστράπτον Lexus UX 250h 
περνά από το οπτικό πεδίο μου αφήνοντάς 
με άναυδο. Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται η 
Αρχιμηχανικός Chika Kako, με την οποία έχω 
ραντεβού για test drive. Επί μήνες ανυπομονούσα 
γι’ αυτή τη συνάντηση. Να έχω την ευκαιρία για να 
συζητήσω για το νέο UX 250h Compact SUV με 
τη μηχανικό επικεφαλής του project, από τη φάση 
της σύλληψης και του πρωτοτύπου μέχρι την τελική 
παραγωγή. to production.

03
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

01 Ζάντες αλουμινίου F SPORT 18” 
υπογραμμίζουν το δυναμικό στυλ του  
Compact SUV 

02 Μία εξαιρετικά άκαμπτη πλατφόρμα είναι 
η βάση για την ευέλικτη συμπεριφορά του 
UX 250h

02

01
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SLOTERDIJK

UX 13

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Πρώτα κατευθυνόμαστε δυτικά, πριν πάρουμε 
τον αυτοκινητόδρομο A4 με κατεύθυνση το 
Άμστερνταμ. Παρατηρώ αμέσως πόσο αθόρυβο 
είναι το αυτοκίνητο, καθώς αφήνει μία μεταξένια 
αίσθηση επιτάχυνσης, ενώ αναπτύσσει υψηλότερες 
ταχύτητες. «Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό 
του» παραδέχεται η κα Kako όταν αναφέρω την 
ποιότητα κύλισης. «Για μένα επιδόσεις δεν σημαίνει 
μόνο ταχύτητα. Είναι αυτή η αίσθηση ότι νιώθεις 
πραγματικά συνδεδεμένος με το αυτοκίνητο, το 
δρόμο, τις αισθήσεις σου.»

«Μόλις οι οδηγοί βρεθούν πίσω από το τιμόνι του 
UX 250h» προσθέτει, «παρατηρούν αμέσως τον 
πολύ ιδιαίτερο οδηγικό χαρακτήρα του.»

Την ρωτάω πώς πέτυχε κάτι τόσο ξεχωριστό. 
«Εντάξει αλλά σταματήστε με εάν σας κουράσω 
με τη φλυαρία μου!» λέει χαμογελώντας. «Πρώτα 
δημιουργήσαμε τις βάσεις ενός πραγματικά 
θαυμάσιου αυτοκινήτου. Ήθελα να ξεφύγουμε 
από τη φιλοσοφία του δυσκίνητου Compact SUV 
και να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο απολαυστικό 
στην οδήγηση όπως ένα hatchback.»

«Σχεδιάσαμε λοιπόν νέο πλαίσιο, ανάρτηση και 
κινητήρες» συνεχίζει. «Αλλά για διαμορφωθεί η 
προσωπικότητα του UX χρειάστηκαν περισσότερα 
πράγματα από το να ‘τικάρουμε’ τα πεδία 
επιδόσεων.»

Τώρα, βρισκόμαστε στα περίχωρα του Άμστερνταμ 
και η κα Kako, η οποία έχει εργαστεί για πολλά 
χρόνια στην Ευρώπη, θέλει να μου δείξει τη νέα 
περιοχή IJburg, μία συστάδα τριών τεχνητών 

νησιών που κατασκευάστηκαν για την επίλυση 
του στεγαστικού προβλήματος στο Άμστερνταμ. 
Φιλοξενώντας ήδη 10.000 άτομα, είναι ένα 
‘πολεοδομικό’ θαύμα με ισχυρή έμφαση στη 
συνδεσιμότητα. 

Η οικιστική ανάπτυξη περιλαμβάνει νέους δρόμους, 
ποδηλατόδρομους, γέφυρες, ακόμα και μία γραμμή 
τραμ, με μία ευρεία ποικιλία αρχιτεκτονικών 
στυλ. Ολοκληρώνουμε την περιοδεία μας και 
κατευθυνόμαστε δυτικά προς το παλιό Άμστερνταμ. 
Η κα Kako σταματά στη μοντέρνα γειτονιά Jordaan 
και αλλάζουμε θέσεις, για να βιώσω από πρώτο 
χέρι την αίσθηση του UX στις στροφές αλλά και 
την ποιότητα κύλισης του αυτοκινήτου. 

Αντλώντας ισχύ από το Lexus Self-Charging Hybrid, 
το UX 250h κινείται στους στενούς, λιθόστρωτους 
δρόμους με ηλεκτρισμό το περισσότερο διάστημα. 
Συγκριτικά με τα συμβατικά SUV, αυτό το Compact 
SUV είναι όνειρο στην οδήγηση, και απίστευτα 
ευέλικτο. 

«Αυτό προφανώς είναι η πιο ευχάριστη ‘διάσταση’ 
για μένα» σχολιάζει η κα Kako. «Συνεργαστήκαμε 
πολύ στενά με τον Οδηγό ‘Takumi’ της Lexus, 
Yoshiaki Ito, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς 
το LC coupe.» 

«Εδώ για παράδειγμα» – πλησιάζουμε σε ένα 
roundabout – «θα νιώσεις μία ομαλή και ρυθμική 
ροή στο φρενάρισμα, την αλλαγή διεύθυνσης και 
την επιτάχυνση». Έχει δίκιο. Δεν πρόκειται τόσο 
για μηχανική εμπειρία όσο για αισθητηριακή. Ένα 
αίσθημα πληρότητας.

Προτείνω το coffee bar στο Sloterdijk και η κα 
Kako συμφωνεί με ενθουσιασμό. Απέχει μόλις 15 
λεπτά, γι’ αυτό απολαμβάνω την κάθε στροφή και 
‘έκρηξη’ ιπποδύναμης, ακόμα και τη διαδικασία 
στάθμευσης σε ένα πολύ στενό χώρο δίπλα σε 
ένα καφέ φτιαγμένο από κοντέινερ.

«Το UX έχει το ευρύτερο πεδίο ορατότητας γι’ αυτό 
το είδος Compact SUV» σχολιάζει απολαμβάνοντας 
το cappuccino της φτιαγμένο από barista. «Και ο 
καλύτερος κύκλος στροφής στην κατηγορία, κάτι 
που πραγματικά διευκολύνει τους ελιγμούς στην 
πόλη.» Πριν το καταλάβω καλά-καλά, έφτασε η 
ώρα για να πάρω το τρένο της επιστροφής. Η 
κα Kako έχει την ευγενή καλοσύνη να με πετάξει 
μέχρι τον Κεντρικό Σταθμό του νέου Άμστερνταμ. 
Ακόμα και σε αυτή την εξαιρετικά συνδεδεμένη 
πόλη των e-bikes, e-taxis και όλων των άλλων 
μέσων μεταφοράς, αποδέχομαι την πρόταση με 
ευγνωμοσύνη. Η παραμονή μου στην Ολλανδία 
μου έδωσε μία γεύση από το μέλλον της αστικής 
κινητικότητας, και το συναρπαστικό ρόλο που θα 
διαδραματίσουν μελλοντικά αυτοκίνητα όπως το 
Lexus UX 250h.

ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ 
ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
LEXUS 
LEXUS SELF-CHARGING HYBRID
Το UX 250h υιοθετεί την 4ης γενιά της τεχνολογίας Lexus Hybrid Drive 
που περιλαμβάνει ένα νέο 2.0L τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα, ισχυρούς 
ηλεκτροκινητήρες και ένα νέο, υβριδικό σύστημα μετάδοσης. Ο κινητήρας 
γίνεται νέο σημείο αναφοράς με την υψηλή θερμική απόδοση και την ισχύ 
του. Το σημαντικό είναι ότι οι μηχανικοί της εστίασαν όχι μόνο στην εξαιρετική 
οικονομία αλλά και στο υψηλό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης. 

E-FOUR
Έχοντας ήδη δοκιμαστεί στα μοντέλα RX 450h και NX 300h, το E-FOUR 
προσφέρει στο UX 250h ικανότητες All-Wheel Drive με την προσθήκη ενός 
ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Η κατανομή ισχύος μεταξύ εμπρός και 
πίσω άξονα βελτιστοποιείται αυτόματα κατά την επιτάχυνση, το στρίψιμο ή 
την οδήγηση σε ολισθηρές επιφάνειες.
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ 
‘TAKUMI’ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΚΗ 
ΑΙΣΘΗΣΗ
ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Η εξαιρετικά άκαμπτη πλατφόρμα του UX 250h υποστηρίζει τις συναρπαστικές 
επιδόσεις του. Χρησιμοποιώντας νέα πλατφόρμα, οι μηχανικοί μας κατάφεραν 
να αυξήσουν τη συνολική αντοχή, συμπεριλαμβανομένων των ζωτικών 
ανοιγμάτων των πίσω θυρών και της πίσω πόρτας. Προηγμένες δομικές 
κόλλες και συγκόλληση βιδών μέσω Laser σε καίριες περιοχές αυξάνουν 
αισθητά τη συνολική αντοχή.

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ
Το UX 250h έχει το χαμηλότερο κέντρο βάρους από οποιοδήποτε όχημα 
στην κατηγορία του, ένα στοιχείο που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευελιξία 
και οδηγική του ποιότητα, όπως και τα πρόσθετα μέτρα μείωσης βάρους. 
Μεταξύ αυτών είναι η χρήση ελαφρού αλουμινίου στις πόρτες, τα φτερά 
και το καπό, καθώς και  η υιοθέτηση υλικού ρητίνης στην πίσω πόρτα. Κάτι 
σημαντικό για αστικές διαδρομές, οι συμπαγείς αναλογίες του UX 250h 
επιτρέπουν την καλύτερη στην κατηγορία ακτίνα στροφής, 5,2 m.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι μηχανικοί εξέλιξης του UX ακολούθησαν μία επαναστατική νέα μέθοδο 
προκειμένου να πετύχουν τις βέλτιστες αεροδυναμικές επιδόσεις με τη 
συμβολή της αεροδυναμικής σήραγγας της Lexus, που θεωρείται από τις πιο 
προηγμένες του είδους τους. Ανάμεσα στα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά 
είναι ένα  αεροδυναμικό πτερύγιο σταθεροποίησης, πίσω φως με πτερύγια που 
συμβάλλει στη συνολική ευστάθεια, κλιμακωτοί θόλοι τροχών που συμβάλλουν 
στη μείωση των κλίσεων και διατηρούν το όχημα σταθερό, και αεροδυναμικά 
σχεδιασμένοι τροχοί εμπνευσμένοι από το μηχανοκίνητο αθλητισμό ώστε 
τα φρένα να παραμένουν κρύα και να μειώνεται η αεροδυναμική αντίσταση.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION 
Εκτός από την αποκλειστική ρύθμιση της ανάρτησης με ειδικά ελατήρια και 
αντιστρεπτικές δοκούς και τους πίσω αποσβεστήρες υψηλών επιδόσεων, 
η έκδοση UX 250h F SPORT διαθέτει επίσης μία ειδικά προσαρμοσμένη 
έκδοση της νέας ενεργητικής ανάρτησης  υψηλής απόκρισης Adaptive 
Variable Suspension, γνωστής από το Lexus LC coupe.
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

03

02

01

01 Ανακαλύψτε ευρηματικές ιδέες όπως μία hands-free ηλεκτρική πίσω πόρτα 
02 Ιδανικό για ανθρώπους με πολυάσχολο lifestyle, το UX 250h προσφέρει πλούσιο χώρο αποσκευών
03 Η πίσω πόρτα κλείνει απαλά με το πάτημα ενός διακόπτη
04 Τέλειο για την πόλη, το UX 250h προσφέρει το ευρύτερο οπτικό πεδίο στην κατηγορία του
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

04

«Το UX αντιπροσωπεύει ένα εντελώς νέο είδος Compact SUV, 
κατασκευασμένο για σύγχρονους ταξιδευτές που αγαπούν να εξερευνούν 
νέους ορίζοντες. Για όσους λατρεύουν νέες εμπειρίες αλλά και ποιοτικό 
τρόπο ζωής.»

UX CHIEF ENGINEER
CHIKA KAKO
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Τα ταξίδια στην Ιαπωνία είναι πολλά υποσχόμενα, και πάντα ξεπερνούν τις 
προσδοκίες. Και αυτό αποδεικνύεται κατά την πρώτη μου επίσκεψη στο 
εργοστάσιο αυτοκινήτων της Lexus εδώ στο Kyushu στη Νοτιοδυτική Ιαπωνία, 
όπου κατασκευάζεται το νέο Lexus UX 250h Compact SUV. Αν και η λέξη 
αυτή δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Το UX κατασκευάζεται εδώ, αλλά 
ουσιαστικά δεν φτιάχνεται εδώ. Η καταγωγή ενός τόσο εμπνευσμένου και 
φιλόδοξου αυτοκινήτου δεν μπορεί να χωρέσει στα όρια ενός εργοστασίου, 
ακόμα και τόσο εντυπωσιακού όσο αυτό. 

Πραγματικά, η ιστορία μου είναι ήδη πιο συναρπαστική από όσο είχα φανταστεί. 
Όπως άλλωστε και η ίδια η Ιαπωνία, κατά γενική ομολογία.

Το aikido club στο κέντρο της Fukuoka ήταν ο τόπος συνάντησής μου με 
τη Σχεδιάστρια Εσωτερικού του UX, Keiko Shishido, που είναι υπεύθυνη 
εξέλιξης χρωμάτων και υλικών καμπίνας της Lexus. Τώρα γιατί κανονίσαμε να 
συναντηθούμε σε μία αίθουσα πολεμικών τεχνών;  Όποιος κι αν είναι ο λόγος, 
η κα Shishido αποδεικνύεται από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. 
Η μικροκαμωμένη, στιλάτη εμφάνισή της έρχεται σε αντίθεση με την ωμή 
δύναμη που είναι διάχυτη στο club. Εν τούτοις κερδίζει αμέσως την προσοχή, 
τα λόγια της προέρχονται από καθημερινές έννοιες φαινομενικά ασύνδετες 
με το τελικό δημιούργημα: οι γκαλερί τέχνης που της αρέσουν να συχνάζει, 
οι ώρες που περνά παρακολουθώντας τον κόσμο στο δρόμο, οι νέες ιδέες 
που ανακαλύπτει συνεχώς.

Είναι αναζωογονητικό να κουβεντιάζεις με κάποιον από το χώρο της 
αυτοκίνησης του οποίου οι ορίζοντες εκτείνονται πέρα από τα όρια της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. Βλέπει έναν κόσμο που κατακλύζεται από χρώματα, 
στα ρούχα που φοράμε, στο εσωτερικό των σπιτιών που επιλέγουμε, στα 
φαγητά που τρώμε. Θέλει οι άνθρωποι να μπορούν να εκφράζουν στον ίδιο 
βαθμό τις χρωματικές προτιμήσεις τους όταν επιλέγουν τα αυτοκίνητά τους. 

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. Όπως 

φαίνεται, αυτή η τεχνική ραφής χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά και από 
τους πρώτους Ιάπωνες πυροσβέστες, με τη ραφή ‘sashiko’ να καλύπτει ένα 
μακρύ σακάκι από τρία βαμβακερά στρώματα. Τώρα αυτή η τεχνοτροπία 
χρησιμοποιείται στα δερμάτινα καθίσματα του νέου Lexus UX 250h. Καθώς 
απαιτείται ένα σταθερό, ικανό χέρι που έχει εξοικειωθεί με την πάροδο των 
χρόνων, το καπιτονάρισμα ‘sashiko’ εκτελείται από τους εξειδικευμένους 
τεχνίτες ‘Takumi’ της Lexus. Η Shishido χαμογελά. Το μυστήριο αποκαλύπτεται.

Ένας χώρος που κρύβει περισσότερη έμπνευση από όσο μπορεί να 
φανταστεί κάποιος εκ πρώτης όψεως. Καθώς κατευθυνόμαστε προς την 
έξοδο, η οικοδέσποινά μου δείχνει τις παραδοσιακές συρόμενες Ιαπωνικές 
πόρτες από χαρτί ‘shoji’ στα δεξιά μας. Η κοκκώδης (σαγρέ) επιφάνεια του 
χαρτιού – γνωστή ως ‘washi’ – αναπαράγεται στην υφή του ταμπλό του UX, 
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. Η τέχνη της Shishido 
έγκειται στο ταλέντο της να ενσωματώνει εξωτερικές επιρροές.

Το επόμενο πρωί, αλλάζει το σκηνικό και από το στρωματάκι aikido βρίσκομαι σε 
πιο γνώριμα εδάφη – ο παλμός του εργοστασίου της Lexus, το θέαμα και οι ήχοι 
είναι συναρπαστικά. Εδώ αναμιγνύονται με μία εμμονή στη λεπτομέρεια που 
έχει κάνει το Kyushu το παγκοσμίως αποδοτικότερο εργοστάσιο παραγωγής. 
Κρυφοκοιτάζω διακριτικά πάνω από τον ώμο ενός ‘Takumi’ καθώς εξετάζει 
σχολαστικά τη ραφή στη δερμάτινη ταπετσαρία του UX.  Όπως με τη φόρμα 
του δασκάλου του aikido, η αίσθηση αντοχής και καλλιτεχνίας είναι χειροπιαστή 
και οπτική, με τις μοναδικές διάτρητες επιφάνειες να περικλείονται από 
καμπύλες γραμμές και διαβαθμίσεις. Παράλληλα με την αντοχή, χαρίζει σε 
όποιον τη φορά μία αίσθηση σιγουριάς ότι δεν γλιστράει.

Καθώς βγαίνει από τη γραμμή συναρμολόγησης, το τελικό προϊόν είναι 
πανέμορφο, από την απαστράπτουσα χαρακτηριστική μάσκα του μέχρι την 
πολυτελή ανάγλυφη καμπίνα. Για πολλούς λάτρεις του αυτοκινήτου, αυτό θα 
ήταν αρκετό, αλλά σήμερα το πρωί νιώθω πραγματικά προνομιούχος. Έχω 
την αίσθηση ότι αυτό το ταξίδι μου έχει αποκαλύψει τα κρυμμένα μυστικά 
του νέου Lexus UX 250h, και ανυπομονώ να τα διηγηθώ σε συναδέλφους 
και φίλους όταν  το δοκιμάσω επιστρέφοντας στην πατρίδα. Μία ευχάριστη 
σκέψη για την μεγάλης διάρκειας πτήση που με περιμένει.

ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ:                                                                                                    
ΕΜΠΕΥΣΜΕΝΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



UX 21

02

03

01 Εργοστάσιο Lexus Kyushu
02 Σαγρέ ταμπλό εμπνευσμένο από Ιαπωνικές, χάρτινες συρόμενες πόρτες
03 Εξειδικευμένοι τεχνίτες ‘Takumi’ της Lexus επιβλέπουν το ράψιμο ‘sashiko’

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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01 Ασύρματος φωτισμός αεραγωγού         
στην έκδοση UX 250h Luxury

02 Οθόνη πολυμέσων (multimedia) 10,3” 
με Panoramic View Monitor

03 Extra large και ευκρινής Head-Up 
Display

01

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ COCKPIT
Καθίστε πίσω από το τιμόνι του νέου UX 250h και 
γρήγορα θα βρείτε την τέλεια θέση οδήγησης. Το 
κάθισμα είναι εξαιρετικά φιλικό, προσφέροντας την 
τέλεια ορατότητα. Με το χειροποίητο δερμάτινο 
τιμόνι στα χέρια σας, μπορείτε να αλλάζετε ταχύτητες 
με σπορ στυλ από τα χειριστήρια που βρίσκονται 
στην κολόνα του τιμονιού. Η απόκριση του γκαζιού 
είναι άμεση χάρη στην τεχνολογία ‘shift-by-wire’. Το 
εργονομικό ταμπλό του Compact SUV έχει σχεδιαστεί 
με γνώμονα την ελάχιστη διάσπαση της προσοχής και 
περιλαμβάνει καινοτόμες ιδές όπως ένας ασύρματος 
φορτιστής και ασύρματος φωτισμός αεραγωγών.

Τέλεια τοποθετημένη για ξεκούραστη οδήγηση, η 
μεγάλη οθόνη πολυμέσων 10,3” του UX 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 Lexus 
Premium Navigation και μετεωρολογικά δεδομένα. 
Για ευκολότερη οδήγηση στην πόλη, το Panoramic 
View Monitor χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες για 
να προβάλλει μία εικόνα σχεδόν 360° γύρω από 
ολόκληρο το αυτοκίνητο. Επίσης παράγει μία εικονική, 
τρισδιάστατη εικόνα του UX 250h σας, σε μία 
πανοραμική κάτοψη, με κατευθυντήριες γραμμές στην 
οθόνη για ευκολότερους ελιγμούς. Χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά σε 
μαχητικά αεροσκάφη, η μεγάλη, έγχρωμη επιφάνεια 
Head-Up Display υψηλής ανάλυσης του UX 
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 σε ηλιόλουστες συνθήκες τα δεδομένα φαίνονται 
πεντακάθαρα.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                                                            
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟ LEXUS SAFETY SYSTEM + 
Όπου κι αν επιχειρήσετε να ταξιδέψετε με το νέο Lexus UX 250h, είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ότι οδηγείτε ένα από τα ασφαλέστερα Compact 
SUV που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Το UX 250h εφοδιάζεται με το πιο 
σύγχρονο Lexus Safety System+ που περιλαμβάνει προηγμένες τεχνολογίες 
οι οποίες αποτρέπουν τρεις από τους πιο συνηθισμένους τύπους ατυχημάτων 
( και καλύπτει τρεις βασικούς τομείς στην πρόληψη ατυχημάτων): οπίσθιες 
συγκρούσεις, εκτροπή από τη λωρίδα κυκλοφορίας και συγκρούσεις με πεζούς.

Όταν οδηγείτε σε πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους, ή πηγαινοέρχεστε 
στη δουλειά, οι κύριοι κίνδυνοι είναι η παρέκκλιση από τη λωρίδα σας και η 
αδυναμία να αντιληφθείτε το φρενάρισμα των προπορευόμενων οχημάτων. 
Γι’ αυτό, όταν δείξετε την πρόθεσή σας να αλλάζετε λωρίδα ενεργοποιώντας 
το φλας, το UX 250h παρακολουθεί άμεσα τα πίσω οχήματα, με τη βοήθεια 

του Blind Spot Monitor ή επιβραδύνει χρησιμοποιώντας Σύστημα Ελέγχου 
Πορείας με Δυναμικό Ραντάρ (Dynamic Radar Cruise Control) εάν το 
προπορευόμενο όχημα φρενάρει. 

Το UX 250h περιλαμβάνει επίσης Υποβοήθηση Οδικής Σήμανσης (Road Sign 
Assist), που συγκεντρώνει πληροφορίες από τις πινακίδες οδοσήμανσης. Η 
Αυτόματη Υψηλή Δέσμη Προβολέων  (Automatic High Beam) που ανιχνεύει τα 
προπορευόμενα οχήματα τη νύχτα και το Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης 
Λωρίδας (Lane Tracing Assist), που αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο όταν 
στρίβετε ή κινείστε στον αυτοκινητόδρομο, αφού το σύστημα αναγνωρίζει 
τυχόν παρεκκλίσεις επιστρέφοντας το όχημα στο κέντρο της λωρίδας.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 Ξεπαρκάρετε με ασφάλεια χάρις στην Παρακολούθηση 
Διερχόμενης Κίνησης Όπισθεν (RCTA)

02 Η Υποβοήθηση Οδικής Σήμανσης (RSA) συγκεντρώνει 
πληροφορίες από πινακίδες οδοσήμανσης

03 H Προσαρμοζόμενη Υψηλή Δέσμη (AHB) ελέγχει έξυπνα τους 
προβολείς LED

04 Η Παρακολούθηση Τυφλού Σημείου (BSM) ανιχνεύει οχήματα σε 
παρακείμενες λωρίδες

Όταν οδηγείτε σε πολυσύχναστες περιοχές σε κέντρα πόλεων, θα νιώσετε 
ευγνώμονες για το Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης (Pre-Collision System) 
του UX 250h. Χρησιμοποιώντας ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος σε 
συνδυασμό με μία στερεοσκοπική, εντοπίζει ακόμα και πεζούς τη νύχτα ή 
ποδήλατα που εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Εάν ανιχνεύσει κίνδυνο, θα λάβετε ένα ορατό μήνυμα στο σύστημα στο 
Head-Up Display για να μπορείτε να εφαρμόσετε τα κατάλληλα μέτρα 
για την αποφυγή της σύγκρουσης. Εάν εξακολουθείτε να αγνοείτε τις 
προειδοποιήσεις, the UX 250h θα αυξήσει την πίεση πέδησης για την 
αποφυγή μιας σύγκρουσης.
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Σε αυτή τη μπροσούρα σας προετοιμάζουμε για τον ενθουσιασμό που θα 
νιώσετε επιλέγοντας το νέο Lexus UX 250h. Εκφράζοντας την τελευταία 
σχεδιαστική φιλοσοφία Lexus, διαθέτει την τολμηρή, χαρακτηριστική μάσκα 
της μάρκας και τη δυναμική εμφάνιση ενός Compact SUV. Το UX 250h 
προσφέρει γνήσια απόλαυση στην οδήγηση. 

Στο εσωτερικό, το UX 250h είναι ιδιαιτέρως εκλεπτυσμένο : η μεγάλη οθόνη 
πολυμέσων (multimedia) 10,3” είναι ευανάγνωστη και φιλική προς το χρήστη, 
ενώ ελέγχεται μέσω αφής (Touch Pad) ή φωνητικών εντολών. Αποκλειστική, 
δερμάτινη ραφή και υλικά που έχουν επιμεληθεί οι ‘Takumi’ χαρίζουν στην 
καμπίνα έναν αέρα σύγχρονης κομψότητας και φινέτσας. 

Το UX 250h εφοδιάζεται με το Προηγμένο Σύστημα  Ενεργητικής Ασφάλειας 
Lexus Safety System +. Αυτό περιλαμβάνει Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης 
(Pre-Collision System), τώρα με Ανίχνευση Πεζών τη νύχτα και Εντοπισμό 
Ποδηλάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Σύστημα Υποβοήθησης 
Διατήρησης Λωρίδας (Lane Tracing Assist) σας βοηθά να παραμένετε στην 
πορεία σας, ενώ η Αυτόματη Υψηλή Δέσμη (Automatic High Beam) βελτιώνει 
την ορατότητα τη στο σκοτάδι. Το Σύστημα Ελέγχου Πορείας με Δυναμικό 
Ραντάρ (Dynamic Radar Cruise Control) περιλαμβάνει Υποβοήθηση Οδικής 
Σήμανσης (Road Sign Assist) που αναγνωρίζει τις πινακίδες οδοσήμανσης. 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ

01. ΜΟΝΤΕΛΟ

Ανακαλύψτε περισσότερα για το 
πρωτοποριακό UX 250h Self-
Charging Hybrid.

Σελίδες 28-31

02. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τι είδους UX 250h ταιριάζει καλύτερα 
στον δικό σας τρόπο ζωής; Επιλέξτε 
μεταξύ των εκδόσεων Eco, Comfort, 
Premium, F SPORT και Luxury.

Σελίδες 32-33

04.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μάθετε περισσότερα για τεχνολογίες του 
UX 250h όπως το Σύστημα Ενεργητικής 
Ασφάλειας Lexus Safety System +, η 
Οθόνη Head-Up Display και το Σύστημα 
Πλοήγησης Lexus Premium Navigation.

Σελίδες 38-41

03. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανακαλύψτε το εκπληκτικό επίπεδο 
στάν ταρ κα ι  συναρπαστ ικών 
προαιρετικών χαρακτηριστικών που 
διατίθεται για το νέο σας UX 250h.

Σελίδες 34-37

05. F SPORT

Για μία πιο δυναμική, οδηγική εμπειρία, 
ανακαλύψτε το UX 250h F SPORT.

Σελίδες 42-43

06. ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Εξερευνήστε τη γκάμα αξεσουάρ που 
δημιούργησε η Lexus για το UX 250h 
για να προσδώσει μία νέα διάσταση 
στην εμπειρία σας.

Σελίδες 44-45

09. ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μελετήστε όλα τα βασικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά UX 250h πριν 
παραγγείλετε το UX Compact SUV 
σας.

Σελίδες 56-57

07. ΧΡΩΜΑΤΑ

Επιλέξτε  το  αγαπημένο σας 
εξωτερικό χρώμα και παραγγείλτε 
ένα χειροποίητο εσωτερικό ‘Takumi’, 
που θα σας καλωσορίζει κάθε φορά 
στο νέο UX 250h.

Σελίδες 46-51

08. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το UX 250h διατίθεται με μία 
ευρεία γκάμα στάνταρ εξοπλισμού. 
Μάθετε περισσότερα για τα έξτρα 
που μπορείτε να προσθέσετε.

Σελίδες 52-55

UX 250h Self-Charging Hybrid
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ΜΟΝΤΕΛΟ

Το UX 250h χρησιμοποιεί το νέο αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα 
Lexus Self-Charging Hybrid που αποτελείται από έναν πολύ αποδοτικό, 
νέο 2.0L τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα. Διαθέσιμο σε Front-Wheel Drive 
ή E-FOUR All-Wheel Drive, το σύστημα έχει ένα συμπαγή και ελαφρύ 
νέο άξονα μετάδοσης και Power Control Unit (Μονάδα Ελέγχου Ισχύος), 
σχεδιασμένη να ελαχιστοποιεί τις απώλειες λόγω θερμότητας και τριβών. 
Η νέα μπαταρία Νικελίου-Υδριδίου Μετάλλου (NiMH) έχει ανανεωμένη 
δομή και πιο συμπαγές σύστημα ψύξης. Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση της 
μπαταρίας κάτω από το πίσω κάθισμα, χωρίς να θίγεται ο χώρος φόρτωσης, 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο χαμηλό κέντρο βάρους του UX 250h.

ΤΟ  
UX 250h

Αμάξωμα Dynamic F White, ζάντες αλουμινίου 18” F SPORT.
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ΜΟΝΤΕΛΟ

01. ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΑ LEXUS HYBRID DRIVE 
Προσφέροντας κορυφαία απόδοση σε συνδυασμό με μία οδηγική εμπειρία 
υψηλής απόκρισης, το  UX 250h υιοθετεί σύστημα Lexus Self-Charging 
Hybrid τέταρτης γενιάς, που αποδίδει 184 DIN hp. Στην καρδιά του ισχυρού 
μίγματος βενζινοκίνησης και ηλεκτροκίνησης του UX 250h βρίσκεται η 
Μονάδα Ελέγχου Ισχύος (PCU), που τώρα είναι 20% μικρότερη και 10% 
ελαφρύτερη από των προηγούμενων συστημάτων Lexus.

02. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2.0L 
Ο δίλιτρος βενζινοκινητήρας του UX 250h είναι από τους αποδοτικότερους 
που έχει κατασκευάσει ποτέ η Lexus. Προηγμένα χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν έδρες βαλβίδων εισαγωγής με επεξεργασία μέσω λέιζερ, 
υψηλή σχέση συμπίεσης (14:1) και τροφοδοσία καυσίμου Lexus D4-S που 
συνδυάζει άμεσο και έμμεσο ψεκασμό. Επιπλέον, ενώ η ανακυκλοφορία 
θερμότητας επιτρέπει ταχεία προθέρμανση του κινητήρα, το έξυπνο σύστημα 
μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων VVT-i E (Variable Valve Timing-intelligent 
Electric) βελτιώνει την οδηγησιμότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές 
ρύπων.

03. ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Το υβριδικό σύστημα μετάδοσης επόμενης γενιάς συνδέει τον δίλιτρο 
βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτρικά μοτέρ/γεννήτριες και πετυχαίνει 25% 
λιγότερη εσωτερική τριβή από τα προηγούμενα συστήματα Lexus. Το 
Sequential Shiftmatic παρέχει άμεσο ‘φρένο’ κινητήρα σε έξι βήματα, με 
αίσθηση αλλαγής παρόμοια με ενός μηχανικού κιβωτίου, χρησιμοποιώντας 
χειριστήρια αλλαγών στο τιμόνι ή τη θέση S στον επιλογέα.

04. ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
Η νέα μπαταρία Νικελίου-Υδριδίου Μετάλλου (NiMH) και το σύστημα ψύξης 
βρίσκονται κάτω από το πίσω κάθισμα του UX 250h, χωρίς να επηρεάζουν 
τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, και ταυτόχρονα συμβάλλουν στο 
χαμηλό κέντρο βάρους του οχήματος.

05. E-FOUR
Το UX 250h διατίθεται με Front-Wheel Drive ή με E-FOUR electric 
All-Wheel Drive. Το σύστημα E-FOUR χρησιμοποιεί ανεξάρτητο, ειδικό 
ηλεκτρικό μοτέρ-γεννήτρια υψηλής ροπής ενσωματωμένο στον πίσω άξονα. 
Η συνεχής κατανομή ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα αυξάνει την 
οδηγική σταθερότητα – ακόμα και σε ανηφόρες ή δρόμους καλυμμένους με 
χιόνι – αλλά καταναλώνοντας λιγότερο καύσιμο από τα συμβατά συστήματα 
AWD (τετρακίνησης).
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LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Κατά την εκκίνηση, ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας μπορεί να ωθήσει το 
UX 250h μέχρι τα 45 χλμ/ώρα, με την ηλεκτρική ισχύ να παρέχεται από 
την υβριδική μπαταρία. Σε αυτό το σημείο το όχημα είναι σχεδόν αθόρυβο, 
δεν καταναλώνει βενζίνη και έχει μηδενικές εκπομπές ρύπων.

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Σε ταχύτητες άνω των 45 χλμ/ω ενεργοποιείται ο προηγμένος 
βενζινοκινητήρας σχεδόν αθόρυβα και όταν κρίνεται απαραίτητο έχει και 
τη βοήθεια του ηλεκτροκινητήρα. Μέσω της τέλειας κατανομής των πηγών 
ισχύος το UX 250h παρέχει μοναδική οδηγική άνεση με χαμηλές εκπομπές 
ρύπων και κατανάλωση καυσίμου.

EXPERIENCE LEXUS HYBRID DRIVE
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LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ
Κατά τη διάρκεια έντονης επιτάχυνσης, οι ηλεκτροκινητήρες σπεύδουν να 
συμβάλλουν στην ισχύ του δίλιτρου βενζινοκινητήρα. Από το συνδυασμό αυτό 
παράγεται άφθονη ροπή, με γραμμική επιτάχυνση όταν είναι απαραίτητη.

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ, ΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ
Κατά την επιβράδυνση ή όταν το αυτοκίνητο σταματά, ο βενζινοκινητήρας 
απενεργοποιείται, μειώνοντας τους ρύπους στο μηδέν. Όταν ο οδηγός 
φρενάρει ή αφήνει το γκάζι, το σύστημα ανακύκλωσης ισχύος πέδησης 
αξιοποιεί την κινητική ενέργεια. Μαζί με την ισχύ που παράγεται σε συνήθεις 
συνθήκες οδήγησης, το  UX 250h τη μετατρέπει σε ηλεκτρική η οποία 
αποθηκεύεται στην υβριδική μπαταρία για επόμενη χρήση , που σημαίνει ότι 
ένα Lexus Self-Charging Hybrid δεν απαιτεί ποτέ φόρτιση σε πρίζα.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

DYNAMIC
Όπως ήταν αναμενόμενο από τη Lexus, από την πρώτη έκδοση ο βασικός 
εξοπλισμός είναι αξιόλογος με το πληρέστερο Σύστημα Ενεργητικής 
Ασφάλειας Lexus Safety System+ 2.0 (LSS+), κλιματισμό και κάμερα 
οπισθοπορείας.

LUXURY
Η έκδοση Luxury προσφέρει στους ιδιοκτήτες του UX 250h εξαιρετική 
άνεση και πολυτέλεια.

EXECUTIVE
Η έκδοση Executive ξεχωρίζει προσφέρει ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης 
και ευκολίας.

Φιμέ Κρύσταλα, πίσω
Σύστημα Έξυπνης Εισόδου
Αισθητήρες Στάθμευσης 
Φωτιζόμενη Είσοδος

Σύστημα Πλοήγησης Lexus Premium Navi
Φορτιστής κινητού ασύρματος
Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης

18’’ ζάντες Αλουμινίου, Machined Face 5-ακτίνων, (225/50 R18)
Φώτα Στροφής
Ελαστικά Run Flat
Προαιρετικά με Ηλ. Ηλιοροφή

Δερμάτινο σαλόνι
Καθίσματα Θερμαινόμενα, εμπρός
Κονσόλα τύπου Washi (Ιαπ. χαρτί)

17’’ Αεριζόμενες ζάντες Αλουμινίου Aero, 5-άκτινες Ασημί (Ελ. 215/60 R17) 
Χαρακτηριστική μάσκα σε σχέδιο πλέγματος σχήματος L
Προβολείς bi-beam LED και Φώτα Ομίχlης LED
Καθρέπτες Ηλ. Αναδιπλούμενοι και Θερμαινόμενοι
LSS+ 2.0 με AHB, RSA, SC

Αποφυγή Πρόσκρουσης (PCS) με ανίχνευση Πεζών (Η/Ν) και Ποδηλάτων (Η)
Προσαρμοζόμενο Cruise Control (DRCC)
Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LTA)
Κλιματισμός Διζωνικός και Κάμερα Οπισθοπορείας
7” Lexus Media Display με Ηχοσύστημα Panasonic® 6 ηχείων
Προαιρετικά με Σύστημα Πλοήγησης Lexus Premium Navi



UX 33

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

LUXURY PLUS
Το απόλυτο UX 250h σε εμφάνιση, ποιότητα και άνεση.

F SPORT
Η δυναμική έκδοση F SPORT περιλαμβάνει δυναμικά χαρακτηριστικά όπως 
μία αποκλειστική μάσκα, ζάντες F Sport, χειριστήρια Αλλαγής Ταχυτήτων επί 
του τιμονιού  και sport λεπτομέρειες στο εσωτερικό.

18’’ ζάντες Αλουμινίου, F Sport 5 διπλών ακτινών (225/50 R18)
Χαρακτηριστική μάσκα σε σχέδιο πλέγματος σχήματος L Mesh 
Προβολείς τριπλής δέσμης LED με Προσ. Υψηλή Δέσμη (AHS)
Ηλιοροφή ηλ. και Ευφυές Σύστημα Στάθμευσης (ICS)

Παρακολούθηση Τυφλού Σημείου (BSM) 
Παρακολούθηση Διερχόμενης Κίνησης πίσω με Αυτόματη Πέδηση
Καθίσματα Ηλ. Ρυθμιζόμενα με Οσφυική Υποστήριξη, εμπρός
10.3’’ Οθόνη Συνδεσιμότητας με Ηχοσύστημα 10 ηχείων
Προαιρετικά με Ενεργητική Ανάρτηση, Sport+, Πανοραμική Θέαση και Mark 
Levinson 14 ηχείων

Λειτουργία Sport+ και Ενεργητική Ανάρτηση
Σύστημα Απόσβεσης Κραδασμών 
Κρύσταλλα επιπρόσθετης Ηχομόνωσης 
Προβολή Πληροφοριών επί του Παρμπρίζ (HUD)
Σύστημα Καθαρισμού Φωτιστικών Σωμάτων

Καθίσματα Αεριζόμενα, Ηλ. Ρυθμιζόμενα με Μνήμες, εμπρός
Θέαση Πανοραμική
Τιμόνι Ηλ. Ανακλινόμενο, Θερμαινόμενο με Ηλ. Υποβοηθούμενη Κρεμαγιέρα
Θύρα Αποσκευών με Ηλ. Λειτουργία

* Για τον πλήρη εξοπλισμό ανά έκδοση ανατρέξτε στο lexus.gr ή συμβουλευτείτε έναν Σύμβουλο Πωλήσεων Lexus.



UX34

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  |  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

01. 17” ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ AERO
Με  μαύρο ή ασημί μεταλλικό 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
Δίχρωμες ζάντες που συνδυάζουν κατεργασμένο φινίρισμα με μαύρη 
μεταλλική επίστρωση για σπορ εμφάνιση και αίσθηση πολυτέλειας

03. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (BI-LED)
Με μία μονάδα LED διπλής δέσμης single-projector και Φώτα Ημέρας (DRL) 
σχήματος L, αυτοί οι προβολείς δείχνουν ένα αυτοκίνητο αποφασισμένο 
για όλα.

04. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (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.

05. ΦΩΤΑ ΣΤΡΟΦΗΣ
Τα φώτα στροφής LED του UX 250h φωτίζουν επιπρόσθετα την περιοχή 
που είναι κοντά στο αυτοκίνητο, όταν αυτό στρίβει αριστερά ή δεξιά.
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06. 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.

07. ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ ME ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΑ 
(AERO STABILISING)

Τα πίσω φώτα του νέου UX 250h χαρακτηρίζονται από 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 αναγνωρισιμότητας του μοντέλου.

08. ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Η ηλεκτρική, ανακλινόμενη και συρόμενη κρυστάλλινη ηλιοροφή προσδίδει 
μία αίσθηση ελευθερίας, ευρυχωρίας και φωτεινότητας στην καμπίνα του 
UX 250h.

09. HANDS-FREE ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ
Για άνετη φόρτωση και εκφόρτωση, το UX 250h διατίθεται με μία hands-free 
ηλεκτρική πίσω πόρτα. Ανοίγει και να κλείνει περνώντας το πόδι μπροστά 
από έναν αισθητήρα κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα, ενώ έχετε επάνω 
σας το έξυπνο κλειδί.

10. ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Ράγες οροφής από ανθεκτικό αλουμίνιο δημιουργούν ένα ελκυστικό σχήμα 
που εκτείνεται ομαλά και χωρίς να διακόπτεται κατά μήκος της οροφής του 
UX 250h.
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01. ΟΔΗΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ COCKPIT
Για τη δημιουργία μιας αίσθησης οπτικής συνέχειας, στο νέο UX οι σχεδιαστές 
μας θέλησαν να εξαλείψουν τα διακριτά όρια μεταξύ εξωτερικού και 
εσωτερικού. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο οδηγός απολαμβάνει ένα εξαιρετικό 
πεδίο ορατότητας με σαφή αίσθηση των διαστάσεων του αυτοκινήτου. Αυτή 
η φιλοσοφία είναι πιο εμφανής από το κάθισμα του οδηγού, όπου το πάνω 
τμήμα του πίνακα οργάνων φαίνεται να εκτείνεται πέρα από το παρμπρίζ. 
Η ανθρωποκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση συμβάλλει στην εργονομία 
εσωτερικού του UX 250h, καθώς τοποθετεί τα σημαντικότερα χειριστήρια 
ελέγχου γύρω από τον οδηγό, ώστε να έχει άριστο έλεγχο.

02. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ S-FLOW / ΣΥΣΤΗΜΑ 
CLIMATE CONCIERGE

Το σύστημα ελέγχου κλιματισμού S-Flow διαχειρίζεται έξυπνα τη θερμοκρασία 
της καμπίνας του UX 250h σας σύμφωνα με τις εξωτερικές συνθήκες, 
εξασφαλίζοντας εξαιρετική άνεση και οικονομία. Μπορεί, για παράδειγμα,  
να ανιχνεύει εάν τα καθίσματα είναι κατειλημμένα και να ρυθμίζει ανάλογα 
τον κλιματισμό. Το σύστημα απελευθερώνει ήπια, όξινα νανο-ιόντα από τον 
κεντρικό αεραγωγό κλιματισμού στην πλευρά του οδηγού, γεμίζοντας την 
καμπίνα με φρέσκο αέρα και δημιουργώντας ένα ευχάριστο επίπεδο υγρασίας 
για τα μαλλιά και το δέρμα.

03. ΤΙΜΟΝΙ
Προσφέροντας ένα εκπληκτικό επίπεδο πολυτέλειας για την κατηγορία, το 
τιμόνι 3 ακτίνων του νέου UX 250h προέρχεται από το εμβληματικό LS 
sedan. Το προφίλ λαβής του συγκεκριμένου τιμονιού διαμορφώθηκε και 
τελειοποιήθηκε καταγράφοντας την πίεση στις παλάμες ενός οδηγού ‘Takumi’ 
κατά τη διάρκεια πολυάριθμων δοκιμών. Ολόκληρη η περιφέρεια του τιμονιού 
φέρει επένδυση γνήσιου δέρματος που αποπνέει μία αίσθηση πολυτέλειας. 
Η λειτουργία θέρμανσης είναι ιδανική 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. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΚΑΠΙΤΟΝΑΡΙΣΜΑ ‘SASHIKO’
Μία ακόμα σχεδιαστική τεχνοτροπία προερχόμενη από το LS sedan υιοθετείται 
στις  πλάτες καθισμάτων του UX 250h, με διατμηματική δόμηση τους πάνω/
κάτω που συμβολίζει την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της καμπίνας. Η 
επένδυση από μαλακό δέρμα που διατίθεται με το UX 250h είναι εμπνευσμένη 
από την παραδοσιακή Ιαπωνική τεχνική καπιτοναρίσματος ‘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.

05. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Το νέο UX 250h διαθέτει εργονομική θέση οδήγησης που μειώνει την 
κόπωση και  προσφέρει μία αίσθηση τύπου ‘μπάκετ’. Μέχρι οκτώ ρυθμίσεις 
επιτρέπουν στον οδηγό, ανεξάρτητα από το σωματότυπό του, να διαμορφώνει 
την κατάλληλη θέσης οδήγησης. 
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06. ΟΣΦΥΪΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για εξαιρετική άνεση σε μεγάλα ταξίδια, η ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης 
είναι στάνταρ στις εκδόσεις F SPORT και Luxury και προαιρετική στην 
έκδοση Premium.

07. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ‘WASHI’
Το ταμπλό οργάνων του UX 250h εκτείνεται σε όλο το πλάτος συνδέοντας τις 
πλευρές οδηγού και συνοδηγού. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει το περιβάλλον 
της καμπίνας διάκοσμο υψηλής ποιότητας, και δυνατότητα επιλογής από 
δύο σαγρέ μοτίβα και τέσσερα χρώματα. Το UX είναι το πρώτο μοντέλο 
Lexus που προσφέρει επένδυση καμπίνας, εμπνευσμένη από την σαγρέ υφή 
ενός χαρτιού, γνωστού ως ‘washi’, που χρησιμοποιείται σε παραδοσιακές 
Ιαπωνικές συρόμενες πόρτες.

08. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Κάθε αεραγωγός χρησιμοποιεί ένα διακόπτη ελέγχου ροής και όγκου του 
αέρα. Οι εκδόσεις Luxury φέρουν φωτιζόμενους αεραγωγούς με ξεχωριστή, 
φωτεινή πηγή LED και ασύρματο επαγωγικό φωτισμό. 

09. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Λειτουργία θέρμανσης διατίθεται για τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού 
του νέου UX 250h. Τις ζεστές ημέρες, αξιοποιώντας τον κρύο αέρα του 
συστήματος κλιματισμού, δημιουργεί ευχάριστες συνθήκες δροσιάς για 
τους επιβάτες.  
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01. LEXUS PREMIUM SOUND SYSTEM
Το νέο UX 250h διατίθεται με σύστημα Lexus Premium Sound System έξι 
ή οκτώ 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 915 Watts, το σύστημα Mark Levinson® Premium Surround Sound 13 
ηχείων του UX 250h 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. ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το νέο UX 250h διατίθεται με Συνδεδεμένες Υπηρεσίες Lexus (Connected 
Services), με χαρακτηριστικά όπως καθοδήγηση τελευταίου χιλιομέτρου (last 
mile guidance), επιστροφή στο UX 250h μέσω της καλύτερης διαδρομής, 
σχεδιασμός ταξιδιών σε κινητές συσκευές και συγχρονισμός προορισμών με το 
σύστημα πλοήγησης του οχήματος αλλά και αυτόματες  υπενθυμίσεις σέρβις.

04. ΟΡΓΑΝΑ OPTITRON 
Το cockpit του UX 250h 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 την έναρξη λειτουργίας του 
αυτοκινήτου. 

05. 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.

06. TOUCH PAD
Η κεντρική οθόνη ελέγχεται μέσω Touch Pad ή φωνητικών εντολών. Η 
διεπαφή Touch σας προσφέρει τη γνώριμη αίσθηση ενός smartphone, 
χρησιμοποιώντας κινήσεις (χειρισμούς) όπως double tapping (διπλό χτύπημα) 
και flicking (περιστροφή). 

07. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
Ένας ασύρματος φορτιστής στην κεντρική κονσόλα επιτρέπει τη φόρτιση μιας 
φορητής συσκευής ή ενός smartphone με απλή τοποθέτηση στην επιφάνεια 
φόρτισης, καταργώντας την ανάγκη σύνδεσης (χρήσης) καλωδίου φόρτισης.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  |  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

01. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΚΑΜΠΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Το UX 250h υιοθετεί νέα πλατφόρμα που αποτελεί τη βάση για τις εξαιρετικά 
δυναμικές επιδόσεις του αυτοκινήτου. Στόχος εξέλιξης για το UX ήταν η 
ζωηρή και άμεση απόκριση στις εντολές του οδηγού, σε συνδυασμό με μία 
αίσθηση ευστάθειας και ασφάλειας. Η πλατφόρμα ενισχύει στην αύξηση της 
αντοχής, όπως και η πολύ ανθεκτική, κλειστή δομή τύπου δακτύλιου γύρω από 
τα ανοίγματα των πίσω θυρών και της πίσω πόρτας. Πολύ ισχυρές δομικές 
κόλλες και συγκόλληση βιδών μέσω λέιζερ σε καίριες περιοχές, αυξάνουν 
σημαντικά τη συνολική ακαμψία.

02. ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ
Χάρη στη νέα πλατφόρμα, το UX 250h έχει το χαμηλότερο βάρος από 
οποιοδήποτε μοντέλο της κατηγορίας του, κάτι που παίζει καθοριστικό ρόλο 
στη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος. Παράλληλα,  έχουν εφαρμοστεί 
μέτρα μείωσης βάρους στη δομή του αμαξώματος, όπως η χρήση ελαφρού 
αλουμινίου στις πλαϊνές πόρτες, τα φτερά και το καπό, και υλικού ρητίνης 
στην πίσω πόρτα. 

03. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Το UX 250h διαθέτει έξοχη αεροδυναμική, συμπεριλαμβανομένου ενός 
κάτω τμήματος αμαξώματος που δεν προεξέχει σχεδόν καθόλου, κάτι το 
οποίο συμβάλλει στην οικονομία καυσίμου, και ταυτόχρονα μειώνει το θόρυβο 
και το στροβιλισμό του αέρα. Άλλες αεροδυναμικές καινοτομίες είναι ένα 
μονοκόμματο πίσω φως με ενσωματωμένα πτερύγια που εξασφαλίζουν 
ευστάθεια στις στροφές και σε ισχυρούς πλευρικούς ανέμους. Επιπλέον, τα 
πτερύγια των θόλων των τροχών του UX 250h έχουν επίπεδες πλευρές και 
ένα κλιμακωτό πάνω τμήμα που παράγει ροή αέρα για μείωση των κλίσεων 
και διατήρηση της ευστάθειας του αυτοκινήτου όταν στρίβει, αλλάζει λωρίδες 
ή κινείται σε ευθεία.

04. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Η εμπρός ανάρτηση γονάτων MacPherson και η πίσω ανάρτηση πολλαπλών 
συνδέσμων έχουν σχεδιαστεί και ρυθμιστεί για να προάγουν την οδηγική 
ποιότητα και την άμεση απόκριση. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις επιδόσεις 
των αμορτισέρ και την ποιότητα λαδιού των αμορτισέρ, στις τσιμούχες και 
τον έλεγχο των τριβών.

05. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σύστημα διεύθυνσης Electric Power Steering, με νέο, συμπαγές μοτέρ 
υποβοήθησης στην κολόνα του τιμονιού, με άξονα κολόνας μεγαλύτερης 
διαμέτρου. Αυτό παρέχει ζωηρή, άμεση απόκριση στις εντολές του οδηγού 
και εξαιρετική αίσθηση διεύθυνσης. 

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, με τα/ στα μοντέλα 
UX 250h F SPORT και Luxury  να προσφέρουν/προσφέρονται πέντε τέτοια 
προγράμματα: Eco, Normal, Custom, Sport S και Sport S+. 
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01. ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
LEXUS SAFETY SYSTEM +

Το νέο UX 250h διατίθεται με το πιο προηγμένο σύστημα ενεργητικής 
ασφάλειας Lexus Safety System + που εξελίχθηκε με στόχο την περαιτέρω 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Το Lexus Safety System + περιλαμβάνει:
- Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης (Pre-Collision System), τώρα με 
  Ανίχνευση Πεζών
- 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 250h 
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 ΔΥΝΑΜΙΚΟ       
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 250h. Όταν το όχημα ξεκινήσει πάλι, το ίδιο 
θα συμβεί και με το UX το οποίο θα συνεχίσει την πορεία του. Το σύστημα 
περιορίζει το φόρτο του οδηγού σε καταστάσεις που απαιτούν συχνές 
εκκινήσεις και στάσεις.

04. ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (RSA)
Το σύστημα Υποβοήθησης Οδικής Σήμανσης (Road Sign Assist) του νέου 
UX 250h 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 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ (LTA)
Το Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Tracing Assist) βοηθά 
τον οδηγό να διατηρεί το UX 250h 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 250h 
παρεκκλίνει από τη λωρίδα του, θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία πρόληψης, 
προκειμένου να επαναφέρει το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας.

Under no circumstances should Lexus Safety System + be used to replace your driving skills at the wheel. Please read the 
instructions very carefully before operating the system and remember the driver is always responsible for safety. Details 
of specifications and equipment are subject to change to suit local conditions and requirements. Please enquire at your 
local Lexus Authorised Retailer.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ   

06. ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΥΨΗΛΗ ΔΕΣΜΗ (AHB)
Ένα Σύστημα Προσαρμοζόμενης Υψηλής Δέσμης (Adaptive High-beam 
System – AHS) αποτρέπει το θάμπωμα των άλλων οδηγών από τα φώτα 
του UX 250h. Ανεξάρτητα τσιπ LED στον προβολέα ενεργοποιούνται/ 
απενεργοποιούνται για ακριβή έλεγχο των φωτιζόμενων και μη φωτιζόμενων 
περιοχών.

07. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 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.

08. 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)

09. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ 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 αποφυγή της σύγκρουσης.

10. ΟΘΟΝΗ 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.

11. 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, τρισδιάστατη εικόνα του UX 250h, με οδηγίες στην 
οθόνη βοηθούν να ελίσσεσθε σε περιορισμένους χώρους στην πόλη.

12. ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Επεκτείνοντας τα διαπιστευτήρια ασφαλείας του, το νέο UX 250h 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. 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.

* 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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F SPORT

01. ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18” F SPORT
Εμπνευσμένο από τις ζάντες του LC coupe και του LS sedan, το UX 250h 
F SPORT εφοδιάζεται με αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου υψηλής αντοχής 
18” 5 διπλών ακτίνων με σκούρα, μεταλλική επίστρωση.
 
02. ΤΙΜΟΝΙ F SPORT
Διακοσμημένο με το λογότυπο F SPORT, το τιμόνι του UX 250h F SPORT 
δηλώνει μία ιδιαίτερη σχέση με τον οδηγό. Με τα χειριστήρια (paddle 
shifters), ο οδηγός εκτελεί γρήγορες και ακριβείς αλλαγές σχέσεων, χωρίς 
να αφήνει το τιμόνι.  Με επένδυση από περφορέ δέρμα, η σχεδίαση του 
επιλογέα F SPORT είναι ασορτί με του τιμονιού για τη δημιουργία μιας 
συναρπαστικής, σπορ αίσθησης.
 
03. ΟΡΓΑΝΑ F SPORT
Η κεντρική οθόνη οργάνων υιοθετεί καινοτόμα τεχνολογία 8” Thin Film 
Transistor και σχεδίαση που έχει κληρονομήσει από το εμβληματικό Lexus LFA 
supercar. Η οθόνη διαθέτει βελόνα στροφόμετρου και ψηφιακό ταχύμετρο, 
όπως όλα τα μοντέλα με σήμα το Lexus F.
 
04. ΡΟΛΟΪ F SPORT
Ένα αποκλειστικό ρολόι F SPORT με εμφάνιση carbon και πλάκα σχήματος 
L τοποθετείται στο UX 250h F SPORT.
 
05. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ F SPORT
Απολαύστε δερμάτινα καθίσματα F SPORT που αγκαλιάζουν το σώμα, και 
είναι παρόμοια με του LC sports coupe, με ρύθμιση 8 κατευθύνσεων και 
οσφυϊκή υποστήριξη. Όλες τις ραφές στα καθίσματα, το τιμόνι, το ταμπλό 
οργάνων και τον επιλογέα ταχυτήτων έχουν επιμεληθεί οι εξειδικευμένοι 
τεχνίτες μας ‘Takumi’ masters.
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F SPORT

06. ΜΑΣΚΑ F SPORT
Η αποκλειστική, χαρακτηριστική μάσκα F SPORT και το στυλ του εμπρός 
προφυλακτήρα κάνουν το UX 250h F SPORT να ξεχωρίζει. Με φινίρισμα 
σε jet black, το περίπλοκο πλέγμα της μάσκας είναι εμπνευσμένο από αυτό 
του LS F SPORT και για το σχεδιασμό του χρειάστηκαν μήνες εντατικής 
μοντελοποίησης μέσω υπολογιστή.

07. ΠΙΣΩ ΣΤΥΛ F SPORT
Εκτός από τον αποκλειστικό πίσω προφυλακτήρα, ένα κεντρικό διακοσμητικό 
και ο πίσω ανακλαστήρας σε jet black πλαίσιο υπογραμμίζουν την F SPORT 
εμφάνιση.
 
08. ΜΑΡΣΠΙΕ F SPORT & ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΣΠΟΡ ΠΕΝΤΑΛ
Παρέχοντας αυξημένη προστασία, τα ανθεκτικά μαρσπιέ F SPORT έχουν 
φινίρισμα βουρτσισμένου αλουμινίου και φέρουν χαραγμένο το λογότυπο 
Lexus. Διάτρητα αλουμινένια πεντάλ προσφέρουν άριστα αντιολισθητικά 
χαρακτηριστικά και αντανακλούν την αγωνιστική σχεδιαστική κληρονομιά 
του UX 250h F SPORT.
 
09. SPORT S+ MODE
Το Sport S+ mode στα μοντέλα UX 250h F SPORT ρυθμίζει την απόκριση 
της ανάρτησης, του συστήματος διεύθυνσης και του γκαζιού, με στόχο μία 
πιο σπορ οδηγική εμπειρία.
 
10. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ                                                        

(ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION)
Για ανώτερες δυναμικές επιδόσεις, το UX 250h F SPORT διαθέτει Ενεργητική 
Ανάρτηση Adaptive Variable Suspension, παρόμοια με του LC coupe. Αυτή 
φέρει προσαρμοζόμενους αποσβεστήρες σε κάθε τροχό με 650 επίπεδα 
απόσβεσης ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτος έλεγχος σε όλες τις οδικές 
επιφάνειες.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

SUV PACK
Το νέο Lexus UX 250h είναι ένα Compact SUV 
που ανατρέπει τα καθιερωμένα. Το SUV Pack, με 
τις στιλάτες αεροδυναμικές ποδιές που τονίζουν τη 
δυναμική, σπορ εμφάνιση και αποτελούν στοιχείο 
ταυτότητας.

Εμπρός ποδιά: αυτή η ποδιά ενσωματώνεται στο 
κάτω άκρο του προφυλακτήρα και χαρίζει στο 
UX 250h σας μία δυναμική εμφάνιση χαμηλού 
προφίλ.
Πλαϊνή ποδιά: αυξήστε οπτικά τον όγκο των μαρσπιέ 
του UX 250h, για να αναδείξετε τη μοναδική 
σπορ εμφάνιση.
Πίσω ποδιά: αγκαλιάζοντας το αμάξωμα βάζει μία 
δυναμική τελική πινελιά στη δυναμική και σπορ 
εμφάνιση του UX 250h σας.

TRANSPORT PACK
Με το Transport Pack θα έχετε την ευκαιρία 
να αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό αυτό το 
Compact SUV που αλλάζει τους κανόνες του 
παιχνιδιού. Όταν ξεκινάτε ένα ταξίδι περιπέτειας, 
το Lexus UX 250h θα μπορεί να μεταφέρει όλο 
τον εξοπλισμό που χρειάζεστε.

Εγκάρσιες μπάρες: ασφαλίζουν στις ράγες οροφής 
του UX 250h και δημιουργούν μία ασφαλή και 
σταθερή βάση για μία ευρεία ποικιλία ειδικών 
αξεσουάρ.
Μπαγκαζιέρα οροφής (Μπαγκαζιέρα αποσκευών, 
Thule touring 600 glossy black): η αεροδυναμική 
μπαγκαζιέρα οροφής χαρίζει στο UX 250h σας 
επιπλέον χωρητικότητα 300 λίτρων. Ανοίγει και 
από τις δύο πλευρές και έχει σημείο κεντρικού 
κλειδώματος.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

01. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Συνδέστε τον κοτσαδόρο όταν τον χρειάζεστε, και αφαιρέστε τον σε αντίθετη 
περίπτωση, για να αυξήσετε την ευελιξία του UX 250h σας.

02. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΑΡΣΠΙΕ
Τα φωτιζόμενα μαρσπιέ χαρίζουν στο UX 250h σας μία έξτρα νότα στυλ 
και κύρους.

03. ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17” ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι χειμερινές ζάντες αλουμινίου Lexus είναι ειδικά σχεδιασμένες για 
το UX 250h, 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.
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ΧΡΩΜΑΤΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ LEXUS ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ

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 ιδιαίτερο ‘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

F WHITE | 0831 ΛΕΥΚΟ SONIC | 0852

ΑΝΘΡΑΚΙ | 1H9 ΑΣΗΜΙ | 1J4

ΤΙΤΑΝΙΟ | 1J7 ΜΑΥΡΟ | 2123

ΓΡΑΦΙΤΗΣ | 223 ΚΟΚΚΙΝΟ | 3T23

ΧΑΛΚΙΝΟ | 4X22 ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΡΝΕΟΛΗ | 4Y1

ΓΗΙΝΟ ΧΑΚΙ | 6X4

ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 8X11

ΟΥΡΑΝΙΟ ΜΠΛΕ | 8Y6

1 Αποκλειστικό στο F SPORT.
2 Δεν διατίθεται με το F SPORT.
3 Απλό χρώμα

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

ΥΦΑΣΜΑ1

Μαύρο

F Λευκό

Έντονο Κόκκινο

Έντονο Κόκκινο

ΥΦΑΣΜΑ F SPORT / ΕΠΕΝΔΥΣΗ TAHARA2

F Μαύρο

ΔΕΡΜΑ F SPORT4

F Μαύρο

Σταχτύ Ώχρα

Σταχτύ

Μπλε Κοβάλτιο Crème

Μπλε Κοβάλτιο Ώχρα Crème

ΗΜΙΑΝΙΛΙΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ3

Μαύρο

1 Υφασμάτινη επένδυση: στάνταρ στις εκδόσεις Dynamic, Executive.
2 Ύφασμα F SPORT / επένδυση Tahara: στάνταρ στην έκδοση F SPORT.
3 Μαλακό δέρμα: στάνταρ στις εκδόσεις Luxury και Luxury Plus.
4 Δέρμα F SPORT: μέρος του πακέτου της έκδοσης F SPORT.
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ΧΡΩΜΑΤΑ   |  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

01 Black ύφασμα (Dynamic, Executive)
02 Black μαλακό δέρμα (Luxury, 

Luxury Plus)
03 Rich Cream μαλακό δέρμα (Luxury, 

Luxury Plus)

01

02

03



UX50

ΧΡΩΜΑΤΑ  |  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

04 Μαλακό δέρμα Σταχτύ (Luxury)
05 Μαλακό δέρμα Ώχρα (Luxury)
06 Μαλακό δέρμα Μπλε Κοβάλτιο 

(Luxury)

04

05

06
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ΧΡΩΜΑΤΑ  |  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

07 Ύφασμα F Μαύρο F SPORT / 
Επένδυση Tahara (F SPORT)

08 Ύφασμα Έντονο Κόκκινο F SPORT / 
Επένδυση Tahara (F SPORT)

09 Δέρμα F Μαύρο F SPORT 
(F SPORT)

07

08

09



UX52

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ UX 250h FWD (AWD)

Κυβισμός (cm3) 1987
Κύλινδροι / Βαλβίδες L4 / 16
Μέγιστη ισχύς (DIN hp @ rpm) 152 @ 6000
Μέγιστη ισχύς (kW @ rpm) 112 @ 6000
Μέγιστη ροπή (Nm @ rpm) 190 @ 4400 - 5200

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ΕΣ)

Τύπος AC σύγχρονος, μόνιμου μαγνήτη 
(AC σύγχρονος, μόνιμου μαγνήτη / επαγωγικός)

Μέγιστη ισχύς (DIN hp)                     εμπρός / πίσω 109 / -  (109 / 7)
Μέγιστη ισχύς (kW)                            εμπρός / πίσω 80 / - (80 / 5.3)
Μέγιστη ροπή (Nm)                            εμπρός / πίσω 202 / -  (202 / 55)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Type Συνεχώς Μεταβαλλόμενης Σχέσης Μετάδοσης
Drive Front-Wheel Drive (E-FOUR)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συνολική ισχύς (DIN hp) 184
Συνολική ισχύς (kW) 135

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Τελική ταχύτητα (km/h) 177
Επιτάχυνση 0-100 km/h (δευτ.) 8.5 (8.7)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ* (l/100km)

Στην πόλη 3.7 / 3.9 (4.1 / 4.2)
Εκτός πόλης 4.3 / 4.4 (4.6 / 4.6)
Μικτός κύκλος 4.1 / 4.3 (4.4 / 4.5)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 * (g/km)

Στην πόλη 85 / 88 (93 / 97)
Εκτός πόλης 98 / 101 (104 / 105)
Μικτός κύκλος 94 / 97 (101 / 103)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ

Πρότυπο Euro Class EURO 6d

ΒΑΡΗ (kg)

Μικτό Βάρος Οχήματος 2110
Απόβαρο (ελάχ. - μέγ.) 1540 - 1620 (1600 - 1680)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ1,2

Ωφέλιμος χώρος φόρτωσης – πίσω καθίσματα σε όρθια θέση, μέχρι την εταζέρα (l) 320 (283)
Ωφέλιμος χώρος φόρτωσης – πίσω καθίσματα σε όρθια θέση, μέχρι την οροφή (l) 438 (401)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (l)) 43
Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης, χωρίς φρένο (kg) 750
Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης, με φρένο (kg) 750

*  Για τις ακριβείς τιμές ανά έκδοση ανατρέξτε στο lexus.gr ή συμβουλευτείτε έναν Σύμβουλο Πωλήσεων Lexus. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 μετριούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο 
παραγωγής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EC 2017/1153 (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία EC 2017/1231). Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 του οχήματός σας ενδέχεται να διαφέρουν 
από τις επίσημες μετρήσεις. Η οδηγική συμπεριφορά και άλλοι παράγοντες (όπως οδικές συνθήκες, κυκλοφορία, κατάσταση οχήματος, πίεση ελαστικών, εγκατεστημένος εξοπλισμός, φορτίο, αριθμός επιβατών, κλπ.) παίζουν ρόλο στον 
προσδιορισμό της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 ενός αυτοκινήτου.

1  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. 

2 Το πακέτο ρυμούλκησης είναι προαιρετικό σε όλες τις εκδόσεις, και δεν διατίθεται με hands-free λειτουργία ανοίγματος της πίσω πόρτας. 
  Προσοχή: περισσότερα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, και ενημερώσεις, υπάρχουν στον ιστότοπο www.lexus.eu 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 



UX 250h

UX 250h

UX 53

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Όταν παραγγέλνονται με ελαστικά 215/60 R17, τα εμπρός και πίσω μετατρόχια είναι 1560.
2 Η τιμή που αναγράφεται αφορά μοντέλα με στάνταρ οροφή. Αντίστοιχη τιμή για μοντέλα F SPORT είναι 929. Για μοντέλα που παραγγέλνονται με την προαιρετική, κρυστάλλινη ηλιοροφή, η τιμή είναι  908 ή 889 για εκδόσεις F SPORT.
3 Η τιμή που αναγράφεται αφορά μοντέλα με στάνταρ οροφή. Αντίστοιχη τιμή με την προαιρετική, κρυστάλλινη ηλιοροφή είναι 924. 

Προσοχή: οι διαστάσεις που απεικονίζονται / αναφέρονται είναι μετρημένες σε χιλιοστά (mm).
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ LEXUS

Σε όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου 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 προβλέπουμε την κάθε σας ανάγκη 
και να σας προσφέρουμε ένα ποιοτικό περιβάλλον με 
ευχάριστη, χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Στο μοντέρνο σαλόνι 
Lexus, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες 
εξελίξεις, να σερφάρετε στο Internet, ή να απολαμβάνετε 
σνακ και αναψυκτικά. Την ίδια στιγμή, οι τεχνικοί της 
Lexus εργάζονται αποδοτικά και με ακρίβεια ώστε να 
επιστρέψετε στον δρόμο το συντομότερο δυνατό.                     
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ LEXUS

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ 
ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ
Από τότε που λανσάραμε το πρώτο Lexus, πάντα 
προσπαθούμε να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες 
των πελατών μας. Όπως επιβεβαιώνεται από 
τις αμέτρητες διακρίσεις που έχουμε αποσπάσει 
τα τελευταία 25 χρόνια, επιδιώκουμε να 
αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη ως προσωπικό 
μας καλεσμένο. Όμως ποιοι επιπλέον παράγοντες 
συμβάλλουν στο απαράμιλλο επίπεδο εξυπηρέτησης 
πελατών;

Η απάντηση βρίσκεται στην Ιαπωνική κληρονομιά 
μας και 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. Το σημαντικότερο, 
επηρεάζει τον τρόπο που σχεδιάζουμε και 
κατασκευάζουμε αυτοκίνητα όπως το νέο UX. 
Είναι η ενσάρκωση της φιλοσοφίας Omotenashi.



©2019 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..

Εκτύπωση στην Ευρώπη, Ιανουάριος 2019

Περισσότερα για το νέο UX: 
lexus.gr/UX
facebook.com/LexusGreece
youtube.com Lexus Greece


