НОВИЙ NX 300h

НОВИЙ NX 300h

ВСТУП

«При створенні нового NX 300h ми поставили собі ціль
зробити його НАСТІЛЬКИ КОНТРАСТНИм ТА УНІКАЛЬНИм
КРОСОВЕРом, ЩО ВАМ ВІДРАЗУ ЗАХОЧЕТЬСЯ СІСТИ ЗА КЕРМО».
Такеакі Като, Головний інженер NX

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ
У РУСІ
Представляємо NX 300h, абсолютно інший Lexus. Його вражаючий
дизайн з елементами в стилі гострих кутів, призначений привертати
увагу, та неймовірно виразний зовнішній вигляд реалізують концепцію
«Неперевершеності у русі». Як і слід було очікувати від розробників
першого у світі кросовера, скориставшись перевагами свого лідерства
і досвіду, ми створили визначний автомобіль, витончений та досконалий
у керуванні, а також такий, що реалізує усі переваги нашої гібридної
технології. Ставши вершиною втілення цього досвіду, новий NX 300h
робить якісний технологічний стрибок завдяки своєму ультрасучасному
дизайну, комфорту та інтелектуальним інноваціям. Одним словом, ми ніколи
не зупиняємось, поки не створимо щось справді дивовижне.
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НОВИЙ NX 300h

ВСТУП

ДИВОВИЖНИЙ
nx 300h
4

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ДИВОВИЖНИЙ УРБАНІСТИЧНИЙ
ДИЗАЙН, ГІБРИДНИЙ ПРИВОД LEXUS НАСТУПНОГО
ПОКОЛІННЯ ТА ДИНАМІЧНУ МОДЕЛЬ F SPORT.

Створений, щоб виділятись у динамічному русі великого міста, новий NX 300h
пропонує простір салону з великими можливостями трансформації та відмінний
комфорт для п’яти чоловік. Оснащений нашою новою повногібридною
силовою установкою, NX забезпечує плавний та маневрений рух, поєднаний
із неймовірною економічністю та екологічністю. Інтуїтивно зрозумілі технології
Lexus втілено у життя у вигляді сенсорної панелі управління навігаційною
системою та налаштуваннями автомобіля Remote Touch, системи панорамного
огляду та системи передаварійної безпеки PCS. Для забезпечення більш
динамічних відчуттів новий NX 300h F Sport обладнано 18-дюймовими
легкосплавними дисками, спортивним кермом та спортивними сидіннями,
які оздоблено комбінованою шкірою з перфорацією.
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НОВИЙ NX 300h

ДИЗАЙН

ВУЛИЧНЕ
МИСТЕЦТВО
НОВИЙ NX 300h відразу привертає увагу
впевненою широкою постаттю, фірмовою
ВЕРЕТЕНОПОДІБНою РЕШІТКою радіатора
ТА ВИТОНЧЕНими СВІТЛОДІОДНими ПЕРЕДНіми
ТА ЗАДНІми фарами.
Будучи витвором сучасного мистецтва, новий NX 300h відмовляється бути
непоміченим. Для того, щоб створити різкі та водночас плавні лінії, дизайнери
Lexus черпали натхнення в непростій красі розплавленого металу. Підійдіть
до NX, й увімкнеться підсвітка ручок на дверцятах, вітаючи Вас, а динаміка
бокових ліній та силует автомобіля, що зовні нагадує купе, посилять враження
сучасності та стилю. Неповторний дух Lexus реалізовано в передній
частині кузова завдяки вражаючим світлодіодним фарам головного світла
із прямокутними лінзами, а також стрілоподібним світлодіодним ходовим
вогням. У задній частині світлодіодні ліхтарі, створені у формі букви «L»,
ще більше підкреслюють незвичайну та вирізну форму кросовера.
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НОВИЙ NX 300h

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗБИВАЮЧИ
СТЕРЕОТИПИ
НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ТОЧНістю КЕРУВАННЯ
у великому місті У ПОЄДНАННІ З ВИШУКАНІСТЮ
світового рівня від Lexus.
Керуючи новим NX, Ви завжди отримуєте задоволення від водіння завдяки його
спритності та маневреності в умовах великого міста, а система перемикання
режимів їзди від ECO до SPORT дозволить Вам налаштувати стиль подорожі
відповідно до Вашого настрою. Рухаючись у щільному транспортному потоці, Ви
можете перейти в режим EV «Електромобіль» для руху виключно на електротязі
з нульовим рівнем витрати пального та викидів в атмосферу. Міцне шасі
та адаптивна система регулювання жорсткості підвіски AVS, що доступна
для NX як опція, забезпечують легке та точне управління, тоді як система
повного привода E-FOUR надає додаткової впевненості на слизькій дорозі.
Для легкості паркування система панорамного огляду та система сповіщення
водія про наближення автомобілів під час руху заднім ходом RCTA забезпечать
безпроблемне маневрування в обмеженому просторі.

8

9

НОВИЙ NX 300h

 РОЗКІШ ІНТЕР’ЄРУ

БЕЗДОГАННА
РОЗКІШ
РОЗРОБЛЕНИЙ, ЩОБ передбачати БУДЬ-ЯКУ ВАШУ
ПОТРЕБУ, NX 300h ДОЗВОЛИТЬ ВАМ ТА ВАШИМ
ПАСАЖИРАМ почуватись РОЗСЛАБлено
та абсолютно комфортно.
Всередині нового NX 300h Ви відкриєте для себе інтуїтивно зрозумілі системи
та технології, які зроблять Ваше життя комфортнішим: сенсорний плафон
освітлення салону, що реагує на наближення руки, аби Вам не доводилось
шукати в темряві, та дверцята багажного відділення, які «пам’ятають», наскільки
широко Ви зазвичай їх відкриваєте. Чудово оздоблений майстрами «Такумі»
салон, дизайн центральної консолі, що реалізовано у дусі веретеноподібної
решітки радіатора, аналоговий годинник та вишукана підсвітка інтер’єру
підкреслюють витонченість автомобіля. Найдзвичайно зручні передні сидіння
з електричним регулюванням оздоблені комбінованою шкірою, оснащені
підігрівом та, залежно від комплектації, вентиляцією, а задні сидіння опціонально
можуть бути обладнані електроприводом складання у пропорції 60:40, щоб
звільнити місце для лиж або дошки для серфінгу.
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НОВИЙ NX 300h

ПОВНОГІБРИДНА ТЕХНОЛОГІЯ

ПОТУЖНІСТЬ h

ГІБРИДНИЙ ПРИВОД LEXUS ЗАБЕЗПЕЧУЄ
197 КІНСЬКИХ СИЛ ЧИСТОЇ ПОТУЖНОСТІ
ПРИ МІНІМАЛЬНИХ ВИТРАТАХ ПАЛЬНОГО.
Оснащений найсучаснішим гібридним приводом Lexus, що органічно
координує роботу 2,5 л бензинового двигуна та електромоторів, NX 300h
здатен рухатися неймовірно плавно та тихо, при цьому залишаючись легким
та комфортним у керуванні, як і личить справжньому автомобілю преміумкласу. Навіть під час руху дорогами міста він споживає лише 5,4 л/100 км *
пального, що здається майже неймовірним для кросовера такого розміру.
Завдяки, наприклад, рекуперативному гальмуванню NX не потребує підзарядки
батареї від зовнішнього джерела, та завдяки нашому лідерству в гібридній
технології, NX 300h має дуже низькі експлуатаційні витрати.

* Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери водіння, а також дорожніх,
погодних та інших умов, що впливають на витрату пального.
Реальна витрата пального може відрізнятися від указаної та визначається лише експериментальним
шляхом.
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НОВИЙ NX 300h

F SPORT

СТВОРЕНИЙ, ЩОБ
ПРИВЕРТАТИ УВАГУ
НОВИЙ NX 300h F SPORT НАЛАШТОВАНИЙ
НА ДИНАМІЧНИЙ РУХ, а спортивний салон
підвищує ВРАЖЕННЯ від водіння.
Для забезпечення максимально захоплюючого керування сміливий новий
NX 300h у комплектації F SPORT характеризується ексклюзивними динамічними
особливостями та агресивним спортивним дизайном. Екстер’єр автомобіля,
що включає 18-дюймові легкосплавні диски, решітку радіатора F SPORT
та передній спойлер, привертає ще більше уваги. У салоні любителі активного
водіння неодмінно оцінять спортивне рульове колесо F SPORT, оздоблене
комбінованою шкірою з перфорацією, а також обтягнуті комбінованою
шкірою спортивні сидіння з посиленою боковою підтримкою, розроблені
із застосуванням технології «наповнення піною». Спортивні алюмінієві педалі
і «металізовані» вставки довершують спортивний вигляд автомобіля. З опційно
доступною адаптивною системою регулювання жорсткості підвіски AVS
NX 300h F SPORT забезпечить ще більш точний та водночас динамічний рух.
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НОВИЙ NX 300h

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗВ’ЯЗОК
ІЗ МІСТОМ
НОВИЙ КОНТРОЛЕР REMOTE TOUCH
іЗ СЕНСОРНОЮ ПАНЕЛЛЮ, НАВІГАЦІЙНА
СИСТЕМА ТА БЕЗПРОВІДНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ.
Незалежно від того, наскільки напружений ритм Вашого життя, Ви
залишатиметесь розслабленими та в курсі подій із новим NX 300h завдяки
появі таких інноваційних технологій, як безпровідний зарядний пристрій,
що живить акумулятор Вашого мобільного телефону, якщо Ви просто покладете
його у відділення в центральній консолі, або нове покоління контролера
Remote Touch із сенсорною панеллю, що забезпечує легке керування
преміум-навігацією Lexus та налаштуваннями автомобіля. Ви також можете
розслабитись, слухаючи улюблену музику завдяки незрівнянній аудіосистемі
Mark Levinson  Premium Surround.

16

17
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ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

НАДІЙНИЙ
ЗАХИСТ
СИСТЕМА ПЕРЕДАВАРІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА 8 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВОДІЯ
ТА ПАСАЖИРІВ.
Новий NX 300h спроектовано таким чином, щоб забезпечити максимальну
безпеку, комфорт та зниження втоми водія. Щоб допомогти уникнути
небезпеки, система передаварійної безпеки PCS за допомогою радара,
що працює в діапазоні міліметрових хвиль, здатна визначати об’єкти попереду
та застосовувати гальма і натягувати ремені безпеки в разі потреби. Зрештою,
якщо зіткнення не уникнути, Ви будете захищені міцною конструкцією кузова
та 8-ма подушками безпеки.
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ВАРІАНТИ
ІНТЕР’ЄРУ
КОМБІНОВАНА ШКІРА 1

Чорний

Бежевий

ДЕКОРАТИВНІ
ВСТАВКИ
EXECUTIVE

ДЕКОРАТИВНІ
ВСТАВКИ
LUXURY

Сріблястий

Шимамоку
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КОМБІНОВАНА ШКІРА F SPORT 2

Коричневий

Червоний

Чорний

Чорний
із червоними
вставками

Червоний
із чорними
вставками

ДЕКОРАТИВНІ
ВСТАВКИ
F SPORT

Бамбук

Карбон

1 — Доступний тільки для комплектацій Executive і Luxury.
2 — Доступний тільки для комплектації F SPORT.
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КОЛЬОРИ
КУЗОВА
БІЛИЙ (085)

ГРАФІТОВИЙ (1Н9)

ВИШНЕВИЙ (3R1)

Коричневий (4V3) 2

СРІБЛЯСТИЙ (1J4)

СІРИЙ ТИТАН (1J7)

Яскраво-СИНІЙ (8U1)

СИНІЙ МЕТЕОРИТ (8W3) 2

ЧОРНИЙ (212) 1

ЧОРНИЙ КВАРЦ (217)
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1 — Не металік.
2 — Недоступний для комплектації F SPORT.
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передові
технології

технічні
характеристики
Двигун внутрішнього згоряння:
Робочий об'єм (см3)
Тип
Тип пального
Максимальна потужність (к.с. при об./хв.)
Максимальна потужність (кВт при об./хв.)
Максимальний крутний момент (Нм при об./хв.)

2,5
2 494
L4 / 16, DOHC VVT-i
Бензин з октановим числом 95 або вище
155 / 5 700
114 / 5 700
210 / 4 200-4 400

Гібридний привод:
Максимальна потужність системи (к.с.)
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Високовольтна батарея:
Тип
Трансмісія:
Привод
Кліренс (мінімальний, мм):
Максимальна швидкість:
Розгін 0-100 км/год. (сек.):
Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd):
Витрата пального (л/100 км) *:
Викиди СО2, комбінований режим (г/км):

СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ
Фари з потрійними світлодіодними лінзами винятково яскраві, а вбудовані в бампер стрілоподібні ходові вогні денного світла завжди забезпечать помітність NX 300h. Світлодіодні технології
надійні, довговічні та забезпечують яскраве світло при менших витратах енергії.

система панорамного
огляду
Для простішого та безпечнішого маневрування
в обмеженому просторі новий NX 300h пропонує цифровий панорамний огляд навколо автомобіля. Чотири компактні камери передають
прямі зображення, а підказки на екрані допоможуть припаркуватися.

можливості
підключення послуг

БЕЗПРОВІДНИЙ ЗАРЯДНИЙ
ПРИСТРІЙ

Новий NX 300h пропонує передові мобільні
сервіси, такі як пошук в Інтернеті, Street View
Google (перегляд зображень вулиць Google),
Panoramio (Панораміо) або Connected Traffic
(інформація про завантаженість руху) *.

Заряджайте сумісні смартфони або інші
електронні пристрої * за допомогою індукційного
безпровідного зарядного пристрою, який зручно
розташований у центральній консолі NX 300h.

СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ
Інша новинка Lexus, сенсорна панель системи
Remote Touch, дозволяє водієві та передньому
пасажиру на інтуїтивному рівні користуватися
центральним мультимедійним дисплеєм. Маючи ергономічний дизайн та зручне розташування, він є настільки простим у використанні, як
смартфон або планшет.

система сповіщення водія
про наближення
автомобілів під час руху
заднім ходом RCTA
Система сповіщення водія про наближення автомобілів під час руху заднім ходом доступна
опціонально; використовує спеціальні сенсори
для визначення автомобілів, які наближаються
ззаду до припаркованого авто. За необхідності
вона попереджає Вас за допомогою звукових
сигналів та візуального індикатора на бічних
дзеркалах.

* За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до офіційних дилерів Lexus в Україні.
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Ni-MH
Гібридна безступенева
Повний
185
180
9,2
0,33

Комбінований цикл

5,3

Комбінований цикл

123

Кермове управління:
Тип підсилювача

Електропідсилювач

Передні гальма
Задні гальма

Вентильовані диски
Диски

Гальмівна система:
Підвіска:
Передня
Задня

МакФерсон
Двоважільна

Споряджена (мін./макс., кг)
Повна (кг)

1 785-1 905
2 395

Маса:
Габаритні розміри:
Довжина (мм)
Ширина зі складеними дзеркалами (мм)
Висота (мм)
Колісна база (мм)
Колія передня (мм)
Колія задня (мм)
Звис передній (мм)
Звис задній (мм)
Об'єм багажного відділення (л):
Місткість паливного бака (л):

* Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери водіння, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрату пального.
Реальна витрата пального може відрізнятися від указаної та визначається лише експериментальним шляхом.

4 630
1 870
1 645
2 660
1 580
1 580
995
975
475
56

25

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

Захисні плівки для ручок дверей
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.

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 *

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.

Кріплення для лиж та сноуборду *

Заднє кріплення для велосипедів *

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.

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.

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 пального. 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).

* 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 іPad (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 12 В 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.

 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.

1
2
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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.

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

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ВЛАСНИКІВ LEXUS
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

АКСЕСУАРИ

Гарантія на автомобілі Lexus надається на 3 роки експлуатації або
100 000 кілометрів пробігу, залежно від того, що настане раніше
(на такі компоненти гібридної системи, як HV-батарея, блок керування
батареєю, блок керування гібридною системою та інвертор з конвертором, гарантія надається на 5 років експлуатації або 100 000 кілометрів
пробігу, залежно від того, що настане раніше).

Перелік сертифікованих аксесуарів Ви можете отримати в офіційних
дилерів Lexus.

Гарантія поширюється на всі недоліки використаних у процесі виробництва матеріалів, а також неналежну якість складання або фарбування
за умови дотримання правил експлуатації.
Докладна інформація є в буклеті «Догляд та гарантія», що додається
до кожного нового автомобіля. Права на гарантійне обслуговування
передаються всім наступним власникам автомобіля.

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.

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.

* Цi аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ LEXUS
Турбота про Ваш автомобіль для нас так само важлива, як і турбота про Вас –
нашого Клієнта. Усі без винятку члени команди Lexus – від конструкторів до
продавців-консультантів, від інженерів до технічних фахівців сервісної служби –
роблять усе можливе для того, аби Ви відчули, що про Вас турбуються на найвищому рівні. Ця турбота охоплює всі аспекти нашого сервісу. Насолоджуйтесь
комфортом у нашій затишній вітальні Lexus. Свіжа газета, запашна кава, телевізор, люб’язний персонал – у нас Ви почуватиметеся як удома.
Найвища якість післяпродажного обслуговування – наш головний пріоритет
у роботі.

ВІДКРИЙТЕ
ДЛЯ СЕБЕ НОВИЙ NX
Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 01.03.2016.
Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни
в будь-які технічні характеристики і комплектацію 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 буклеті.
Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового
дозволу правовласника.
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