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02 LEXUS UX 250h AWD

LEXUS UX
SVOJÍM ODVÁŽNYM VEĽKOMESTSKÝM 
DIZAJNOM VYŽARUJÚCIM SILU SPOCHYBNÍ ÚPLNE 
NOVÝ LEXUS UX VŠETKY DOTERAJŠIE ZVYKLOSTI. 
PRI POHĽADE ZBOKU JE ZJAVNÁ KAROSÉRIA S ČISTÝMI, 
DYNAMICKY STVÁRNENÝMI LÍNIAMI.

Pri pohľade spredu dominuje zaujímavá maska chladiča, ktorej vzrušujúci sieťový 
vzor vychádzajúci od znaku Lexus smerom von sa postupne mení, až kým 
dosiahne trojité LED svetlomety zvýraznené dennými svetlami v tvare šípky.

Dizajnéri hľadajúci inovatívne riešenia rozvinuli mnoho nových aerodynamických 
nápadov, ako napríklad drobné krídlo na zadnom svetle, ktoré pomáha stabilizovať 
vozidlo pri bočnom vetre, alebo stupňovité rozšírenie náprav kolies, ktoré zvyšuje 
ovládateľnosť vozidla pri odbočovaní. 



03 TECHNICKÉ ÚDAJE

 TECHNICKÉ ÚDAJE

UX 250h AWD
MOTOR

Benzínový motor 1 987 cm3, sériový štvorvalcový motor, DUAL–VVT-i, 146 koní (180 Nm)

Elektromotory (vpredu/vzadu) 109 koní (202 Nm)/7 koní (55 Nm)

PREVODOVKA

Bezstupňová prevodovka CVT

VÝKON

184 koní

ZRÝCHLENIE (0 – 100 km/h)

8,5 s

KOMBINOVANÁ SPOTREBA PALIVA

4,4 – 4,5 l/100 km*

KOMBINOVANÉ EMISIE CO2

101 – 103 g/km*

PNEUMATIKY

225/65 R17

DISKY

17" z ľahkej zliatiny

ROZMERY

Dĺžka 4 495 mm

Šírka (bez zrkadiel) 1 840 mm

Výška 1 540 mm

* Údaje o spotrebe pohonných hmôt a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špeci
fikáciou. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade, že máte záujem o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, kontaktujte prosím vášho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotreba paliva 
a hodnoty CO2 sa môžu u vášho vozidla odlišovať od tohto merania. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, dopravná prevádzka, 
stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava, použité pneumatiky, zaťaženie či počet prepravovaných cestujúcich) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkované emisie CO2.



04 ELEGANCE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Lexus Safety System+:
 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat 
 – LTA  –  Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety
 – Nastavovanie výšky svetlometov (statické)
 – LED zadné hmlové svetlá

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – Elektricky nastaviteľné
 – Sklopné
 – Vyhrievané

• Pneumatiky a disky:
 – 18” disky z ľahkej zliatiny
 – RunFlat Pneumatiky 225/50 R18

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Textilné čalúnenie sedadiel
 – Manuálne nastaviteľné predné sedadlá v šiestich smeroch 

• Prevedenie interiéru:
 – Manuálne polohovateľný volant

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
 – Prémiové osvetlenie interiéru 

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre smartfón 

telefóny – Apple CarPlay / Android Auto), v štandarde pre modelový 
rok MY 20

• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém so 6 reproduktormi
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Metalický lak + 1 000 €

UX 250h AWD ELEGANCE (SFX: A2) 39 900 €

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETA-

LICKÁ 
(212)

ČERVENÁ 
NEMETA-

LICKÁ  
(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ  
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ORANŽOVÁ 
BLAZING 

CARNELIAN 
(4Y1)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ 
ASTRONO-

MICKÁ 
(8Y6)

HNEDÁ 
MEDENÁ 

(4X2)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL FARBA INTERIÉRU KÓD
Biela popolavá Čierna FA10
Piesková Chateau Hnedá Noble Brown FA11
Čierna Čierna FA20
Okrová Čierna FA41
Modrá kobaltová Modrá FA80

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.



05COMFORT

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Parkovacie senzory vpredu aj vzadu
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat 
 – LTA  –  Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety
 – Nastavovanie výšky svetlometov (statické)
 – LED predné a zadné hmlové svetlá

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – Elektricky nastaviteľné
 – Sklopné
 – Vyhrievané

• Pneumatiky a disky:
 – 17" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 215/60 R17
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Chrómové strešné lyžiny
 – Dažďový senzor
 – Ťažná kapacita: 750 kg

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Textilné čalúnenie sedadiel
 – Manuálne nastaviteľné predné sedadlá v šiestich smeroch 

• Vyhrievané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:

 – Manuálne polohovateľný volant
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
 – Prémiové osvetlenie interiéru

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre smartfón 

telefóny – Apple CarPlay / Android Auto), v štandarde pre modelový 
rok MY 20

• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém so 6 reproduktormi
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Metalický lak + 1 000 €
• Strešné okno (výbava Comfort Sunroof, SFX: DI)  + 1 000 €
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation a Privacy glass  

(zatmavené sklá zadných a piatych dverí)  
(výbava Comfort plus, SFX: AH) + 1 500 €

• Navigačný systém Lexus Premium Navigation, Privacy glass  
(zatmavené sklá zadných a piatych dverí) a strešné okno  
(výbava Comfort plus Sunroof, SFX: DJ) + 2 500 €

UX 250h AWD COMFORT (SFX: DG) 43 200 €

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETA-

LICKÁ 
(212)

ČERVENÁ 
NEMETA-

LICKÁ  
(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ  
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ORANŽOVÁ 
BLAZING 

CARNELIAN 
(4Y1)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ 
ASTRONO-

MICKÁ 
(8Y6)

HNEDÁ 
MEDENÁ 

(4X2)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL FARBA INTERIÉRU KÓD
Biela popolavá Čierna FA10
Piesková Chateau Hnedá Noble Brown FA11
Čierna Čierna FA20
Okrová Čierna FA41
Modrá kobaltová Modrá FA80

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.



06 COMFORT TOP

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Inteligentné parkovacie senzory 
• Zadná parkovacia kamera
• Automatický protinárazový brzdový systém 
• Lexus Safety System+:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
 – LTA  –  Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom 

s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety
 – Nastavovanie výšky svetlometov (statické)
 – LED predné a zadné hmlové svetlá

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – Elektricky nastaviteľné
 – Sklopné
 – Vyhrievané

• Pneumatiky a disky:
 – 17" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 215/60 R17
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Chrómové strešné lyžiny
 – Dažďový senzor
 – Ťažná kapacita: 750 kg

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Textilné čalúnenie sedadiel
 – Manuálne nastaviteľné predné sedadlá v šiestich smeroch 
 – Vyhrievané predné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Manuálne polohovateľný volant
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania  
Smart Entry & Start

 – Prémiové osvetlenie interiéru a vonkajších kľučiek dverí

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre smartfón 

telefóny – Apple CarPlay / Android Auto), v štandarde pre modelový 
rok MY 20

• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém so 6 reproduktormi
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant 
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Metalický lak + 1 000 €
• Strešné okno (výbava Comfort Top Sunroof, SFX: DK) + 1 000 €

UX 250h AWD COMFORT TOP (SFX: DH) 46 200 €

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETA-

LICKÁ 
(212)

ČERVENÁ 
NEMETA-

LICKÁ  
(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ  
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ORANŽOVÁ 
BLAZING 

CARNELIAN 
(4Y1)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ 
ASTRONO-

MICKÁ 
(8Y6)

HNEDÁ 
MEDENÁ 

(4X2)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL FARBA INTERIÉRU KÓD
Biela popolavá Čierna FA10
Piesková Chateau Hnedá Noble Brown FA11
Čierna Čierna FA20
Okrová Čierna FA41
Modrá kobaltová Modrá FA80

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Inteligentné parkovacie senzory 
• Zadná parkovacia kamera
• Automatický protinárazový brzdový systém 
• Lexus Safety System+:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat 
 – LTA  –  Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá

• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Trojité LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
 – Funkcia svietenia do zákruty
 – LED predné a zadné hmlové svetlá
 – LED sekvenčné ukazovatele smeru

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – Elektricky nastaviteľné
 – Sklopné
 – Vyhrievané

• Pneumatiky a disky:
 – 17" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 215/60 R17
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dažďový senzor
 – Chrómová strešná lyžina

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Kožené čalúnenie sedadiel
 – Manuálne nastaviteľné predné sedadlá v šiestich smeroch 
 – Vyhrievané predné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Manuálne polohovateľný volant
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektricky ovládané otváranie batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)

 – Prémiové osvetlenie interiéru

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre smartfón 

telefóny – Apple CarPlay / Android Auto), v štandarde pre modelový 
rok MY 20

• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém so 6 reproduktormi
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant 
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Metalický lak + 1 000 €
• Strešné okno (výbava Prestiege Sunroof, SFX: L9): + 1 000 €
• 18" disky z ľahkých zliatin 225/50 R18 s RunFlat pneumatikami 

(výbava Prestiege Top, SFX: K1**) + 1 000 €
• 18" disky z ľahkých zliatin 225/50 R18 s RunFlat pneumatikami  

a strešným oknom (výbava Prestiege Top Sunroof, SFX: K2**) + 2 000 €
• Ťažná kapacita (rôzne SFX)***  bez príplatku

UX 250h AWD PRESTIEGE (SFX: L4) 49 200 €

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL FARBA INTERIÉRU KÓD
Biela popolavá Čierna LA10
Krémová Hnedá Noble Brown LA00
Čierna Čierna LA20
Okrová Čierna LA41
Modrá kobaltová Modrá LA80

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETA-

LICKÁ 
(212)

ČERVENÁ 
NEMETA-

LICKÁ  
(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ  
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ORANŽOVÁ 
BLAZING 

CARNELIAN 
(4Y1)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ 
ASTRONO-

MICKÁ 
(8Y6)

HNEDÁ 
MEDENÁ 

(4X2)

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.
**Vo výbave Prestiege Top, SFX: K1 / Prestiege Top Sunroof, SFX K2 nie je v štandarde súprava na opravu defektu ani zdvihák.
***Verzia s ťažnou kapacitou nemá bezdotykový senzor na elektricky ovládaných dverách batožinového priestoru.
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla (PVM)
• Inteligentné parkovacie senzory 
• Zadná parkovacia kamera
• Automatický protinárazový brzdový systém 
• Lexus Safety System+:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat 
 – LTA  –  Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá

• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Trojité LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
 – Funkcia svietenia do zákruty
 – LED predné a zadné hmlové svetlá
 – LED sekvenčné ukazovatele smeru

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – Elektricky nastaviteľné
 – Sklopné
 – Vyhrievané
 – S pamäťovou funkciou
 – S automatickou clonou

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky z ľahkej zliatiny
 – RunFlat pneumatiky s rozmerom 225/50 R18

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dažďový senzor
 – Chrómové strešné lyžiny

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Kožené čalúnenie sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá v 8 smeroch,  
pamäťová funkcia (vodič) 

 – Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
 – Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 2 smeroch  
(vodič + spolujazdec vpredu)

• Prevedenie interiéru:
 – Elektricky polohovateľný volant
 – Vyhrievaný volant
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektricky ovládané otváranie batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)

 – Prémiové osvetlenie interiéru
 – Elektronický kartový kľúč Card Key

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre smartfón 

telefóny – Apple CarPlay / Android Auto), v štandarde pre modelový 
rok MY 20

• 10.3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktormi 
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant
• HUD – Projekčný head-up display 
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Metalický lak + 1 000 €
• Strešné okno (výbava Luxury Sunroof SFX: 6C): + 1 000 €
• Ťažná kapacita (rôzne SFX)** bez príplatku

UX 250h AWD LUXURY (SFX: 5D) 56 200 €

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETA-

LICKÁ 
(212)

ČERVENÁ 
NEMETA-

LICKÁ  
(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ  
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ORANŽOVÁ 
BLAZING 

CARNELIAN 
(4Y1)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ 
ASTRONO-

MICKÁ 
(8Y6)

HNEDÁ 
MEDENÁ 

(4X2)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL FARBA INTERIÉRU KÓD
Biela popolavá Čierna LA10
Krémová Hnedá Noble Brown LA00
Čierna Čierna LA20
Okrová Čierna LA41
Modrá kobaltová Modrá LA80

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

**Verzia s ťažnou kapacitou nemá bezdotykový senzor na elektricky ovládaných dverách batožinového priestoru.
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Parkovacie senzory 
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat 
 – LTA  –  Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá

• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Trojité LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
 – Funkcia svietenia do zákruty
 – LED predné a zadné hmlové svetlá
 – LED sekvenčné ukazovatele smeru

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – Elektricky nastaviteľné
 – Sklopné
 – Vyhrievané

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky z ľahkej zliatiny, dizajn F Sport
 – RunFlat pneumatiky s rozmerom 225/50 R18

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dažďový senzor
 – Ťažná kapacita: 750 kg

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Sedadlá F Sport
 – Textilné čalúnenie / kožený poťah sedadiel Tahara (umelá koža)
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá v 8 smeroch
 – Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 2 smeroch  
(vodič + spolujazdec vpredu)

 – Vyhrievané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:

 – Manuálne polohovateľný volant
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
 – F Sport volant
 – Prémiové osvetlenie interiéru

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre smartfón 

telefóny – Apple CarPlay / Android Auto), v štandarde pre modelový 
rok MY 20

• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém so 6 reproduktormi
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant 
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Metalický lak + 1 000 €
• Strešné okno (výbava F Sport Sunroof, SFX: 4V) + 1 000 €
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation 

(výbava F Sport Plus, SFX: 7N): + 1 500 €
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation 

a strešné okno (výbava F Sport Plus Sunroof, SFX: 7P): + 2 500 €

UX 250h AWD F SPORT (SFX: 0S) 47 700 €

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETA-

LICKÁ 
(212)

ČERVENÁ 
NEMETA-

LICKÁ  
(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
NOVA 
(083)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ  
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ORANŽOVÁ 
BLAZING 

CARNELIAN 
(4Y1)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ 
ASTRONO-

MICKÁ 
(8Y6)

MODRÁ 
ZAFÍROVÁ 

(8X1)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL FARBA INTERIÉRU KÓD
Čierna Čierna/červené prešitie FB21
Žiarivá červená Čierna/červené prešitie FB31

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.
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ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETA-

LICKÁ 
(212)

ČERVENÁ 
NEMETA-

LICKÁ  
(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
NOVA 
(083)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ  
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ORANŽOVÁ 
BLAZING 

CARNELIAN 
(4Y1)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ 
ASTRONO-

MICKÁ 
(8Y6)

MODRÁ 
ZAFÍROVÁ 

(8X1)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL FARBA INTERIÉRU KÓD
Biela Čierna/biele prešitie LB01
Čierna Čierna/červené prešitie LB21
Žiarivá červená Čierna/červené prešitie LB31

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla (PVM)
• Inteligentné parkovacie senzory 
• Zadná parkovacia kamera
• Automatický protinárazový brzdový systém 
• Lexus Safety System+:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat 
 – LTA  –  Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá

• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom  

s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
 – Funkcia svietenia do zákruty
 – LED predné a zadné hmlové svetlá
 – LED sekvenčné ukazovatele smeru

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – Elektricky nastaviteľné
 – Sklopné
 – Vyhrievané
 – S pamäťovou funkciou
 – S automatickou clonou

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky z ľahkej zliatiny
 – RunFlat pneumatiky s rozmerom 225/50 R18

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dažďový senzor
 – Chrómové strešné lyžiny
 – Chrómové strešné lyžiny

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – F Sport kožené sedadlá
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá v 8 smeroch, 
pamäťová funkcia (vodič) 

 – Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 2 smeroch (vodič + 
spolujazdec vpredu)

 – Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:

 – Elektricky polohovateľný volant
 – F Sport volant
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania  
Smart Entry & Start

 – Elektricky ovládané otváranie batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)

 – Prémiové osvetlenie interiéru
 – AVS – Adaptívne odpruženie

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre smartfón 

telefóny – Apple CarPlay / Android Auto), v štandarde pre modelový 
rok MY 20

• 10.3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson so 13 reproduktormi 
• Konektor USB (len nabíjanie)
• Multifunkčný volant
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Metalický lak + 1 000 €
• Strešné okno (výbava F Sport Top Sunroof, SFX: 4X): + 1 000 €
• Ťažná kapacita (rôzne SFX)** bez príplatku

UX 250h AWD F SPORT TOP (SFX: 4U) 56 700 €

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

**Verzia s ťažnou kapacitou nemá bezdotykový senzor na elektricky ovládaných dverách batožinového priestoru.
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LEXUS SAFETY SYSTEM+*

Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
Prednárazový bezpečnostný systém využíva milimetrový radar  a monokulárnu 
kameru pre rozpoznávanie prekážok. V prípade nebezpečenstva upozorní 
vodiča zvukovým i svetelným signálom a zvýši tlak v brzdovej sústave. 
Pokiaľ je už náraz nevyhnutný, automaticky sa aktivujú brzdy a pritiahnu 
bezpečnostné pásy na predných sedadlách.

Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)  
Systém používa milimetrový radarový snímač a kameru na detekciu vozidla
pred vami a udržuje primeraný odstup. Ak vozidlo vpredu zastaví, systém
zastaví aj model UX. Keď sa vozidlo pred vami opäť pohne, model UX sa
rozbehne a nasleduje ho. Tento systém znižuje zaťaženie vodiča  
v situáciách vyžadujúcich časté rozbiehanie a zastavovanie.

Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém automatického prepínania diaľkových svetiel (AHB) využíva po zotmení 
kameru pri vnútornom spätnom zrkadle a samočinne prepína na stretávacie 
svetlá vždy, keď kamera rozpozná svetlá protiidúceho vozidla alebo automobilu 
idúceho vpredu rovnakým smerom. Zabraňuje oslňovaniu ostatných vodičov 
bez nutnosti ručne prepínať diaľkové svetlá na stretávacie.

Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA) využíva kameru u vnútorného 
spätného zrkadla pre priebežné sledovanie polohy vozidla v danom 
jazdnom pruhu. V prípade nechceného opustenia jazdného pruhu upozorní 
vodiča akustickým signálom a automatickým zásahom do riadenia upraví 
smer jazdy.

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Tento systém pomocou kamery u vnútorného spätného zrkadla 
rozpoznáva dopravné značky a zobrazuje ich na multiinformačnom displeji. 
Systém dokáže rozpoznať všetky dopravné značky, ktoré sú v súlade 
s viedenskou Dohodou o cestnej premávke.

* Citlivosť systému sa môže meniť v závislosti od poveternostných a svetelných podmienok.



Spoločnosť Lexus kladie vysoký dôraz na ochranu životného prostredia. Maximálne sa usilujeme o to, aby naše vozidlá po celú dobu svojej životnosti – od návrhu, cez výrobu, distribúciu a predaj, 
až po každodennú prevádzku – čo najmenej ovplyvňovali životné prostredie. Váš predajca Lexus vám poskytne všetky potrebné informácie o príslušných predpisoch týkajúcich sa využitia vozidiel 
po skončení ich životnosti.

Ponuka platí do termínu zverejneného na internetových stránkach lexus.sk alebo do vyčerpania zásob. S ďalšími otázkami sa obráťte na autorizovaného predajcu Lexus.

Informácie o prvkoch výbavy vozidiel sú len orientačné a môžu sa meniť v závislosti od aktuálnej výroby. Maloobchodné ceny uvedené v cenníku zahŕňajú aktuálne platné clo, registračné poplatky a DPH.   
Ceny sa môžu meniť v závislosti od výšky DPH alebo registračných poplatkov. Cenník sa vzťahuje iba na vozidlá objednané počas platnosti cenníka. Ceny uvedené v tejto publikácii sú len orientačné 
a nemožno ich považovať za cenovú ponuku. Zoznam prvkov výbavy s cenníkom má platnosť od 10. augusta 2019 až do vydania nového cenníka. Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. 
si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny.

Modely uvedené v tejto publikácii a ich technické špecifikácie sa môžu líšiť od modelov a výbavy ponúkaných na slovenskom trhu. Prezentované fotografie alebo popisy modelov môžu prípadne obsahovať 
prvky príplatkovej výbavy. Odtiene farieb zobrazené v publikácii sa môžu mierne líšiť od skutočnosti. Ponuka platí až do odvolania. Za prípadné tlačové chyby nenesieme zodpovednosť. Ak požadujete 
ďalšie informácie, kontaktujte prosím miestneho autorizovaného predajcu Lexus alebo navštívte internetové stránky www.lexus.sk. Vytlačené v 2019. © Lexus Slovenská republika. 

LEXUS UX 250h AWD – CENNÍK

www.lexus.sk
www.facebook.com/LexusSlovensko

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava  |  www.lexus-bratislava.sk

LEXUS ŽILINA – Dlhá 84, Žilina  |  Telefón: +421 41 7065 500  |  www.lexus-zilina.sk


