
ÚJ LEXUS RX TARTOZÉKOK
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CSUPA KALAND

LEXUS RX 

A LEXUS EREDETI TARTOZÉKAI TESZIK A LEXUS RX-ÉT, EGYEDIVÉ.  
A SAJÁTOS MEGOLDÁSOK KIHANGSÚLYOZZÁK A STÍLUST, A 
FUNKCIONALITÁST ÉS AZ INNOVÁCIÓT. 
 
Az életstílusához szabták.

Könnyű, atlétikus megjelenés, rendkívüli vezetési jellemzők, fantasztikus kényelem, egyedi elegancia, innovatív technológiák.  
A legújabb generációs Lexus RX lényege a dinamikus és erőteljes hibrid meghajtás ideális kombinációja a SUV tágasságával és 
modernségével. A Lexus eredeti tartozékaitól azonban még többet kaphat.

Tegye egyedivé az új Lexus RX-ét, hogy az teljes mértékben megfeleljen elvárásainak. Válasszon olyan tartozékokat, amelyek 
biztosítják az utasok szórakoztatását, növelik autója praktikusságát és biztonságát, valamint segítségükkel élvezheti az innovatív 
technológiai megoldásokat.  
 
A kiegészítő felszerelés minden elemét úgy tervezték, hogy ideálisan harmonizáljon a Lexus RX-szel. Ezáltal élete szerves részévé válik.
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TARTOZÉKCSOMAGOK
A LEXUS TARTOZÉKCSOMAGJAINAK ÖSSZEÁLLITÁSA SORÁN 
IGYEKEZTÜNK KÜLÖNLEGES ÖSSZHANGOT ELÉRNI. MINDEGYIK 
CSOMAG GONDOSAN ÖSSZEVÁLAGOTOTT ELEMEKET TARTALMAZ, 
AMELYEK EGYSÉGES EGÉSZET ALKOTNAK ÉS ÖTVÖZIK A KÉNYELMET 
ÉS MINŐSÉGET. VÁLASSZON MAGÁNAK CSOMAGOT  
ÉS SZABJA A LEXUS RX-ÉT ÉLETSTÍLUSÁHOZ.
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A Stílus csomag az L-finesse filozófiát tükrözi – a Lexus elegáns esztétikáját. Minden 
elem egyértelműen kihangsúlyozza autója karakterét, így megjelenése igazán szemet 
gyönyörködtető lesz.

STÍLUS CSOMAG*

*  A csomagban lévő tartozékok külön-külön is kaphatóak.  
További információ a tartozékokról a jelen katalógusban illetve a hivatalos Lexus márkakereskedésekben található.

KRÓM OLDALDÍSZLÉCEK
A merész krómozott lezárás kihangsúlyozza a Lexus RX áramvonalas alakját 
és városi jellegét.

CSOMAGTÉRAJTÓ KRÓM DÍSZLÉCE 
Az autó hátsó részének krómozott kiegészítője révén még különlegesebbé 
válik. 

MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBTAKARÓ
Ami stílusosan kihangsúlyozza az autó belsejét, védi az ajtók küszöbének 
fényezését. 
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VÉDELMI CSOMAG*
Minden ponton praktikus megoldás – ez a közös nevezője a Védelmi csomag minden 
elemének. A kifinomult részleteknek köszönhetően Lexus RX-sze extra védelmet kap 
kívülről és belülről egyaránt. 

OLDALVÉDŐ SZETT
Úgy vannak felhelyezve, hogy 
az autó ajtaját védjék az apró 
sérülésektől.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ-VÉDŐLEMEZ (MŰANYAG)
Úgy tervezték, hogy megvédje a hátsó lökhárító fényezését 

nehéz, nagy csomagnak a csomagtartóba berakásakor előforduló 
karcolásoktól. Hatásos védelmet ad a lökhárító felületének is.

CSOMAGTÉRTÁLCA
Védi az autója csomagtartójának a belsejét beázás,  

eső, sár, por és homok ellen.

*  A csomagban lévő tartozékok külön-külön is kaphatóak.  
További információ a tartozékokról a jelen katalógusban illetve a hivatalos Lexus márkakereskedésekben található.
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BÁRMERRE IS JÁR... 

LEXUS HOTSPOT (2017. TAVASZÁTÓL)
Mobil eszközöket tud Wi-Fi szolgáltatáshoz csatlakoztatni, 
beleértve telefonokat, tableteket, és laptopokat. A Hotspot 

közvetlenül kapcsolódik az autó elektronikus rendszeréhez, 
valamint az ön által kiválasztott SIM-kártyához.

LEXUS NAVIGÁCIÓ
A navigáció teljes mértékben integrált a központi 

multimédiás képernyővel, ennek köszönhetően az utazás 
Európán keresztül egyszerűbb, mint valaha volt. 

A Lexus  RX technológiai kiegészítői az autót maximálisan alkalmassá 
teszik sajátos életstílusához. Minden megoldás a kényelmét szolgálja.



1312 *  A csomagban lévő tartozékok külön-külön is kaphatóak.  
További információ a tartozékokról a jelen katalógusban illetve a hivatalos Lexus márkakereskedésekben található.

ALÁFUTÁSVÉDŐ OLDALRA
A Lexus márkájú aláfutásvédő kihangsúlyozza az RX 

modell karosszériájának jellegzetes formáját és védi az ajtó alsó szélét. 

ALÁFUTÁSVÉDŐ ELŐRE
Az ideálisan illeszkedő Lexus márkájú ezüst burkolattal ellátott 

aláfutásvédő az első lökhárító áramvonalas kontúrjait hangsúlyozza.

SUV CSOMAG* 
A SUV csomaggal hangsúlyozza ki az autója külső megjelenését  
és mutassa meg mindenkinek, ki ön és mit akar elérni az életben.  
A stílusos kiegészítők ugyanakkor a kivitel nagyon praktikus elemei.
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HÁTSÓ KERÉKPÁRTARTÓ-  
ÉS  VONÓHOROG CSOMAG*
Új Lexus RX-et úgy tervezték, hogy könnyedén útnak indulhasson, új 
kalandokat megélni és élvezni az életet. A Travel csomag kiegészítő 
felszerelésének köszönhetően az utazás a Lexus RX-szel még 
könnyebbé válik és az utasok érezni fogják a nagyobb biztonságot  
és a kényelmet.

*  A csomagban lévő tartozékok külön-külön is kaphatóak.  
További információ a tartozékokról a jelen katalógusban illetve a hivatalos Lexus márkakereskedésekben található.

LEVEHETŐ VONÓHOROG 13 PÓLUSÚ KÁBELKÖTEGGEL
A Lexus márkájú vonóhorgot az RX modellhez úgy tervezték 
meg, hogy az utánfutó vagy a csónak vontatását megkönnyítsék. 
Kiegészítőként tartozik hozzá egy erre a célra készített készlet 13 
pólusú kábelköteggel.

HÁTSÓ ÖSSZECSUKHATÓ KERÉKPÁRTARTÓ
Egy vagy két kerékpár is elfér rajta. Az összecsukható kerékpártartó 
szerkezete megkönnyíti a tárolást, a zár pedig biztonságot nyújt. Az integrált 
világítás és a rendszámtábla a 7 vagy 13 pólusú aljzathoz csatlakozik.

KERÉKPÁRTARTÓ TÁSKA 
A Lexus márkájú speciális táska lehetővé teszi az összecsukott 
kerékpártartó kényelmes szállítását és tárolását.
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AZ ÚJ LEXUS RX-ET ARRA TERVEZTÉK, HOGY FELTŰNÉST KELTSEN MINDENHOL, 
AHOL CSAK MEGJELENIK. A TARTOZÉKOK STÍLUSÁNÁL NAGY FIGYELMET 
SZENTELTEK AZOK EGYEDISÉGÉRE. AZ ELEGÁNS BELSŐ ÉS KÜLSŐ RÉSZLETEI 
MÉG SZEBBÉ TESZIK A SUV-OT.

STÍLUS



Fehér (085) küllős könnyűfém keréktárcsák. Fekete (212) küllős könnyűfém keréktárcsák. Fekete (212) küllős könnyűfém keréktárcsák.

18 COLOS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK 
Precíziós szerkezete az ellenálló képesség és a kis tömeg 
közötti optimális kapcsolatot biztosítja. 

20 COLOS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK 

KERÉKŐR SZETT
Minden anya egyedileg 
kódolt kulccsal és 
lekerekített profillal 
rendelkezik, amelyet nem 
fog semmilyen szabványos 
kulcs. 
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KÜLSŐ MEGJELENÉS

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
A könnyűfém keréktárcsák ideális 
kiegészítői Lexus RX-sze merész 
alakjának, aminek köszönhetően még 
több tekintetet fog magára vonzani. 
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CSOMAGTÉRAJTÓ KRÓM DÍSZLÉCE
Kifinomultság és elegancia. A Lexus RX krómozott alsó része még többet nyújt a stílusból.

KRÓM OLDALDÍSZLÉCEK
A krómozott oldalléceket úgy tervezték, hogy kihangsúlyozzák Lexus RX kivételes stílusát.
Modern eleganciájuk azonnal megragadja a tekintetet.

OLDALFELLÉPŐK
Az autónak stílusos kivitelt adnak, elősegítik a be- és kiszállást.

ALÁFUTÁSVÉDŐ OLDALRA
A Lexus márkájú aláfutásvédő kihangsúlyozza az RX modell 
karosszériájának jellegzetes formáját és védi az ajtó alsó szélét.

ALÁFUTÁSVÉDŐ ELŐRE
A Lexus márkájú első aláfutásvédő ezüst burkolattal az első lökhárító 
áramvonalas kontúrjait emeli ki.
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BELSŐ TÉR
MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBTAKARÓ
Az autó belsejének stílusos kihangsúlyozása, amely védi az ajtók küszöbének fényezését mindenféle karcolás ellen. 
A polírozott alumíniumból készült felület, és egy finom háttér-megvilágítású kéttónusú logó.

KULCSTARTÓ TOK
Stílusos védő-tartó az RX 
SmartAccessed-hez sötétszürke 
színben, dekoratív varrással 
díszítve. Két verzióban kapható 
– dombornyomott Lexus logóval, 
vagy a dombornyomott Lexus 
F-Sport logóval.
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MINDEN UTAZÁS IZGALMAS, DE A LEXUS RX-SZEL EGYEDI ÉLMÉNYEKKEL 
JÁR. A KIRÁNDULÁSOK SORÁN A TÁROLÁSRA ÉS SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS 
KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL IS KALKULÁLHAT. 

UTAZÁS
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TETŐCSOMAGTARTÓ KERESZTRUDAK
A Lexus tetősínhez tervezték. A tetősínre rögzített tetőcsomagtartó 
stabil keretet képez, amely lehetővé teszi a poggyász biztonságos 
szállítását.

TETŐBOX
Speciális „aeroskin” anyaggal bevont 410 literes térfogatú box. Két 
oldalról nyitható, központi zárral biztosítva.

SÍLÉCTARTÓ ÉS SNOWBOARD-TARTÓ – NAGY 
Nagy tartó 6 sílécpárhoz vagy 4 snowboard deszkához. 

SÍLÉCTARTÓ ÉS SNOWBOARD-TARTÓ – KÖZEPES 
Zárral és puha borítóval ellátott tartó, amely a sílécet és snowboard 
deszkákat védi a sérülés ellen. Közepes tartó 4 sílécpárhoz vagy 2 
snowboard deszkához.

SZÁLLÍTÁS A TETŐN

KERÉKPÁRTARTÓ 
Könnyű, zárral ellátott szerkezet, amely a kerék és a kerékpárváz rögzítésére szolgál. A kerékpárváz rögzítésének magassága kényelmesen szabályozható.
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LEVEHETŐ VONÓHOROG
A Lexus RX alvázához és a karosszériájához ideálisan illeszkedik. A 
levehető vonóhorog 1500 kg vontatására alkalmas benzines autók 
esetén és 750 kg vontatására hibrid autók esetén.

1. 13 pólus (autó)/12N-125 típusú aljzat (vontató)
2. 13 pólus (autó)/7 pólus (vontató)
3. 7 pólus (autó)/13 pólus (vontató)

1. 2. 3.

MODELLSPECIFIKUS KÁBELKÖTEG A VONÓHOROGHOZ  
ÉS A KERÉKPÁRTARTÓHOZ
Az új Lexus RX részére tervezett elektromos vezetékköteg-készlete 
egy hibajelző áramkört és egy erősítő puffert tartalmaz, amely az 
autó elektromos rendszerét védi a vontató rendszerében keletkezett 
meghibásodások következményei ellen. 

ADAPTEREK
Az adapterek lehetővé teszik az autó vonóhorog-kábelkészletének a 
vontató vezetékeivel illetve a kerékpártartójával történő biztonságos 
összekapcsolását, eltérő csatlakozók esetén. Rendelkezésre álló 
adapterek: 7 pólus (autó)/13 pólus (vontató), 13 pólus (autó)/7 pólus 
(vontató), 13 pólus (autó)/(12N-125 típusú ajzat).

ÖSSZECSUKHATÓ KERÉKPÁRTARTÓ
Elfér rajta egy vagy két kerékpár. Az összecsukható kerékpártartó 
szerkezete megkönnyíti annak tárolását, a zár biztonságot ad. Integrált 
világítás és rendszámtábla, csatlakozik a 7 vagy 13 pólusú aljzathoz. 

KERÉKPÁRTARTÓ TÁSKA
A Lexus márkájú logóval ellátott speciális táska 
lehetővé teszi az összecsukott kerékpártartó 
kényelmes szállítását és tárolását.

HÁTSÓ KERÉKPÁRTARTÓ
A hátsó kerékpártartó egy könnyű, ám mégis megbízható, zárral ellátott acélszerkezet, amely lehetővé teszi 1 vagy 2 kerékpár szállítását. Integrált 
világítás és rendszámtábla, csatlakozik a 7 vagy 13 pólusú aljzathoz.
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KÉNYELEM

HAMUTARTÓ
Rugós fedele lehetővé teszi, hogy ez az elem 
funkcionálhat apró tárgyak tárolójaként is, illetve 
hamutartóként is. Könnyedén elhelyezhető az 
italtartón, a középkonzolon.  

THERMODOBOZ
Lexus RX-ben thermodobozt lehet a 12 V-os 
pótaljzathoz csatlakoztatni, ennek köszönhetően 
utazás közben az élelmiszer a megfelelő 
hőmérsékleten tárolható.

TRANSZFORMÁTOR  
A THERMODOBOZHOZ
220 V-ról 12 V-ra alakítja át a feszültséget, 
ennek köszönhetően a thermodoboz otthon és 
nyaraláskor is egyaránt használható.

BELSŐ POGGYÁSZSZÁLLÍTÁS 

FÜGGŐLEGES CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
Egyszerű megoldás, de mennyire praktikus! A csomagtartó horgaira akasztott 
hálónak különálló zsebei vannak, amelyek lehetővé teszik kis tárgyak 
biztonságos tárolását elérhető közelségben.

VÍZSZINTES CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
A zaj, amit a csomagtartóban mozgó csomagok okoznak, elvonhatják 
a vezető figyelmét az útról. A vízszintes poggyászháló a csomagok 
biztonságos szállításának egy egyszerű módja. 

CSOMAGTÉRTÁLCA
A tartós és rugalmas anyagból készült műanyag bélés csúszásgátló 
felülettel védi a csomagtartó belsejét a szennyeződéstől. Magasított 
peremű változatban is kapható.

PEREMES CSOMAGTÉRTÁLCA
A csomagtér bélése rendszerezővel. Biztosítja a csomagtartó védelmét 
mindennapi használata közben.

CSOMAGTÉR RÁCS
Masszív hálós szerkezet, növeli a biztonságot utazás közben, megelőzve 
a csomagok elmozdulását az autó utasterében. Ezen kívül lehetővé teszi 
állatok kényelmes szállítását is az autóban.

CSOMAGTÉR-ELVÁLASZTÓ
A csomagtér-elválasztó lehetővé teszi, hogy a csomagtérben jobban 
elválasszuk a csomagot illetve az állatokat egymástól. A terméket a 
csomagtér rács kiegészítőjeként tervezték.
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AZ ÚJ LEXUS RX KÜLÖNLEGES VÉDELMET ÉRDEMEL. AHHOZ, HOGY 
FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTSA MAKULÁTLAN ÉS MÉLTÓSÁGTELJES 
MEGJELENÉSÉT, SZÜKSÉG VAN A KÜLÖNBÖZŐ KIEGÉSZÍTŐK 
HASZNÁLATÁRA IS. CSERÉBE VISZONT A BIZTONSÁG ÉRZÉSÉNEK 
NYUGALMÁT ÉLVEZHETI.  

VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
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KÜLSŐ VÉDELEM

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ-LEMEZ (ACÉL) 
A stílus és funkcionalitás kiváló kombinációja. Rozsdamentes acélból készült 
burkolat védi a hátsó lökhárító fényezését a karcolásoktól a csomagtartó 
használata közben.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ-LEMEZ (MŰANYAG)
Arra tervezték, hogy megvédje a hátsó lökhárító fényezését a karcolásoktól
a nehéz és ormótlan tárgyak csomagtartóba történő behelyezése közben. 
Egyben hatékonyan védi a csomagtartó felületét is.

OLDALVÉDŐ SZETT
Stílusos megoldás, amely megvédi az autó ajtaját az apró sérülésektől. 
Az oldalvédő csíkok fekete színben kaphatók.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ VÉDŐFÓLIA
Ez a finom, de hihetetlenül hatékony apróság kiváló védelmet nyújt a hátsó 
lökhárító fényezésének mindenféle karcolása ellen. Az átlátszó, öntapadó 
fólia tökéletesen alkalmazkodik a lökhárító alakjához. 

AJTÓFOGANTYÚ VÉDŐFÓLIA
Ideálisan illeszkedik az ajtófogantyúhoz. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag 
láthatatlan, hatékonyan véd a kesztyűvel, kulccsal, vagy ékszerekkel okozott 
esetleges karcolásoktól.

SÁRFOGÓK
Úgy tervezték, hogy megvédjék az autót sártól, felfröccsenésektől és kisebb 
kövek ütéseitől. Az első és hátsó kerekek mögött kerülnek felszerelésre.

OLDALABLAK SZÉLTERELŐ
A szélterelők aerodinamikus formája növeli a komfortot utazás közben nyitott 
ablaknál a szél befújását szabályozva és az autó belsejében érzékelhető zajt 
csökkentve.

ABLAKLÉGTERELŐ KRÓMOZOTT INZERTTEL
Az ablaklégterelők nem csak az utazás komfortját növelik, de egyben 
elegáns kiegészítő elemek is.
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A BELSŐ TÉR VÉDELME

TEXTIL PADLÓSZÖNYEGEK 
(FEKETE VAGY BARNA)
A zajcsökkentő, speciális bársony-
ból készült luxus padlószőnyegek a 
Lexus padlójának standard hangszi-
getelését egészítik ki. A járművezető 
szőnyegét külön felszerelték bizton-
ságos rögzítő elemekkel, amelyek 
megakadályozzák az elmozdulását. 

GUMISZŐNYEGEK
Autó padlójának legmegbízhatóbb 
védelme sár, kosz, homok és por el-
len. A járművezető szőnyegét külön 
felszerelték biztonságos rögzítő ele-
mekkel, amelyek megakadályozzák 
az elmozdulását.
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AZ ÚJ LEXUS RX A MODERNITÁS KVINTESSZENCIÁJA: MUTATJA AZ IRÁNYT, 
AMERRE AZ AUTÓIPARNAK HALADNIA KELL. AZ ÚJ LEXUS RX EGY FEJLETT 
TECHNOLÓGIÁVAL FELSZERELT MULTIMÉDIA-KÖZPONT, AMELY LEHETŐVÉ 
TESZI, HOGY MINDEN UTAZÁS KÉNYELMES KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNJEN.

TECHNOLÓGIA
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MULTIMÉDIA

LEXUS HOTSPOT (2017. TAVASZÁTÓL ÉRHETŐ EL)
A Lexus Hotspot rendszere autóját vezeték nélküli internet-elérési ponttá 
változtatja az ön által kiválasztott SIM-kártyát felhasználva. Amikor 2G/3G 
hálózat lefedettségi területén van, a rendszer lehetővé teszi Wi-Fi-képes 
eszközök használatát. 

LEXUS NAVIGÁCIÓ 
A Lexus navigációsrendszere teljes mértékben integrált a multimédiás 
képernyővel. A rendszer funkciói: navigáció Európa térképpel, út közbeni 
sebességkorlátozásokra és traffipaxokra vonatkozó információk, sávtartó 
asszisztens, közlekedési információk RDS-TMC funkció alkalmazásával, 
valamint POI hely-kereső. 

SZÓRAKOZTATÁS A HÁTSÓ ÜLÉSEKEN
A Lexusban az autós szórakoztatás moduláris rendszerét úgy tervezték, hogy a hátsó ülésen utazóknak számos multimédiás lehetőséget biztosítson.
A tápegységgel ellátott dokkoló állomást könnyen el lehet helyezni az első ülés háta mögé.

A dokkoló állomás lehetővé teszi pl. hordozható DVD lejátszó, vagy iPad® biztonságos használatát. Ahhoz, hogy az utasoknak még nagyobb 
szabadságot és a közös szórakoztatás élményét biztosítsa, a multimédiás berendezéseket a dokkoló állomásokba csatlakoztathatja, és azokat 
mindkét első ülés háttámlájára helyezheti.

HORDOZHATÓ DVD LEJÁTSZÓ
A 7"-os képernyővel felszerelt hordozható DVD lejátszó multimédiás 
funkciók széles skáláját kínálja, USB-kimenettel. Kezeli az SD kártyát, 
valamint AV bemenet segítségével lehetővé teszi telefon csatlakozását. 
Ezen felül használható otthon a megfelelő tápegység aljzathoz történő 
csatlakoztatása után. Továbbá lehetőség van egy második DVD lejátszó 
installálására (összekapcsolva a már létezővel vagy függetlenül attól), 
illetve vezeték nélküli infravörös fejhallgatók üzemeltetésére.

VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓK
Az infravörös fejhallgatókat olyan külön 
gombokkal szerelték fel, amelyek lehetővé 
teszik a hangerő beállítását a gyerekek 
számára biztonságos szintre. Ha a fejhall-
gatókat nem használja hosszabb ideig, azok 
automatikusan kikapcsolódnak, ezzel meg-
akadályozva az akkumulátor lemerülését.
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Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek  a valóságnak. Az eredeti Lexus tartozékok megjelenése 
és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. Az egyes termékek elérhetőségéről a Lexus márkakereskedők nyújtanak felvilágosítást. A 
katalógusban megadott információ nem minősül ajánlattételnek.

Megjegyzés: a prospektusban megjelenő járművek és műszaki jellemzők eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől.

ISMERKEDJEN MEG KÖZELEBBRŐL  
AZ ÚJ LEXUS RX-SZEL


