Оригінальні аксесуари NX

Зустрічайте новий
кросовер NX
Цілковито новий кросовер NX було створено таким, щоб він завжди виділявся
на дорогах міста. Оригінальні аксесуари від Lexus створені для того, щоб
додатково підкреслити зовнішній вигляд неймовірного автомобіля та додати
йому індивідуальності. Ідеальна інтеграція та якість оригінальних аксесуарів
для Вашого NX підкреслять неповторність як авто, так і свого власника.

Стиль
Легкосплавні диски Lexus
Оригінальні легкосплавні диски Lexus створені для того, щоб додатково
підкреслити стильний зовнішній вигляд автомобіля.

1. 17“ легкосплавні диски сріблястого кольору (5-спицеві)
2. 18“ легкосплавні диски темно-сірого кольору (10-спицеві)
3. 18“ легкосплавні диски сріблястого кольору з механічно обробленою поверхнею (5-спицеві)
4. 18“ легкосплавні диски темного кольору з механічно обробленою поверхнею (5-спицеві)

Секретні гайки
Щоб забезпечити надійний захист
дисків, Вам достатньо просто замінити у кожному колесі одну з гайок
на секретну. Завдяки заокругленій
формі гайки та унікальному кодові
ключа зняти її звичайним гайковим
ключем практично неможливо.
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Аксесуари
для екстер’єру
Декоративна накладка на передній бампер

Декоративна накладка на задній бампер

Бокові підніжки

Практичне поєднання міського та заміського стилю. Декоративна
накладка на передній бампер додатково підкреслить потужний дизайн
Вашого NX.

Додає стилю та забезпечує надійний захист заднього бампера.

Гармонійне поєднання практичності, міцності та стилю.

Захисна накладка
Для задніх дверей
Вишуканий дизайн довершує
неповторність оформлення Вашого
NX, а також захищає нижню
частину корпусу автомобіля.
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Хромована накладка на передній бампер

Бокові хромовані накладки

Вигідно підкреслить контури автомобіля.

Чудово підкреслять стильний зовнішній вигляд Вашого авто.
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Аксесуари
для екстер’єру
Захисна накладка для заднього бампера
(нержавіюча сталь)
Вишуканий дизайн довершує неповторність оформлення Вашого NX,
а також захищає бампер від пошкоджень.
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Захисна плівка для заднього бампера

Захисні плівки для ручок дверей

Прозора плівка, яка створює додатковий бар’єр для захисту фарбового
покриття від ушкоджень.

Практичний захист фарбового покриття від дрібних подряпин.

Бокові молдинги

Бризковики

Ефективний та стильний захист панелей дверей від дрібних подряпин.
У наявності в чорному кольорі або у кольорі авто.

Спеціально розроблені для NX. Передбачені для передніх і задніх колісних
арок Вашого авто.
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Аксесуари
для екстер’єру
Вітровики

Вітровики із хромованими вставками

Знижують шум вітру під час поїздок із відкритими вікнами.

Окрім практичної функції захисту від вітру додають стилю та індивідуальності
автомобілю.

Допомога під час паркування
Оригінальна паркувальна система захистить Ваш автомобіль від
випадкових подряпин. Ця система використовує ультразвукові датчики та
засоби індикації у салоні автомобіля для попередження водія про виявлені
перешкоди. Залежно від специфікації Вашого авто Ви можете обрати
датчики паркування переднього, заднього бампера або одразу обох
бамперів. Датчики під’єднані до звукової системи автомобіля і подають
щоразу гучніший сигнал у разі поступового наближення до перешкоди.

Дефлектор капота

Вертикальний захист краю дверей

Сконструйований для захисту кузова Вашого автомобіля від комах, пилу
та бруду, що можуть пошкодити його під час швидкої їзди. Ефект досягається
шляхом спрямування повітряного потоку над склом.

Розроблений спеціально для дверей NX. Захищає лакофарбове покриття
від дрібних подряпин.
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Транспортування
та зберігання
Кріплення для багажу

Багажний Бокс *

Кріплення для перевезення велосипедів *

Заднє кріплення для велосипедів *

Має міцну конструкцію і привабливий дизайн, а також інтегровану систему
безпечного замикання.

Міцний аеродинамічний бокс для багажу є ідеальним для туристичного
відпочинку. Внутрішній об’єм – 410 літрів. Центральне блокування
забезпечує надійність, а відкриття з обох боків додасть зручності.

Призначене для транспортування велосипеда на даху автомобіля.
Надійно фіксується та утримує колеса Вашого велосипеда.

Легка та міцна сталева конструкція для надійного перевезення одного
чи двох велосипедів. Кріпиться на фаркоп Lexus, має замок, повтори
поворотів та рамку для державного номера. З легкістю складається та
розкладається.

Кріплення для лиж та сноуборду *

Сумка для кріплення для перевезення
велосипедів

Можна вибрати кріплення для лиж одного з двох розмірів, що надає
максимум зручності для тих, хто займається зимовими видами спорту.
Менші за розміром кріплення утримуватимуть чотири пари лиж або два
сноуборди, а більші – шість пар лиж або чотири сноуборди. Обидва
дизайни дозволяють регулювати висоту, замикаються і виготовлені з
легкого алюмінію.
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Оригінальна сумка від Lexus створена спеціально для оригінального
кріплення для велосипедів.

* Цi аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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Транспортування
Знімний фаркоп *

Зчіпний пристрій для фаркопа

Роз’єм адаптера *

Знімний фаркоп Lexus надає додаткових можливостей для перевезення. Фаркоп кріпиться за заднім бампером, залишаючи видимою лише трубу і не
зменшуючи дорожнього просвіту. Фаркоп поєднується з аеродинамічною обшивкою низу кузова, що дозволяє знизити шум та оптимізувати витрату
палива. З легкістю демонтується у разі необхідності. Максимальна вантажопідйомність – 1500 кг (для бензинових автомобілів) та 750 кг (для автомобілів
з гібридним приводом).

Зчіпний пристрій для фаркопа створений спеціально для Вашого NX.
Забезпечує підключення задніх ліхтарів до причепа або кріплення для
велосипеда.

Адаптери створені спеціально для забезпечення з’єднання між різними
типами розеток. Вони доступні у трьох версіях:
– 7 контактів (авто) або 13 контактів (трейлер);
– 13 контактів (авто) або 7 контактів (трейлер);
– 13 контактів (авто) на подвійну розетку 12N-12S (трейлер).
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* Цi аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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Аксесуари
для інтер’єру
Захисні накладки на пороги дверей (з ілюмінацією)
Оригінальні захисні накладки надійно захищають лакофарбове покриття від подряпин. Передбачені для передніх
і задніх бокових дверей. Логотип з ілюмінацією надає індивідуальності та стилю.

Чохол
на автомобільний
ключ
Оригінальний шкіряний чохол
для автомобільного ключа із
логотипом Lexus або Lexus F SPORT
стане чудовим аксесуаром для
власника NX.

Текстильні килимки
для салону
Легко очищуються, практичні та ультрастильні.
Спеціальні фіксатори утримують їх на місці для
забезпечення додаткової безпеки.

Гумові килимки
для салону
Гумові килимки допомагають зберегти салон
Вашого автомобіля в ідеальному стані,
незважаючи на зовнішні природні умови.
Комплект включає передні та задні гумові
килимки, що фіксуються за допомогою
спеціальних кріплень.

Захисні накладки на пороги дверей (з блакитною ілюмінацією)
Оригінальні захисні накладки надійно захищають лакофарбове покриття від подряпин. Передбачені для передніх
і задніх бокових дверей. Логотип з блакитною ілюмінацією додасть неповторного вигляду інтер’єру. Доступний
для NX з гібридним приводом.
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Мультимедіа

Модульна розважальна система для пасажирів

Точка доступу до Wi-Fi Lexus Hot Spot

Оригінальна навігаційна система Lexus

Точка доступу до Wi-Fi Lexus Hot Spot додасть Вашому авто мобільності.
Вам необхідно просто підключити Вашу сім-карту і Ви отримаєте
безпровідний доступ до Інтернету та усього web-контенту. Точка доступу
до Wi-Fi Lexus Hot Spot підключається до п’яти пристроїв одночасно,
включаючи ноутбуки, смартфони, планшети, iPod, iPhone та ігрові
пристрої. Lexus Hot Spot підключається до електромережі автомобіля,
що забезпечує постійне електроживлення.

Оригінальна навігаційна система Lexus інтегрується з існуючими функціями
аудіосистеми та забезпечує карту Європи та України.
Можливості оригінальної навігаційної системи Lexus:
– карти міст у 3D-режимі;
– швидкий прорахунок 3-х варіантів маршруту;
– функція голосового управління;
– інструкція навігації на 20-ти мовах;
– оновлення навігаційної карти двічі на рік;
– оновлення дорожнього руху в режимі реального часу *;
– перегляд фото вулиць та визначних пам’яток за
допомогою функції Google Street View *.

*
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Зазначені функції доступні за умови реєстрації на клієнтському порталі та можуть
підтримуватись не у всіх обласних центрах країни.

Портативний DVD-екран

Кріплення для IPad (Айпад)

Портативний DVD-екран від Lexus зручно інтегрується в док-станцію 1
Модульної Розважальної Системи та забезпечує користувачів наступним
функціоналом:
– DVD-та CD-програвач, що підтримує формати MP3, MP4,
WMA та DivX;
– поєднується з великою кількістю ігрових консолей 2
(може потребувати роз’єм);
– роз’єм для підключення смартфону;
– стереозвук.
DVD-екран може бути з легкістю демонтований із спинок сидінь задля
зручності і використовуватись у домашніх умовах (потребує 12В роз’єм).

Кріплення для iPad (АйПад) безпечно інтегрується в док-станцію Модульної
Розважальної Системи та забезпечує надійну фіксацію планшету. Ваші
пасажири з легкістю можуть перегорнути планшет вертикально або
горизонтально та насолоджуватись мультимедійними функціями під час
руху автомобіля.

1
2

Зазначений товар придбається окремо та потребує установки офіційним дилером Lexus за окрему плату.
Сумісність Модульної Розважальної Системи з ігровими консолями користувач може перевірити в дилерському центрі.

Безпровідні
навушники
Забезпечують відмінний звук. За
відсутності сигналу інфрачервоні навушники автоматично вимикаються,
щоб заощадити заряд батареї.
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Практичність

Пластиковий килимок
для багажника
Зроблений з еластичного пластику килимок
знадобиться Вам, щоб захистити тканину
багажника автомобіля. Верхній одяг, ролики,
брудне спортивне взуття можуть бути
розміщені на ньому без зайвих проблем.
Спеціальна поверхня запобігає ковзанню
речей в багажнику.

Попільничка/Маленький
бокс *
Цей автономний пристрій являє собою
легко відокремлювану попільничку-чашу з
ультрафіолетового захисного пластику з
відкритою кришкою, яка ідеально підходить
до тримача чашок Вашого автомобіля.
Попільничка легко чиститься, має глибоке дно
та інтегровану кришку, запобігає розсіюванню
попелу – нею зручно користуватись як водієві,
так і пасажирові. Універсальна у використанні,
оскільки також може бути боксом для маленьких
дрібничок.

Термобокс *
Підключається до 12 В автомобільної
аксесуарної розетки і зберігає продукти
теплими або прохолодними залежно від Ваших
потреб.

Горизонтальна сітка для кріплення багажу
Створена для зберігання будь-яких речей – від спортивного обладнання до невеликих за розміром
ділових кейсів.

Блок живлення
для термобоксу *
Конвертує 220 В у 12 В, що дає змогу зберігати
Ваші продукти у термобоксі під час подорожей.

Набір для підфарбовування *
Для усунення незначних подряпин на Вашому
авто. Набір доступний у вигляді аерозолів та
стіків.
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* Цi аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Lexus.

Текстильний килимок
для багажника

Вертикальна сітка для кріплення багажу
Ідеальний аксесуар для дбайливого перевезення дрібних речей.

Оригінальний килимок забезпечить захист
багажника від пилу та бруду.
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Безпека
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Дитячі сидіння
BABY-SAFE PLUS

База для дитячого
крісла BABY-SAFE

Дитячі сидіння
DUAL PLUS ISOFIX

Гарантований комфорт та захист
для немовлят віком приблизно до
9 місяців (приблизно до 13 кг).
Спеціальне пристосування – навіс,
що регулюється, дбайливо захищає Вашу дитину від сонця та вітру.

Використовується разом із дитячим
кріслом BABY-SAFE.

Сидіння розраховане для дітей
віком приблизно від 9 місяців до
4 років (приблизно від 9 до 18 кг).
Ергономічний м’який ремінь забезпечить максимальний комфорт
та безпеку.

* Цi аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Lexus.

Дитячі сидіння KID
Для дітей віком приблизно
від 4 до 12 років (приблизно від 15
до 36 кг). Сидіння має підставку
для голови, яку можна регулювати,
а правильне положення ременя
безпеки гарантує оптимальний
захист.
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* Ці аксесуари за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися залежно
від вимог чинного законодавства України.
** Умови гарантії на оригінальні аксесуари:
– Згідно з гарантійною політикою Виробника на оригінальні аксесуари Lexus,
встановлені на збиральному конвеєрі під час передпродажної підготовки
автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера
до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки
або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Термін
починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці «Сервіс
та Гарантія». У разі безкоштовної заміни оригінальних аксесуарів на
гарантійному автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим
строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати
встановлення.
– Якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія
на встановлені офіційним Дилером Lexus оригінальні аксесуари дійсна
впродовж 12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення
на автомобіль, яка фіксується в книжці «Сервіс та Гарантія».

www.lexus.ua

Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних
характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі
вдосконалення моделей.
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому каталозі.
Примітка: представлений у каталозі автомобіль та його технічні характеристики можуть змінюватися залежно від наявних
у Вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.
Є тільки один спосіб по-справжньому зрозуміти, що робить автомобіль Lexus таким особливим, – це самому сісти
за кермо. Просимо звернутися до найближчого авторизованого дилера Lexus або національного веб-сайту Lexus,
аби домовитися про ознайомчу поїздку на NX.

Адреси офіційної дилерської мережі Lexus в Україні:
«Лексус Сіті Плаза»
м. Київ, вул. Мечникова, 2 А
тел.: (044) 499 4009
«Cіті Плаза», сервіс Лексус
м. Київ, пр-т Московський, 24 Б
тел.: (044) 495 8585

«Лексус Дніпропетровськ Центр»
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 1 Н
тел.: (056) 728 8888

«Лексус Київ Захід»
м. Київ, Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 58
тел.: (044) 507 0808

«Лексус Харків»
м. Харків, вул. Шевченка, 332
тел.: (057) 763 1777

«Лексус Донецьк»
м. Донецьк, вул. Зльотна, 7 В
тел.: (062) 332 0676

