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ÖNKIFEJEZÉS
Merész formatervezés, agilis menettulajdonságok és összetéveszthetetlen luxus. 
A teljesen új Lexus NX bámulatba ejti az érzékeket az urbánus kifinomultság és a 
SUV-os karizma ihletett elegyével. Az eredeti Lexus tartozékok tovább fokozzák 
a hatást kiegészítő egyedi jegyekkel gazdagítva az élményt.

A tartozékok segítségével olyanná alakíthatja járművét, amely leginkább megfelel 
Önnek. A tartozékok között megtalálhatók stílusos részletek, különleges opciók 
szabadidős tevékenységekhez, praktikumot és védelmet fokozó tartozékok, illetve 
innovatív technológiák, mint például a navigációs rendszer és a mobil wifit biztosító 
Lexus Hotspot. Valamennyi tartozékunk azzal a céllal készül, hogy észrevétlenül 
beleolvadjon az NX formavilágába, és megteremtse a kapcsolatot Ön, autója 
és életének prioritásai között.

AZ EREDETI LEXUS TARTOZÉKOK SZEMÉLYRE SZABJÁK AZ NX VEZETÉSI ÉLMÉNYÉT 
PLUSZ LEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍTVA A JÁRMŰ EXTRA STÍLUSJEGYEKKEL, 

PRAKTIKUMMAL ÉS MŰSZAKI INNOVÁCIÓVAL VALÓ FELVÉRTEZÉSÉRE. 
 

választott életmódjához.

LEXUS NX



®
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TARTOZÉKCSOMAGOK

OLDALSÓ KRÓM 
DÍSZÍTŐELEM
Merész krómcsík, amely kihangsúlyozza 
az NX művészien kialakított városi 
formatervét.

CSOMAGTÉRAJTÓ 
DÍSZLÉC 
Króm díszítőelem járműve erőteljes 
hátsó formatervének kiemeléséhez.

MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBDÍSZLÉC
Belső dizájnelem, amely ugyanakkor védi az ajtóküszöb fényezését is.

STÍLUS CSOMAG*

A stílus csomag a Lexus „L-finesse” formatervezési filozófiáját testesíti meg. 
Mindegyik tartozék vizuálisan kiemeli járműve egyes részeit, ezzel tovább csiszolja 
és növeli járműve vonzerejét.

A Lexus tartozékcsomagok filozófiája mögött a rendszerben gondolkodás áll. A praktikumot és értéket ötvöző csomagok mindegyike egy-egy életstílus 
vezérgondolatához kapcsolódik, és nagy gonddal kiválasztott tartozékok skáláját kínálja az NX személyre szabására.
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TRAVEL CSOMAG*

Az NX a kalandok, a barangolás és az új élmények kipróbálásának gondolatával 
tölti el tulajdonosát. Az utazás csomag tartozékai könnyebbé, biztonságosabbá 
és sokkal kényelmesebbé teszik az utat.

TETŐCSOMAGTARTÓRA 
SZERELHETŐ 
KERÉKPÁRTARTÓ
A tetősín keresztrúdjaihoz kapcsolódik, 
és biztonságosan rögzíti a kerékpárt a 
kerekeknél és a váznál fogva.

*A tartozékcsomag elemei önállóan is megvásárolhatók. A termékeket a későbbiekben mutatjuk be részletesen.

HORDOZHATÓ DVD-LEJÁTSZÓ
7 colos képernyőjével a hordozható 
DVD-lejátszó tökéletes arra, hogy a 
hátul utazók figyelmét a hosszú utak 
során tartósan lekösse.

KERESZTRUDAK
Az NX tetősínjeihez kapcsolódva 
platformként szolgál a csomagok tetőn 
való biztonságos szállításához.

LEVEHETŐ VONÓHOROG
Garantálja a biztonságos vontatást. 

iPAD®-TARTÓ
A háttámla dokkolóegységébe 
helyezve stabilan tartja a hátsó utasok 
iPad® készülékét, amit így kényelmesen 
használhatnak az út során.

FÜGGŐLEGES CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
Egyszerű ötlet, és mégis milyen praktikus! A gyárilag beszerelt rögzítőgyűrűkhöz 
csatlakoztatható háló zsebeibe helyezett kisebb tárgyak egy helyben maradnak, 
és könnyen hozzájuk lehet férni.

HOZZA LÉTRE SAJÁT 
CSOMAGJÁT
F igye lembe véve  é le ts t í l usa 
rugalmasságát, az ezen az oldalon 
szereplő bármely három vagy több 
tartozék kiválasztásával létrehozhatja 
saját travel csomagját. 

TRAVEL CSOMAG OPCIÓK:
Vízszintes csomagrögzítő háló
Függőleges csomagrögzítő háló
Hordozható DVD-lejátszó
iPad®-tartó
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SUV CSOMAG*

Városi és vidéki használathoz egyaránt. A SUV csomag tovább növeli az NX 
robusztus vonzerejét az első és hátsó aláfutásvédők, a fellépők és a választható 
könnyűfém keréktárcsák révén.

ELSŐ ALÁFUTÁSVÉDŐ
A merész formaterv tökéletesen 
illeszkedik az NX első lökhárítójához.

HÁTSÓ ALÁFUTÁSVÉDŐ
Különleges formatervezésével 
vizuálisan kiegészíti az NX hátsó 
lökhárítóját.

FELLÉPŐ
Funkcionális stílusjegy az autó oldalán, 
amely segíti az utastér könnyű 
megközelítését.

18" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
Az alábbi kivitelek állnak rendelkezésre:
18” sötétszürke könnyűfém keréktárcsa (10 küllős)
18” ezüst polírozott könnyűfém keréktárcsa (5 duplaküllős)
18” fekete polírozott könnyűfém keréktárcsa (5 duplaküllős)
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VÉDELMI CSOMAG*

Fő gondolata a mindennapi praktikum. A védelmi csomag tartozékai megóvják 
a járművet a mozgalmas élet viszontagságaitól, hogy az NX mindig a legjobb 
formáját mutassa.

*A tartozékcsomag elemei önállóan is megvásárolhatók. A termékeket a későbbiekben mutatjuk be részletesen. 07

OLDALVÉDŐCSÍK SZETT
A tetszetős oldalvédőcsík szett kisebb 
sérülések ellen védi az ajtókat.

TEXTILSZŐNYEGEK
Attraktív védelem a beltér kárpitjai 
számára sárral, porral és homokkal 
szemben.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ
A csomagok be- és kirakodása 
során óvja a lökhárító fényezését a 
karcolódástól.

CSOMAGTÉRTÁLCA
Megóvja a csomagtér kárpitozását 
a folyadékoktól, sártól, portól és 
homoktól.

VÉDELMI CSOMAG OPCIÓK:
Kilincsvédő fólia
Ajtóélvédő**
Kőfelverődésvédő a motorháztetőre**
Sárfogók
Hátsó karcvédő fólia
Gumiszőnyegek
Csomagtérszőnyeg
Ablaklégterelők (króm díszítéssel)

**  Az elérhetőséggel kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön 
Lexus márkakereskedőjénél.

HOZZA LÉTRE SAJÁT CSOMAGJÁT
F igye lembe véve  é le ts t í l usa 
rugalmasságát, az ezen az oldalon 
szereplő bármely három vagy több 
tartozék kiválasztásával létrehozhatja 
saját védelmi csomagját. 
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TECHNOLÓGIA CSOMAG*

A technológia csomag szorosabbra fűzi az Ön, az autója és az Ön által fontosnak 
tartott dolgok közötti kapcsolatot. A tartozékok minden egyes funkcióját és 
jellemzőjét a felhasználót szem előtt tartva terveztünk meg.

LEXUS HOTSPOT
Segítségével egyidejűleg akár 5 wifi-képes 
eszköz férhet hozzá a világhálóhoz, például 
laptopok, táblagépek vagy mobiltelefonok. 
A kártyafüggetlen eszköz autója elektromos 
rendszeréhez kapcsolódik.

HORDOZHATÓ DVD-LEJÁTSZÓ
7 colos képernyőjével a hordozható DVD-
lejátszó tökéletes arra, hogy a hátul utazók 
figyelmét a hosszú utak során tartósan lekösse.

LEXUS NAVIGÁCIÓ
Tökéletesen illeszkedik autója központi 
médiakijelzőjéhez – segítségével az eddigieknél 
könnyebben igazodhat el Európa útjain.

iPAD®-TARTÓ
A háttámla dokkolóegységébe 
helyezve stabilan tartja a hátsó utasok 
iPad® készülékét, amit így kényelmesen 
használhatnak az út során.
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OLDALSÓ KRÓM 
DÍSZÍTŐELEM
Króm díszítőelem, amely kiemeli az 
NX művészien kialakított formatervét.

18" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
Az alábbi kivitelek állnak rendelkezésre:
18” sötétszürke könnyűfém keréktárcsa (10 küllős)
18” ezüst polírozott könnyűfém keréktárcsa (5 duplaküllős)
18” fekete polírozott könnyűfém keréktárcsa (5 duplaküllős)

DESIGN CSOMAG*

Járművét egyedivé varázsolhatja a Design csomag kiegészítőinek használatával. Az 
Ön által választott könnyűfém keréktárcsák és a stílusos oldalsó króm díszítőelem 
merész kinyilatkoztatása életszemléletének.

*A tartozékcsomag elemei önállóan is megvásárolhatók. A termékeket a későbbiekben mutatjuk be részletesen.
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KÜLSŐ FORMATERV

KŐNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
A Lexus könnyűfém keréktárcsák tökéletesen 
kiegészítik az NX merész formatervét, valamint 
céltudatos egyediségről is tanúskodnak. 
Precíziós tervezésüknek köszönhetően erősek 
és tökéletesen kiegyensúlyozottak.
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1. 17” szürke téli könnyűfém keréktárcsa (5 küllős)
2. 18” sötétszürke könnyűfém keréktárcsa (10 küllős)
3. 18” ezüst polírozott könnyűfém keréktárcsa (5 duplaküllős)
4. 18” fekete polírozott könnyűfém keréktárcsa (5 duplaküllős)43

KERÉKŐR
Ha minden keréken egy csavart Lexus 
kerékőrre cserél, a maximális védelmet 
biztosítja tárcsái számára. A kerékőrök 
egyedi, kódolt kulccsal rendelkeznek, 
és a lekerekített profilnak köszönhetően 
hagyományos kulccsal nem oldhatók.

21
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CSOMAGTÉRAJTÓ KRÓM 
DÍSZLÉCE
Apró, ám határozottan stílusos. A króm 
díszítőelem további kifinomultságot 
kölcsönöz a jármű hátsó formaterve 
számára.

ELSŐ ALÁFUTÁSVÉDŐ
A vidéki robusztus kinézet és a városi kifinomultság megtestesülése. A Lexus 
aláfutásvédő kiemeli az NX erőteljes lökhárító kialakítását.

HÁTSÓ ALÁFUTÁSVÉDŐ
Robusztus szögletes formájával a hátsó aláfutásvédő erőteljesen kiemeli az NX 
hátulját körbeölelő lökhárítót.



13

OLDALSÓ KRÓM DÍSZÍTŐELEM
Az alsó kontúrvonalon végignyúló merész krómcsík kihangsúlyozza az NX 
művészien kialakított városi formatervét.

OLDALFELLÉPŐ
Csúszásgátló felülettel rendelkezik, így biztonságosan és könnyedén megközelítheti 
az utasteret.

ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ KRÓM BETÉT*

A Lexus kifinomult formatervét tükröző króm díszítőelem még jobban 
kihangsúlyozza a lökhárító erőteljes stílusát.

* Az elérhetőséggel kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön Lexus márkakereskedőjénél.



SÍLÉC- ÉS HÓDESZKATARTÓ
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SZÁLLÍTÁS

KERESZTRUDAK
A jármű gyárilag felszerelt tetősínjeivel történő használatra. A keresztrudak a sínekre 
rögzülnek, így biztonságos platformként szolgálnak a Lexus szállítószerelvények 
sokaságához.

TETŐDOBOZ
Áramvonalas kialakítása aerodinamikai hatékonyságot biztosít, a 410 literes 
űrtartalom mellett. A doboz mindkét oldalról nyitható, több ponton záródó 
központi zárrendszerrel rendelkezik, és ezüstszürke színben, a menetellenállást 
mérséklő burkolattal ellátott fedéllel kapható.

SÍLÉC- ÉS HÓDESZKATARTÓ - NAGY 
A nagyméretű tartó 6 pár síléc vagy 4 hódeszka szállítására alkalmas.

SÍLÉC- ÉS HÓDESZKATARTÓ - KÖZEPES
A zárható tartó puha rögzítőfelülettel rendelkezik, így a síléceket vagy hódeszkákat 
sértetlenül rögzíti. A közepes méretű tartó 4 pár síléc vagy 2 hódeszka szállítására 
alkalmas.
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TETŐCSOMAGTARTÓRA SZERELHETŐ 
KERÉKPÁRTARTÓ
A zárható, könnyű tartó egyedi rögzítési rendszerének köszönhetően 
biztonságosan tartja a kerékpár kerekeit és vázát is. Kényelmes megoldás, hogy 
a váztartó részt a tető magasságában lehet állítani.

HÁTSÓ KERÉKPÁRTARTÓ
A könnyű, de erős és zárható kerékpártartó egy vagy két kerékpár szállítására 
alkalmas. A beépített lámpák és a rendszámtáblatartó 7 illetve 13 pólusú 
csatlakozóval is kapható.

HÁTSÓ ÖSSZEHAJTHATÓ KERÉKPÁRTARTÓ
Egy vagy két kerékpár szállítására alkalmas, és az egyszerű felszerelhetőség, 
kezelés és tárolás végett összehajtható. Biztonságos zárszerkezettel rendelkezik, 
illetve beépített lámpákkal és rendszámtáblatartóval 7 vagy 13 pólusú csatlakozóval.

HÁTSÓ ÖSSZEHAJTHATÓ KERÉKPÁRTARTÓ TÁSKÁJA
Amikor nem használja a kerékpártartót, ez laposra összehajtható, és tárolható 
vagy szállítható a robusztus, e célra kialakított szállító táskában.

KERÉKPÁRTARTÓK
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LEVEHETŐ VONÓHOROG - FÜGGŐLEGES
Tökéletesen illeszkedik az NX alvázához és karosszériájához, hogy egyenletesen ossza el a 
vontatási erőket, így minimalizálva a jármű igénybevételnek betudható sérülésének kockázatát. 
1500 kg-os terhelhetőséggel rendelkezik benzines modell esetén, 750 kg-os terhelhetőséggel 
hibridhajtás esetén, a horog pedig használaton kívül függőleges írányban eltávolítható



VONÓHOROG CSATLAKOZÓ ADAPTEREK
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1. 13 pólusú 12N-12S szabványra
2. 13 pólusú 7 pólusúra
3. 7 pólusú 13 pólusúra

32

1

VONÓHOROG KÁBELKÉSZLET
Kifejezetten az NX modellhez tervezve a kábelkészlet érzékeli az irányjelzők 
meghibásodását, illetve puffer erősítő is a részét képezi, ami megvédi 
a jármű elektromos rendszerét az utánfutó rendszerében keletkezett 
meghibásodásoktól.  

CSATLAKOZÓ ADAPTEREK
A vonóhorog csatlakozó aljzatát kapcsolja az utánfutóhoz vagy kerékpártartóhoz, 
ha a dugók különböznek. Elérhető 7 pólus (jármű) - 13 pólus (utánfutó), 13 pólus 
(jármű) - 7 pólus (utánfutó) és 13 pólus (jármű) - 12N-12S dupla dugaljzat 
(utánfutó) kivitelben.
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KÜLSŐ VÉDELEM

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ
Ötvözi a stílust a praktikummal. A rozsdamentes acélból készülő védőelem a 
csomagok be- és kirakodása során óvja a lökhárító fényezését a megkarcolódástól.
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OLDALVÉDŐCSÍK SZETT
Stílusos védelem az oldalajtok kisebb sérülései ellen. Fekete színben kapható, de 
a karosszéria színére is fényezhető.

HÁTSÓ KARCVÉDŐ FÓLIA
Diszkrét, megbízható védelem a hátsó lökhárító megkarcolódása ellen. Az átlátszó, 
öntapadó fólia tökéletesen követi a lökhárító vonalvezetését.

KILINCSVÉDŐ FÓLIA
Tökéletesen illeszkedik az ajtó kilincse körüli területhez. A gyakorlatilag láthatatlan 
fólia megbízható védelmet jelent a kesztyűk, gyűrűk és kulcsok okozta, kilincsek 
körüli sérülések ellen.

SÁRFOGÓK
A sár, vízpermet és felcsapódó kavicsok elleni védelmet szolgálja. Az első és 
hátsó kerékjárati ívekhez egyaránt kapható.
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KŐFELVERŐDÉSVÉDŐ A MOTORHÁZTETŐRE
Aerodinamikai kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a motorháztető 
vezetőéléhez, és a szélvédőtől eltérő irányba tereli a levegőben szálló víz- és 
sárpermetet, valamint az apró kavicsokat.

AJTÓÉLVÉDŐ*

Különleges kialakításának köszönhetően az NX ajtóinak éléhez illeszkedik, és 
megvédi a festékréteget, ha az ajtó nyitáskor véletlenül kemény felületnek ütközik.

ABLAKLÉGTERELŐ
Ha nyitott ablakkal autózik, az aerodinamikus ablaklégterelő az utaskabinban 
keletkező zaj és légáramlatok csökkentésével növeli a személyes komfortérzetet.

ABLAKLÉGTERELŐ - KRÓM DÍSZÍTÉSSEL
Az ablaklégterelő által biztosított utastérbeli személyes komfortérzeten túl ez 
a változat stílusjegyként is szolgál, króm díszítéssel növeli a jármű vonzerejét.

* Az elérhetőséggel kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön Lexus márkakereskedőjénél.
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LEXUS PARKOLÁSSEGÍTŐ***

Az első és hátsó lökhárítókba épített ultrahangos szenzorok az utastérbe szerelt 
csipogókhoz kapcsolódnak, amelyek annál sűrűbben adnak hangjelzést, minél 
közelebb kerül egy akadályhoz.

JAVÍTÓFESTÉK
A Lexus javítófestékeket gondosan a 
Lexus karosszériaszínekhez igazítottuk. 
Könnyen használható, ecsetes 
kivitelben kapható a kisebb karcolások 
eltüntetésére.

**  A Lexus ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Lexus technikusra van szükség. A részletekkel kapcsolatban,  
kérjük, vegye fel a kapcsolatot Lexus márkakereskedőjével.

***  Az első parkolássegítő szenzorok elérhetőségével kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön  
Lexus márkakereskedőjénél.

KÖNNYŰFÉM 
KERÉTÁRCSÁK VÉDELME
A Lexus ProTect** speciális, szilícium alapú 
bevonattal óvja a keréktárcsa felületét 
a fékpor, az útviszonyok és az időjárás 
okozta szennyeződések ellen. Ezután 
már csak a szokásos kerékmosásra 
van szükség ahhoz, hogy folyamatosan 
vadonatújnak tűnjön a keréktárcsa!

A KAROSSZÉRIA VÉDELME
A Lexus ProTect** segítségével autója megjelenése olyan maradhat, mintha 
most gördült volna ki a szalonból. A Lexus ProTect a külső fényezésen és az 
oldalablakokon alkalmazható. Hatását molekuláris szinten fejti ki: olyan kerámiával 
erősített védőréteget alakít ki a felületeken, amely véd a légszennyezés, az 
oldószerek, az időjárás és egyéb környezeti károk hatásaival szemben.
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UTASTÉRI FORMATERV
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MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBDÍSZLÉC
A Lexus küszöbdíszlécek stílusosabbá teszik az utasteret, ugyanakkor az 
ajtóküszöb fényezését is védik. A csiszolt alumínium felületen a fehér megvilágítás 
kirajzolja a logót.

MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBDÍSZLÉC - HIBRID
Különleges kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik az NX hibrid 
ajtóküszöb kontúrvonalához, és védi a fényezést a karcolásokkal szemben. 
A csiszolt alumínium felületen a ízléses kék megvilágítás kirajzolja a logót.

KULCSTARTÓ TOK*

Stílusos bőrtokkal védheti NX 
SmartAccess kulcsát. Sötétszürke 
műbőrből készült termék varrattal, 
elérhető dombornyomásos Lexus 
logóval vagy dombornyomásos Lexus 
F-Sport logóval.

*  Az elérhetőséggel kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön 
Lexus márkakereskedőjénél.
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LEXUS HOTSPOT
A Lexus Hotspot hatékonyan változtatja át autóját mobil wifi-központtá. Ehhez 
mindössze SIM-kártyáját kell beillesztenie a kártyafüggetlen készülékbe, és amíg 
2G/3G lefedettségű területen autózik, akár öt különböző wifi-képes eszköz: 
laptopok, táblagépek és okostelefonok csatlakozhatnak az internethez, sőt, 
egymással is képesek kommunikálni. 

A Lexus Hotspot révén elérheti a Lexus prémium navigációs rendszer csatolt 
szolgáltatásait, mint például a Google® Street View-t vagy a Panoramio®-t, 
illetve bizonyos városokban a parkolóházak telítettségéről, illetve a forgalomról 
is kap tájékoztatást. Fontos kiemelni, hogy a Lexus Hotspotot a folyamatos 
energiaellátás érdekében az autó akkumulátoráról kell táplálni.

LEXUS NAVIGÁCIÓ
A forgókapcsolóval, „Remote Touch”-csal vagy hangvezérléssel kezelhető Lexus 
navigáció tökéletesen illeszkedik autója médiakijelzőjéhez. Ez is jól példázza, hogy 
a Lexus alapvető filozófiája az embert középpontba állító tervezés. A navigáció 
44 európai országban (köztük Oroszország és Törökország is) igazítja Önt 
megbízhatóan útba.

A rendszer része a teljes térképes navigáció, a figyelmeztetés a 
sebességkorlátozásokra és sebességmérő kamerákra, a sávválasztást segítő 
funkció, az RDS-TMC alapú forgalmi információk feldolgozása, valamint az 
érdekes helyek adatbázisa. Az egyértelműség jegyében a térképanimációk 3D-s 
hatásúak. Az útbaigazítás 20 különböző európai nyelven hallható.

MULTIMÉDIA
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FEDÉLZETI SZÓRAKOZTATÓ RENDSZER
A Lexus moduláris fedélzeti szórakoztató rendszer rengeteg szórakozási lehetőséget kínál a hátul utazók számára utazás közben. A rendszer az autó első ülésére 
erősített dokkolóegységbe helyezhető el. 

Beszerelése után a dokkolóegységbe többféle szórakoztató technológia is elhelyezhető, például a hordozható DVD-lejátszó vagy az iPad®-tartó. A rugalmas és 
családi használat érdekében mindkét első ülésre szerelhető dokkolóegység, hogy a különböző eszközöket egyszerre lehessen használni. 

HORDOZHATÓ DVD-LEJÁTSZÓ
A hordozható DVD-lejátszó 7 colos képernyője tökéletes arra, hogy a hátul 
utazók figyelmét a hosszú utak során tartósan lekösse. Többféle médiahordozóval 
is kompatibilis, például van USB és SD kártya bemenete, vagy AV bemenete 
az okostelefonok csatlakoztatására, sőt, akár otthon is használható a megfelelő 
adapter segítségével.

A DVD-lejátszót az autóban történő használat igényeihez szabtuk. A készülék 
tetején lévő nyílásba a gyermekek is könnyen behelyezhetik a DVD-ket; a sztereó 
hangzású eszköz távirányítóval is kezelhető. Opcionálisan egy második egységet 
(főegység vagy kiegészítő egység) és infravörös fejhallgatókat is választhat hozzá.

FEJHALLGATÓK
Az opcionális infravörös sztereó 
fejhallgatók hangereje egyedileg 
állítható, hogy a gyermekeknek 
is megfelelő legyen a hangerő. A 
fejhallgató takarékosan bánik az 
energiával, ugyanis automatikusan 
lekapcsol, ha egy bizonyos ideig nem 
kap jelet.

iPAD®-TARTÓ
A fedélzeti szórakoztató rendszer dokkolóegységébe helyezhető tartó stabilan 
tartja a hátsó utasok iPad® készülékét, amit így kényelmesen használhatnak az 
út során. Kapható töltőfunkciós változatban is.
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KÉNYELEM

HAMUTARTÓ
A többfunkciós elemet rugós fedele ideálissá teszi 
arra, hogy apróbb tárgyakat tároljon benne, vagy 
hogy hamutartóként használja. A központi konzol 
pohártartójába illeszkedik.

THERMODOBOZ
A thermodobozt az NX kiegészítő 12 voltos aljzatához 
lehet csatlakoztatni, így utazása alatt a frissítőket 
melegen vagy hidegen fogja tartani.

THERMODOBOZ ÁRAMÁTALAKÍTÓ
A 220 voltot 12 volttá alakítja, így a thermodobozt 
otthon vagy az otthontól távoli nyaralások alkalmával 
is használhatja frissítők megfelelő hőmérsékleten 
tartására.
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FÜGGŐLEGES CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
Egyszerű ötlet, és mégis milyen praktikus! A gyárilag 
beszerelt rögzítőgyűrűkhöz csatlakoztatható háló 
zsebeibe helyezett kisebb tárgyak egy helyben 
maradnak, és könnyen hozzájuk lehet férni.

VÍZSZINTES CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ
A csomagtérben elhelyezett tárgyak csúszkálása 
elvonhatja a vezető figyelmét. Erre jelent remek 
megoldást a csomagokat egy helyben tartó vízszintes 
csomagrögzítő háló.

CSOMAGTÉRTÁLCA
Az ellenálló és rugalmas műanyagból készült, 
megemelt peremű tálcát csúszásgátló felülettel 
láttuk el, hogy megvédje a csomagtér kárpitját a sár, 
por, homok és folyadékok ellen.

CSOMAGTÉRSZŐNYEG
Stílusos, ellenálló textilszőnyeg óvja a csomagtér 
kárpitját. Kifejezetten a járműhöz szabtuk, akkor is 
illeszkedik, ha a hátsó ülések a helyükön vannak, és 
akkor is, amikor mindkettőt előrehajtotta.

SZÁLLÍTÁS A JÁRMŰBEN

CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓK
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KÁRPITVÉDELEM
A Lexus ProTect* készítmény kifejezetten beltéri anyagok, mint például a textilből 
készülő üléskárpitok és borítások védelmét szolgálja. A hipoallergén anyag 
láthatatlan bevonatot képez, így a kilöttyenő folyadékot vagy a felgyülemlett port, 
szennyeződéseket anélkül távolíthatja el a kárpitokról, hogy folt maradna utánuk.

*  A Lexus ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Lexus technikusra van szükség. A részletekkel kapcsolatban, 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot Lexus márkakereskedőjével.

BELSŐ VÉDELEM

TEXTILSZŐNYEGEK
Speciális velúr anyagból készült luxus kivitelű textilszőnyeg hogy fokozzák a jármű 
padlóborításának hangszigetelő képességét. A vezetőoldali szőnyeg speciális 
rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

GUMISZŐNYEGEK
A gumiszőnyeg jelenti a megfelelő megoldást a sáros bakancsok, kosz, homok 
és por ellen. A vezetőoldali szőnyeg speciális rögzítésének köszönhetően nem 
mozdul el a helyéről.
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GYERMEKÜLÉSEK

BABY-SAFE PLUS  
GYERMEKÜLÉS
Kényelem és védelem csecsemők 
számára születésüktől körülbelül 9 
hónapos korukig (13 kg). Főbb jellemzői 
az ülés kézben viteléhez a fogantyú, 
az állítható magasságú, párnázott 
fejtámla, a párnázott oldaltámaszok, 
extra hátvédelem, valamint a nap és a 
szél ellen lehajtható kupola. Biztonsági 
övvel, vagy a Baby-Safe Plus ülésalapba 
rögzíthető.

BABY-SAFE PLUS 
ÜLÉSALAP
Rendkívül stabil, övvel rögzíthető 
ü l é s a l a p  a  Ba by-S a f e  P l u s 
gyermeküléshez. Az ülés bekattintható 
az alapba, és gombnyomással oldható 
ki, aminek köszönhetően a gyermeket 
kényelembe helyezheti még az 
előtt, hogy az autóba tenné az ülést. 
Megérkezéskor ugyanígy egyszerűen, 
az üléssel együtt veheti ki a járműből a 
gyermekét.

DUO PLUS ISOFIX 
GYERMEKÜLÉS
A 9 hónap és 4 éves kor közötti 
(körülbelül 9-18 kg) gyermekeknek 
ajánljuk. A Duo Plus ISOFIX ülés 
5 ponton csatlakozik az autóhoz. 
Párnázott mellpántok és oldaltámaszok, 
magasságban állítható fejtámla 
gondoskodik a gyermek kényelméről. 
3 pozícióban dönthető.

KID AND KIDFIX  
GYERMEKÜLÉS
Állítható magasságú ülés a 4 
és 12 év közötti (kb. 15-36 kg) 
gyermekek utazásához.  A 
folyamatosan növő gyermek 
ülésének speciális jellemzői 
a párnázott oldaltámaszok, a 11 
pozícióban állítható fejtámla, és 
az állítható biztonságiöv-vezetők. 
A Kid változatot biztonsági övvel, a 
KidFix változatot pedig az ISOFIX 
pontokhoz lehet rögzíteni.

GYERMEKÜLÉSEK
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