
ZUPEŁNIE NOWY NX
HYBRYDA Z SAMOŁADUJĄCYM ELEKTRYCZNYM NAPĘDEM HYBRYDOWYM

I HYBRYDA PLUG-IN





POCZUJ EKSCYTACJĘ 04

POCZUJ RADOŚĆ 07

POCZUJ BEZPIECZEŃSTWO 15

POCZUJ ŁĄCZNOŚĆ 16

POCZUJ PRZEŁOM 18

POCZUJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 20

SAMOŁADUJĄCA SIĘ HYBRYDA LEXUSA 22

HYBRYDA PLUG-IN LEXUSA 23

JEDNOSTKI NAPĘDOWE 24

DOSTĘPNE WERSJE 28

F SPORT  31

WYPOSAŻENIE 32

TECHNOLOGIA 36

AKCESORIA 46

KOLORY 48

SPECYFIKACJA 52

DANE TECHNICZNE 56

POCZUJ SIĘ DOWARTOŚCIOWANY 58

SPIS TREŚCI

NX 0303NX



DOŚWIADCZ 
WYJĄTKOWEGO 
WZORNICTWA
Imponujący wygląd sprawia, że nowy Lexus NX 
jest bardziej pożądany niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowy, luksusowy SUV Lexusa zapewnia wyłącznie ekscytujące wrażenia. Umiejętnie poprowadzone linie nad-
wozia, długa „sportowa” maska i elegancka sygnatura tylnych świateł przykuwają wzrok, a nowy NX prezentuje 
się spektakularnie zarówno w ruchu, jak i podczas postoju. Wyrazisty kształt samochodu dopełnia jego charakter.

PIĘKNO INSPIROWANE ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ. Wygląd zewnętrzny Lexusa NX zapowiada 
nowy rozdział w projektowaniu modeli marki. Łączy w sobie dynamikę, innowacje i najnowsze trendy. Projektanci 
Lexusa, pracujący ramię w ramię z inżynierami odpowiedzialnymi za osiągi, stworzyli samochód o dużej wydajności 
i wielkim temperamencie.

UNIKALNY KOKPIT TAZUNA Z 14-CALOWYM EKRANEM DOTYKOWYM. Na uznanie zasługuje także 
wnętrze nowego Lexusa NX wzorowane na futurystycznym pojeździe koncepcyjnym, Lexusie LF-30. Wyjątkowy, 
innowacyjny kokpit Tazuna, gdzie wszystkie kluczowe elementy rozmieszczone są wokół kierowcy, oferuje dużą 
kontrolę i ekscytację jazdą. Cyfrowy wyświetlacz wskaźników i duży, 14-calowy ekran multimedialny High Definition 
podkreślają nowoczesny charakter wnętrza. Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą, czy pasażerem, przygotuj 
się na wspaniałą podróż.

POCZUJ EKSCYTACJĘ
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REDEFINICJA 
WYDAJNOŚCI 
HYBRYDOWEJ
Wiodące w swojej klasie układy napędowe: 
hybrydowy i plug-in oraz wyjątkowa dynamika 
wyróżniają nowego NX na tle innych SUV-ów.

Nowy NX – wyposażony w najbardziej zaawansowane układy napędowe, sa-
moładujący elektryczny napęd hybrydowy i plug-in – jest bardziej ekonomiczny 
i przyjazny dla środowiska niż średniej wielkości SUV-y napędzane silnikami 
benzynowymi. Będąca owocem ponad 15 lat doświadczeń w pionierskiej 
elektryfikacji, samoładująca się hybryda Lexusa zapewnia modelowi NX 350h 
moc i przyspieszenie, a jednocześnie jedne z najniższych w swojej klasie koszty 
eksploatacji i poziom emisji spalin. Rozszerzając linię Lexus Electrified, NX 
450h+ wyznacza nowy standard dla hybryd plug-in. Chodzi nie tylko o zasięg 
miejski wynoszący nawet 98 km w trybie EV, zerową emisję, 309 KM mocy 
i przyspieszenie 0-100 km/h w zaledwie 6,3 sekundy. Kluczem do sukcesu jest 
wiodąca w swojej klasie wydajność hybrydowa po wyczerpaniu akumulatora, 
bez utraty przestrzeni bagażowej i pojemności zbiornika paliwa. Nowy NX to 
samochód, który na nowo definiuje hybrydę plug-in.

NOWE, SZTYWNE PODWOZIE I NIŻEJ POŁOŻONY ŚRODEK CIĘŻ-
KOŚCI. Za kierownicą nowego NX-a od razu wyczuwa się moc i zwinność, co 
wzbudza w kierowcy natychmiastowe zaufanie. Samochód z łatwością pokonuje 
autostrady, górskie przełęcze i ulice miast – jest przy tym cichy, co podkreśla 
tylko korzyści płynące z udoskonalonej aerodynamiki i szerokiego rozstawu osi. 
Podczas pokonywania zakrętów, przyspieszania i hamowania można poczuć 
wspaniałą współpracę układu napędowego, nowego sztywnego podwozia 
i niezwykle precyzyjnego układu kierowniczego. Doświadcz styku między 
komfortem jazdy a dynamiką, który nazywamy „Driving Signature” Lexusa. 
Aby w pełni się nim delektować, usiądź w nowym, ekscytującym NX F SPORT.

„Projektowanie skoncentrowane na człowieku oznacza skupienie się na tym, 
jak czuje się kierowca. Sprawia ono, że prowadzący pojazd może całkowicie 
kontrolować samochód, który swobodnie się temu poddaje”.

Główny inżynier NX 
Takeaki Kato

POCZUJ RADOŚĆ
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ARCYDZIEŁO RZEMIOSŁA
Pięknie wykończone wnętrze nowego Lexusa NX sprawia, że podróż staje się 
wyjątkowo przyjemna. 

Uczucia wyczekiwania i ekscytacji pojawiają się na długo przed rozpoczęciem jazdy nowym Lexusem NX. Samo-
chód reaguje na Twoje przybycie – klamki drzwi oświetlają przestrzeń bezpośrednio przy nim, ułatwiając bezpieczne 
wsiadanie. Kiedy znajdziesz się w środku, wskaźniki systemów multimedialnych powitają Cię delikatnym światłem. 
Następnie podświetlenie dostosuje atmosferę wnętrza do Twojego nastroju, korzystając z palety aż 64 klimatycznych 
kolorów. To Omotenashi – japońska filozofia gościnności zakorzeniona w przewidywaniu Twoich potrzeb, zanim 
sam je poznasz. Doświadczysz jej w nowym NX.

WYJĄTKOWE WRAŻENIA Z JAZDY. Skoncentrowany na kierowcy kokpit Tazuna sprawia, że skupiasz się na 
drodze, jednocześnie wyczuwając otaczający Cię kunszt rzemieślników Takumi. Wpływa na to eleganckie wykoń-
czenie wnętrza, miękkość dopracowanych foteli i wyjątkowa cisza. Przerywa ją jedynie naturalnie brzmiący asystent 
głosowy nowego systemu multimedialnego, który rozumie Twoje polecenia i reaguje na nie w inteligentny sposób.

PODRÓŻOWANIE PIERWSZĄ KLASĄ. Komfort i przestronność wnętrza nowego NX-a sprawiają, że ma ono 
niepowtarzalny charakter i staje się idealnym audytorium dla standardowego 10-głośnikowego lub 17-głośnikowego 
systemu dźwiękowego Premium Surround Mark Levinson®. Dzięki niemu możesz doświadczyć wrażeń, jakie oferuje 
zestaw kina domowego. Odczucia są jeszcze przyjemniejsze dzięki systemowi klimatyzacji S-Flow rozpoznającemu, 
które siedzenia są zajęte i odpowiednio dostosowującemu temperaturę wnętrza.

Przyjemność z podróżowania Lexusem NX czujesz również dzięki niemal bezgłośnej pracy hybrydowego układu 
napędowego, który bezpiecznie i komfortowo dowiezie Cię do celu.

POCZUJ RADOŚĆ
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BEZPIECZNIEJSI DZIĘKI 
INNOWACJOM
Przełomowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa, zastosowane 
w nowym modelu NX, dają kierowcy poczucie szczególnej ochrony.

Nowy Lexus NX jest pełen nowoczesnych technologii. Niektóre innowacje są widoczne jak na dłoni. 14-calowy 
ekran dotykowy High Definition z intuicyjną nawigacją oraz wyświetlacz Head-Up Display, prezentują informacje 
o prędkości, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i polecenia nawigacyjne bezpośrednio na przedniej szybie. 
Inne są ukryte, na przykład te, które tworzą obecnie jeden z najbardziej wszechstronny i dostępny w standardzie 
pakiet bezpieczeństwa spośród wszystkich luksusowych SUV-ów klasy D.

BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE USPOKAJA. Poczucie bezpieczeństwa, którego zapewnienie jest kluczowe 
w każdym Lexusie, w modelu NX zostało wyniesione na wyższy poziom. Najnowszy system bezpieczeństwa Lexus 
Safety System +3 to jak posiadanie osobistego asystenta, troszczącego się o Ciebie w każdej sytuacji na drodze: 
czy to w ruchu miejskim, czy na autostradzie, w dzień czy w nocy, na skrzyżowaniach, na zakrętach lub podczas 
zmiany pasa ruchu. A to wszystko dzięki technologii, która wyznacza nową erę w zapobieganiu wypadkom. Na 
przykład zmodernizowany system antykolizyjny może teraz wykrywać motocykle w ciągu dnia i pieszych w nocy. 
W nowym NX zadebiutował system e-Latch wzbogacony o funkcję zapobiegającą otwarciu drzwi w sytuacji 
zagrożenia kolizją. System obejmuje elektroniczne aktywowane zamki drzwi. Gdy z tyłu nadjeżdża inny pojazd, 
zapobiega on otwarciu drzwi.

Podczas manewrowania w ciasnych przestrzeniach, cyfrowy monitor panoramiczny zapewnia widok 360° wokół 
auta oraz wirtualny obraz 3D, przedstawiający samochód w widoku z góry. Można nawet zobaczyć, co dzieje się 
pod NX, co wspomaga jazdę po nierównych drogach. Z kolei cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlające obraz 
z kamery umieszczonej z tyłu samochodu, to przydatne udoskonalenie – zwłaszcza gdy tylna przestrzeń bagażowa 
jest wypełniona po dach.

UŁATWIAJĄC CI ŻYCIE. Twój komfort dodatkowo zwiększa nowa, zaawansowana funkcja wspomagania kierowcy. 
System autonomicznego parkowania bez Twojej pomocy odpowiednio ustawi NX. Po naciśnięciu przycisku, skanuje 
otoczenie i zapisuje w pamięci miejsca parkingowe, z których często korzystasz.

Gdziekolwiek udasz się nowym Lexusem NX, będziesz miał pewność, że najnowsza technologia jest zawsze po 
Twojej stronie.

POCZUJ BEZPIECZEŃSTWO

NX 1515NX



WITAMY W LEXUS LINK
Zaawansowane multimedia i przełomowe rozwiązania ułatwiają każdą podróż 
Lexusem NX. 

W nowym Lexusie NX wygoda to coś więcej niż przyjemność korzystania z komfortowych foteli. To spokój umysłu, 
który wynika z pewności, że dotrzesz do celu na czas w przyjemny i bezstresowy sposób. Płynna interakcja usług 
audio, nawigacji oraz usług online dla kierowcy i pasażerów uprzyjemnią każdą Twoją podróż.

Witamy w Lexus Link, nowym świecie multimediów i łączności stworzonym jako uzupełnienie naszej wyjątkowej filozofii 
obsługi Omotenashi. Dzięki dużemu 14-calowemu ekranowi dotykowemu, zaawansowanemu rozpoznawaniu głosu 
i integracji ze smartfonem, Lexus Link Multimedia oferuje wyjątkowo szybką i łatwą obsługę. Dodatkowo, aplikacja 
Lexus Link w smartfonie pomoże Ci śledzić podróże, zaplanować serwis, a nawet poprawić styl jazdy hybrydowej.

POCZUJ ŁĄCZNOŚĆ



PODNOSZĄC STANDARDY 
W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI 

Inteligentna aplikacja Lexus Link 
oferuje w standardzie szeroki wa-
chlarz usług związanych z łączno-
ścią. Analiza stylu jazdy śledzi Twoje 
podróże i wyróżnia te o charakterze 
służbowym. Funkcja „Znajdź mojego 
Lexusa” prowadzi Cię z powrotem do 
samochodu. Możesz otrzymywać po-
wiadomienia, jeśli zostawisz otwarte 
okno lub zapomnisz wyłączyć światła. 
Pozostając w domowym zaciszu, zdal-
nie odmrozisz przednią szybę NX-a, 
ustawisz temperaturę klimatyzacji, 
włączysz światła awaryjne, a nawet 
otworzysz i zamkniesz samochód. 

MAKSYMALIZACJA DOŚWIAD-
CZEŃ Z HYBRYDĄ PLUG-IN 

Aby zapewnić maksymalną wydaj-
ność elektrycznego silnika, możesz 
monitorować poziom naładowania 
i zasięg NX 450h+ zdalnie za pomo-
cą swojego telefonu komórkowego.

NOWY, 14-CALOWY EKRAN 
DOTYKOWY 

System Lexus Link Multimedia w no-
wym NX został zaprojektowany z my-
ślą o maksymalnym zaangażowaniu 
użytkownika oraz wyjątkowej szyb-
kości i łatwości obsługi. Jego ser-
cem jest 14-calowy ekran dotykowy 
w technologii High Definition. Jeden 
z największych ekranów dostępnych 
w tej kategorii samochodów został 
doskonale umiejscowiony, by ułatwić 
Ci interakcję podczas jazdy. Oprócz 
dostępu do informacji takich jak na-
wigacja, system audio i klimatyzacja, 
możesz również korzystać ze swoich 
ulubionych aplikacji za pośrednictwem 
Android Auto™ lub Apple CarPlay®.

ASYSTENT GŁOSOWY 
LEXUS 

Inteligentny asystent głosowy Lexusa 
oszczędza Ci manipulowania przy-
ciskami, gdy koncentrujesz się na 
drodze. Nowo opracowany system 
rozumie naturalny język i kontekst 
wypowiedzi takich jak „Jestem głodny” 
lub „Jest mi zimno”, a nawet potrafi 
rozpoznać, który z pasażerów mówi. 
Asystent głosowy Lexusa pozwala 
na ponad 100 różnych sposobów 
interakcji z telefonem, nawigacją, 
systemem audio, elementami sterują-
cymi pojazdem, takimi jak klimatyzacja 
czy fotele, oraz chmurą („Hej, Lexus, 
pokaż mi ceny paliwa w pobliżu”) bez 
odrywania rąk od kierownicy.

NX 1717NX



ZASILANIE PRZYSZŁOŚCI
Poznaj nowoczesne, przyjazne dla planety napędy Lexusa NX: 
samoładującą hybrydę i hybrydę plug-in.

W latach 90. w segmencie aut luksusowych nie zwracano uwagi na ekonomiczność i ekologię. Gdy świat zaczął 
dostrzegać globalne ocieplenie i potrzebę redukcji emisji poprzez elektryfikację, konieczne stały się nowe roz-
wiązanie dla układu napędowego. Pierwszym producentem samochodów luksusowych, który stanął na wysokości 
zadania, był Lexus.

Wszystkie kluczowe podzespoły hybrydowe zostały opracowane i wyprodukowane przez Lexusa we własnym 
zakresie. Nasze zelektryfikowane hybrydy dowiodły, że są imponujące, doskonałe w prowadzeniu i niebywale trwałe.

Dwie dekady później ziściło się nasze marzenie o bezemisyjnej podróży luksusowym samochodem Lexusa. Z każdym 
wprowadzonym przez nas na rynek samochodem zelektryfikowanym, ostateczny cel tej podróży jest coraz bliższy.

POCZUJ PRZEŁOM
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MAKSYMALIZACJA DOŚWIADCZENIA 
Z HYBRYDĄ PLUG-IN  
 

Od momentu wprowadzenia na rynek naszego 
pierwszego luksusowego sedana, czyli ponad 30 
lat temu, Lexus stał się synonimem wyjątkowego 
wzornictwa, jakości i wyrafinowania. Co najważ-
niejsze, jesteśmy również pionierem i liderem 
w dziedzinie elektryfikacji samochodów z seg-
mentu premium. Lexus to marka, która nigdy nie 
przestaje wprowadzać innowacji i pracować nad 
przewidywaniem potrzeb kierowców. To wyjątkowe 
podejście zaowocowało stworzeniem w 2005 roku 
pierwszego na świecie luksusowego samochodu 
hybrydowego – SUV-a RX 400h.

SAMOŁADUJĄCY ELEKTRYCZNY NAPĘD 
HYBRYDOWY, HYBRYDA PLUG-IN LUB 
NAPĘD CAŁKOWICIE ELEKTRYCZNY  

Obecnie w portfolio marki znajduje się sześć modeli 
samoładujących się hybryd, a większość hybryd 
klasy premium na drogach to pojazdy marki Lexus. 
Żaden inny producent samochodów luksusowych 
nie może konkurować z naszym doświadczeniem 
w projektowaniu, konstruowaniu, serwisowaniu i re-
cyklingu hybryd. Nasze samoładujące się hybrydy 
nie wymagają podłączania do prądu i są w stanie 
jeździć w trybie pojazdu elektrycznego (EV), nie 
zużywając paliwa i nie generując żadnych emisji.

W 2020 roku, w ramach naszej nowej wizji „Lexus 
Electrified”, wprowadziliśmy na rynek pierwsze-
go w pełni elektrycznego Lexusa – UX 300e. 
Pierwsza hybryda plug-in Lexusa, NX 450h+, 
wyznaczyła kolejny rozdział elektryfikacji, jeszcze 
bardziej rozszerzając naszą ofertę pojazdów 
zelektryfikowanych.

PRZYSZŁOŚĆ TO „LEXUS ELECTRIFIED” 
 
 

Pomimo sukcesu naszego portfolio pojazdów ze-
lektryfikowanych, nie możemy spocząć na laurach. 
W 2021 roku, wprowadzając na rynek koncepcyjny 
model LF-Z Electrified, zasygnalizowaliśmy nową 
erę elektryfikacji w Lexusie. Ten niesamowity 
w prowadzeniu samochód to kolejny krok w za-
kresie rozwoju Lexus Driving Signature. Wpłynęło 
na to zastosowanie zaawansowanych technolo-
gii elektryfikacji. Doskonałe wyniki dynamiczne 
uzyskano dzięki inteligentnemu rozmieszczeniu 
akumulatora, silników elektrycznych i napędu na 
cztery koła DIRECT4. A to dopiero początek. Do 
2025 roku Lexus planuje wprowadzić ponad 10 
nowych hybryd plug-in, hybryd samoładujących 
i pojazdów całkowicie elektrycznych inspirowanych 
modelem LF-Z.

POCZUJ PRZEŁOM
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ZAPOCZĄTKOWANE 
PRZEZ LEXUSA
Poczuj moc najbardziej zaawansowanej technologii hybrydowej na świecie.

CZYM JEST SAMOŁADUJĄCA 
SIĘ HYBRYDA LEXUSA? 

Łącząc moc silnika benzynowego 
z jednym lub kilkoma zaawanso-
wanymi silnikami elektrycznymi, 
samochody z samoładującym elek-
trycznym napędem hybrydowym 
Lexusa zawsze wyznaczały punkt 
odniesienia dla elektryfikacji samo-
chodów luksusowych. Dla Twojej 
wygody hybrydy Lexusa ładują się 
same podczas jazdy, zwalniania lub 
hamowania, co oznacza, że nie musisz 
ich podłączać do prądu ani martwić 
się o zasięg akumulatora. Usiądź 
wygodnie i ciesz się niesamowitym 
połączeniem mocy i kontroli, wiedząc, 
że Twój Lexus jest bardziej wydajny, 
ale jednocześnie emituje znacznie 
mniej spalin niż konwencjonalny silnik.

CZYM JEST HYBRYDA 
PLUG-IN LEXUSA? 

Nasza przełomowa technologia Lexus 
plug-in pozwala cieszyć się jazdą bez 
emisji spalin na dystansie do 76 km 
w cyklu mieszanym i do 98 km w mie-
ście (wg procedury WLTP) w trybie 
pojazdu elektrycznego po jednym ła-
dowaniu, przeprowadzonym w domu 
lub w podróży. Ale to nie wszystko. 
Samoczynnie ładujący się hybrydowy 
układ napędowy Lexusa zaczyna dzia-
łać, zapewniając bezkonkurencyjnie 
wydajną jazdę w trybie hybrydowym 
przy niskim zużyciu paliwa i emisji 
spalin, niezależnie od długości trasy. 
To fascynujące połączenie potężnych 
osiągów hybrydy z funkcją samo-
czynnego ładowania, z najlepszym 
w swojej klasie zasięgiem elektrycz-
nym, jest wynikiem ponad 15-letniego 
przywództwa Lexusa w dziedzinie 
elektryfikacji.

DLACZEGO ELEKTRYFIKA-
CJA JEST WAŻNA? 

W celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i osiągnięcia naszej 
misji, jaką jest stanie się firmą o zero-
wej emisji do roku 2050. Uważamy, 
że skuteczna elektryfikacja pojazdów 
jest niezbędna. Od czasu wprowadze-
nia na rynek w 2005 roku modelu 
RX 400h, pierwszego na świecie 
luksusowego samochodu zelektry-
fikowanego, Lexus przejął inicjatywę 
w zakresie rozwoju i promowania 
powszechnego stosowania przyja-
znych dla środowiska hybryd z funkcją 
samoładowania. Oprócz zmniejszenia 
emisji spalin przez nasze samochody, 
do 2050 roku planujemy osiągnąć 
zerową emisję CO2 we wszystkich 
zakładach produkcyjnych Lexusa 
i zminimalizować zużycie wody.

JAK TO JEST BYĆ WŁAŚCI-
CIELEM HYBRYDY LEXUSA? 

Dokładamy wszelkich starań, aby Twój 
hybrydowy Lexus sprawiał radość 
z jazdy. Obecnie po europejskich 
drogach jeździ ponad 500 000 hy-
bryd Lexusa, a wszystkie są budowane 
w specjalnym, supernowoczesnym 
zakładzie produkcyjnym w Japonii. 
Nasze hybrydy powstają w zgo-
dzie z rygorystycznymi standardami 
jakości, dzięki którym zdobywają 
nagrody za niezawodność na całym 
świecie. Poza uderzającą jakością 
i wyrafinowaniem, docenisz także 
znacznie niższe koszty eksploatacji – 
nie tylko paliwa, ale także zmniejszone 
wydatki na hamulce, opony i inne 
części – dzięki układowi hamowania 
odzyskowego i zaawansowanym sys-
temom kontroli mocy.

POCZUJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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CISZA PRZY WYSOKICH PRĘDKOŚCIACH 

Samochody z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym Lexusa 
działają płynnie i są przyjemne w prowadzeniu. Przy wysokich prędkościach 
obrotowych bardzo łagodny silnik benzynowy pracuje cicho i w razie potrzeby 
jest wspomagany przez silnik elektryczny (lub silniki elektryczne). Przy opty-
malnej prędkości obrotowej silnika, nadwyżka mocy może być wykorzystana 
do ładowania akumulatora. Oprócz niskiego poziomu emisji spalin i zużycia 
paliwa, ten niemal idealny rozdział mocy benzynowej i elektrycznej zapewnia 
również niezwykłą przyjemność z jazdy, która charakteryzuje NX 350h.

ZEROWA EMISJA PRZY NIŻSZYCH PRĘDKOŚCIACH 

Podczas ruszania z miejsca i przy niższych prędkościach, mocny przedni 
silnik elektryczny (i tylny silnik elektryczny w modelach z napędem na cztery 
koła) napędza NX 350h energią elektryczną dostarczaną przez akumulator. 
W tym momencie Twój samochód jest prawie bezgłośny, nie zużywa benzyny 
i nie emituje żadnych spalin.

DYNAMICZNE LINIOWE PRZYSPIESZENIE 

Samochody z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym Lexusa 
zawsze dają przyjemność z jazdy. Gdy mocno przyspieszasz, moc silnika 
elektrycznego (lub silników elektrycznych) natychmiast wspomaga 2,5-litrowy 
silnik benzynowy NX 350h. Razem zapewniają potężny przypływ momentu 
obrotowego, co powoduje szybkie przyspieszenie liniowe dokładnie wtedy, 
gdy go potrzebujesz.

ODZYSKIWANIE MOCY PRZY HAMOWANIU, 
HYBRYDA BEZ WTYCZKI  

Podczas zwalniania, hamowania lub postoju silnik benzynowy często wyłącza 
się bezgłośnie, redukując emisję spalin do zera. Podczas hamowania lub 
w momencie zdjęcia nogi z pedału gazu, energia kinetyczna samochodu jest 
odzyskiwana (w konwencjonalnych samochodach często jest ona marnowana). 
NX 350h przetwarza ją na energię elektryczną, która, wraz z generowaną 
podczas jazdy większą prędkością, jest magazynowana w akumulatorze.

SAMOŁADUJĄCA SIĘ HYBRYDA LEXUSA
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ŁADOWANIE W PODRÓŻY 

Jeśli pilnie pragniesz naładować akumulator, np. aby wjechać do strefy 
bezemisyjnej, możesz skorzystać z trybu ładowania akumulatora Battery 
Charging i go uzupełnić.

PODŁĄCZENIE W DOMU LUB POZA NIM 

Aby uzyskać maksymalny zasięg i osiągi samochodu EV, naładuj akumulator 
w domowej stacji ładowania Lexusa lub w publicznym punkcie ładowania. 
Aplikacja Lexus Link pokaże Ci lokalizację, dostępność, a nawet koszt za 
kilometr na stacjach w całej Europie.

68-76 KM ZASIĘGU W TRYBIE EV 

Wybór czterech trybów jazdy w NX 450h+ spra-
wia, że podróż zawsze jest przyjemna. Ustawienie 
domyślne EV maksymalizuje wykorzystanie baterii, 
pozwalając na przejechanie dystansu do 76 km 
w cyklu mieszanym (do 98 km w mieście). Dzięki 
zaawansowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu 
o pojemności 18,1 kWh możesz cieszyć się niemal 
bezgłośną i bezemisyjną jazdą z prędkością do 
135 km/h.

PRZYSPIESZENIE NA ŻĄDANIE 

W trybie Auto EV/Hybrid i w zależności od tego, 
jak mocno wciśniesz pedał gazu, mocny silnik ben-
zynowy zapewni Ci szybkie przyspieszenie liniowe. 
Zrobi to dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz, 
pozwalając osiągnąć Twojemu Lexusowi 100 km/h 
w zaledwie 6,3 sekundy.

DOŚWIADCZENIE WYNIKAJĄCE 
Z SUKCESU
Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie 
w trybie EV lub Auto EV/Hybrid, system przełączy 
się na ultrawydajny tryb hybrydowy. Jest to możliwe 
dzięki zastosowaniu technologii samoładującej 
hybrydy Lexusa czwartej generacji. W rezultacie 
ponownie będziesz się cieszyć pełną mocą pojazdu. 

HYBRYDA PLUG-IN LEXUSA
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ZUPEŁNIE NOWY 
NX 350h

Nowy, samoładujący elektryczny napęd hybrydowy w Lexusie NX 350h płynnie łączy moc 2,5-litrowego silnika 
benzynowego i silnika elektrycznego (silników elektrycznych), dając Ci pewność w każdej sytuacji na drodze. 
Z kolei dostarczając 243 KM, nowy NX może pochwalić się 23% większą mocą i 15% lepszym przyspieszeniem 
w porównaniu z poprzednim modelem NX 300h. Ponieważ system ładuje się w trakcie jazdy, cofania lub hamowania, 
zawsze będziesz cieszyć się wyjątkowym zasięgiem.

JEDNOSTKI NAPĘDOWE



ZUPEŁNIE NOWY 
NX 450h+

Nowy Lexus NX 450h+ z napędem hybrydowym plug-in podnosi poprzeczkę dla pojazdów zelektryfikowanych. 
Przy mocy 309 KM zapewnia on niezrównaną ciszę i emisję CO2 na poziomie zaledwie 21 g/km. Przyspieszenie 
jest porywające – 0-100 km/h w 6,3 sekundy – dzięki systemowi hybrydowemu plug-in o dużej pojemności, który 
łączy 2,5-litrowy silnik benzynowy z silnikiem/generatorem i akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 18,1 kWh. 
Oprócz wiodącego w swojej klasie zasięgu elektrycznego do 76 km w cyklu mieszanym (do 98 km w mieście), 
NX 450h+ może rozwinąć prędkość do 135 km/h w trybie EV.

JEDNOSTKI NAPĘDOWE
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01. 2,5-LITROWY SILNIK BENZYNOWY
Całkowicie nowy 2,5-litrowy silnik benzynowy 
w NX 350h jest znacznie nowocześniejszy od 
swojego poprzednika, osiągając światowej klasy 
sprawność cieplną na poziomie 41%. Nowy silnik 
działa w cyklu Atkinsona, posiada wielootworowy 
D-4S bezpośredni i pośredni wtrysk paliwa i elek-
tryczny VVT-iE dla wlotu. Co ważne, emisja CO2 
została zredukowana o ponad 18% do 127 g/km, 
a moc maksymalna wzrosła do 190 KM.

02. PRECYZYJNIE ZAPROJEKTOWANY 
ZBLOKOWANY UKŁAD NAPĘDOWY

Aby zapewnić wyjątkowo płynną i komfortową 
jazdę, przedni silnik elektryczny, generator i me-
chanizm rozdzielający moc zostały umieszczone 
w jednej, zaawansowanej przekładni hybrydowej. 
Ultrakompaktowy system dzięki wieloosiowemu 
rozmieszczeniu silnika/prądnicy, zapewnia naj-
wyższą wydajność, ciszę i osiągi w swojej klasie.

03. BATERIA LITOWO-JONOWA
Wysokowydajny akumulator litowo-jonowy opra-
cowany specjalnie dla NX 350h i zainstalowany 
pod tylnymi siedzeniami nie tylko nie ogranicza 
przestronności wnętrza, ale też zapewnia doskonałe 
wyniki podczas jazdy. Podczas gdy lekkie ogniwa 
litowo-jonowe poprawiają wydajność ładowania, 
kompaktowość i system chłodzenia zostały zopty-
malizowane.

04. JEDNOSTKA STEROWANIA MOCĄ 
(PCU) 

Nowy, kompaktowy moduł PCU zamontowany 
bezpośrednio nad zblokowanym układem na-
pędowym, umożliwia obniżenie maski silnika, co 
poprawia aerodynamikę i zmniejsza zużycie paliwa. 
Podczas gdy kompaktowe wymiary i waga wynikają 
z redukcji płytek drukowanych, nowe urządze-
nie charakteryzuje się zmniejszonymi stratami mocy 
i zwiększoną wydajnością chłodzenia.

05. E-FOUR
Elektryczny system napędu na cztery koła E-FOUR 
dostępny w nowych NX 350h i NX 450h+ został 
zmodernizowany tak, aby tylny silnik elektryczny 
o mocy 54 KM był zawsze gotowy do pracy, zapew-
niając większy moment obrotowy i lepszą trakcję.

NX 350h | SAMOŁADUJĄCY ELEKTRYCZNY NAPĘD HYBRYDOWY
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01. 2,5-LITROWY SILNIK BENZYNOWY
Dzięki zastosowaniu tego samego przełomowego 
silnika, co w modelu NX 350h, całkowicie nowy 
2,5-litrowy benzynowy układ napędowy NX 450h+ 
osiąga również światowej klasy sprawność cieplną 
na poziomie 41%. A ponieważ jest to hybryda 
plug-in, całkowita emisja CO2 została zredukowana 
do niewiarygodnie niskiego poziomu 21 g/km 
(w zależności od wersji).

02. PRECYZYJNIE ZAPROJEKTOWANY 
ZBLOKOWANY UKŁAD NAPĘDOWY

Hybrydowy, zblokowany układ napędowy w NX 
450h+ zapewnia najniższe zużycie paliwa i naj-
wyższe wyniki w klasie. Składający się z płynnie 
działającego zespołu kół zębatych i silnika/gene-
ratora o mocy 185 KM, nie tylko napędza przednie 
koła, ale również wytwarza energię elektryczną 
podczas hamowania, jazdy lub postoju.

03. JEDNOSTKA STEROWANIA MOCĄ 
(PCU) 

Nowy moduł PCU jest dostosowany do aku-
mulatora litowo-jonowego o dużej pojemności. 
Wraz z przetwornicą DC/DC pod tylnym sie-
dzeniem, dodano do niego również przetwornik 
podwyższający napięcie, uzyskując tym samym 
wyższą moc wyjściową i kompaktowe rozmiary. 
W ośmiowarstwowej strukturze, zamontowanej 
bezpośrednio nad zblokowanym układem napę-
dowym, umieszczono układy scalone niezbędne 
do sterowania napędem hybrydowym plug-in. 
Dzięki temu zmniejszono wysokość maski silnika. 

04. BATERIA LITOWO-JONOWA
Aby zapewnić przestronne wnętrze, 545 litrów 
przestrzeni bagażowej i niski środek ciężkości, 
potężny akumulator litowo-jonowy o mocy 18,1 kW 
został zamontowany pod podłogą kabiny. Nowy 
pakiet akumulatorów wykorzystuje 96 ogniw lito-
wo-jonowych o dużej pojemności, dzięki czemu 
osiąga wiodący w swojej klasie zasięg od 69 do 
76 km w trybie EV w cykl mieszanym oraz od 89 
do 98 km w mieście.

05. SYSTEM CHŁODZENIA/ 
OGRZEWANIA AKUMULATORÓW

Inżynierowie Lexusa opracowali dla modelu NX 
450h+ zaawansowany system chłodzenia akumula-
tora. Bezpieczniejszy, bardziej kompaktowy i lżejszy 
niż systemy chłodzone wodą, czynnik chłodniczy 
schładza akumulator, poprawiając jego wydajność, 
sprawność i żywotność. Pod akumulatorami zamon-
towano grzałki elektryczne, ponieważ w niskich 
temperaturach spada ich wydajność.

06. PORT ŁADOWARKI SIECIOWEJ
Oprócz gniazda ładowania prądem zmiennym, 
umieszczonym po prawej stronie tylnej części 
nadwozia, nowy NX 450h+ jest wyposażony w po-
kładową ładowarkę o mocy maksymalnej 6,6 kW.

NX 450h+ | NAPĘD HYBRYDOWY PLUG-IN
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BUSINESS

18” obręcze kół ze stopów lekkich, 15-ramienne, wykończone maszynowo, 
opony 235/60 R18
Charakterystyczna osłona chłodnicy w kształcie litery L z chromowanym 
wykończeniem
Reflektory bi-LED z automatycznymi światłami drogowymi (AHB)
Tapicerka skórzana Tahara z wstawkami 3D Black Prism
Lexus Link Connect z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 9,8 cala1

Nawigacja oparta na chmurze Lexus Link
10-głośnikowy system audio premium

DOSTĘPNE WERSJE

ELEGANCE

18” obręcze kół ze stopów lekkich, 15-ramienne, wykończone maszynowo, 
opony 235/60 R18
Charakterystyczna osłona chłodnicy w kształcie litery L z chromowanym 
wykończeniem
Reflektory bi-LED z automatycznymi światłami drogowymi (AHB)
Tkanina/wykończenie Tahara z wstawkami Micro Dot
Lexus Link Connect z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 9,8 cala1

Nawigacja oparta na chmurze Lexus Link
10-głośnikowy system audio premium

NX28 NX28



OMOTENASHI

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, 20-ramienne, wykończone ma-
szynowo, opony 235/50 R20 o zwiększonej mobilności
Charakterystyczna osłona chłodnicy w kształcie litery L z chromowanym 
wykończeniem
Reflektory Quad LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
Skórzana tapicerka z wstawkami Sumi Black Walnut
System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA)
Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem dotykowym1

Wbudowana nawigacja hybrydowa Lexus Link Pro

1 Pakiet Premium Connectivity jest zawarty w Lexus Link Connect i Lexus Link Pro przez pierwsze 4 lata posiadania samochodu, po tym czasie jest odnawialny na zasadzie subskrypcji.

DOSTĘPNE WERSJE

PRESTIGE

18” obręcze kół ze stopów lekkich, 15-ramienne, wykończone maszynowo, 
opony 235/60 R18
Charakterystyczna osłona chłodnicy w kształcie litery L z chromowanym 
wykończeniem
Reflektory bi-LED z automatycznymi światłami drogowymi (AHB)
Wykończenie Tahara z wstawkami 3D Black Prism
System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA)
Lexus Link Connect z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 9,8 cala1

System monitorowania „martwego pola” (BSM)
10-głośnikowy system audio premium

NX 2929NX



1 Pakiet Premium Connectivity jest zawarty w Lexus Link Connect i Lexus Link Pro przez pierwsze 4 lata posiadania samochodu, po tym czasie jest odnawialny na zasadzie subskrypcji.

DOSTĘPNE WERSJE

F SPORT

20” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór F SPORT, opony 235/50 R20 
o zwiększonej mobilności
Charakterystyczna osłona chłodnicy F-mesh z czarnym wykończeniem
Reflektory Quad LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
Tapicerka skórzana F SPORT ze wstawkami F Aluminium
System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA)
Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem dotykowym1

Wbudowana nawigacja hybrydowa Lexus Link Pro
Zawieszenie adaptacyjne (AVS)

NX30 NX30



01. DESIGN F SPORT 
Odważna, charakterystyczna dla Lexusa osłona chłodnicy z ekskluzywnym 
wzorem siatki zaznacza dynamiczny wygląd nowego NX F SPORT, który 
dodatkowo podkreślają takie detale, jak efektowne czarne lusterka boczne, 
specjalnie zaprojektowane spojlery przedniego i tylnego zderzaka, chromo-
wane listwy obramowania okien bocznych i czarne relingi dachowe. Emblemat 
F SPORT nawiązuje do krzywizn kultowego toru Fuji Speedway.

02. 20-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ F SPORT
Ekskluzywne dla modeli F SPORT i wykończone lakierem Piano Black, cha-
rakterystyczne, 5-ramienne obręcze kół podkreślają dynamiczny charakter 
samochodu.

03. SIEDZENIA F SPORT
Wnętrze F SPORT zwraca na siebie uwagę dzięki szytej na zamówienie 
skórzanej tapicerce w kolorach Black, Flare Red i White oraz aluminiowym 
elementom ozdobnym wykonanym przez rzemieślników Takumi.

04. KOKPIT F SPORT
Dedykowany, 7-calowy wyświetlacz centralny F SPORT doskonale uzupełnia 
precyzyjnie wykonaną kierownicę F SPORT. Została ona zaprojektowana we 
współpracy z najlepszymi kierowcami Takumi i ma kształt przystosowany do 
sportowej jazdy. Wykończona perforowaną skórą dźwignia zmiany biegów 
pasuje do kierownicy, stwarzając spójny wygląd. Perforowane aluminiowe 
pedały i płyty podłogowe sprawiają, że wnętrze samochodu jest jeszcze 
bardziej ekscytujące. 

05. ADAPTACYJNE ZAWIESZENIE ZMIENNE / 
AMORTYZATORY

Adaptacyjne zawieszenie (AVS), specjalnie zestrojone pod kątem poprawy 
właściwości jezdnych i prowadzenia na dynamicznie pokonywanych za-
krętach, kontroluje siłę tłumienia wszystkich czterech kół. Ten nowy system 
oferuje doskonałą regulację siły tłumienia i rozszerzony zakres tłumienia, co 
oznacza większy komfort jazdy na wielu rodzajach dróg i pewne wyczucie. 
Modele NX F SPORT zostały wyposażone w przednie i tylne amortyzatory 
o wysokiej wydajności, uzupełniające dynamiczny pakiet.
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F SPORT 
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01. 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Dzięki ciemnoszarej, metalicznej powłoce z dopracowanymi detalami, 
ten charakterystyczny, pięcioramienny wzór dodaje nowemu NX prawdzi-
wego blasku. 18-calowe obręcze kół to wyposażenie standardowe dla wersji 
Elegance, Business i Prestige.

02. 20-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Dyskretne, ciemnoszare, metaliczne wykończenie doskonale uzupełnia nową, 
odważną, 20-calową obręcz koła o pięciu ramionach. Komplet obręczy 
wchodzi w skład opcjonalnego pakietu Design dla wersji Prestige.

03. 20-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
5-ramienna obręcz koła z efektowną ciemnoszarą powłoką metaliczną i do-
pracowanymi detalami nadaje nowemu NX niepowtarzalny, wyróżniający się 
wygląd. Wyposażenie standardowe dla wersji Omotenashi. 

04. NOWA CHARAKTERYSTYCZNA OSŁONA CHŁODNICY
W przypadku najnowszego NX nasi projektanci byli zdeterminowani do 
stworzenia nowego, hipnotyzującego wyglądu. Opracowano bardziej dyna-
miczny wzór osłony chłodnicy z wbudowaną ramką. Nowy design nie tylko 
przyczynia się do redukcji masy, ale także podkreśla dynamiczną stylistykę 
samochodu. Aby uzyskać intrygujący wzór siatki, wyrzeźbiono smukłe ele-
menty w kształcie litery U. Wreszcie, pionowa konstrukcja kratki w połączeniu 
z potrójnymi szczelinami na dole zapewnia zwiększoną wydajność chłodzenia.

05. E-LATCH
Zainspirowany wdziękiem japońskich drzwi Shoji, system otwierania drzwi 
E-Latch w nowym NX pozwala na otwarcie drzwi jednym płynnym ruchem. 

06. ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA BAGAŻNIKA 
Wyjątkowo szybko i sprawnie działająca zdalnie sterowana klapa tylna za-
pewnia wygodę, zwłaszcza gdy masz zajęte ręce. Mając kluczyk w kieszeni 
lub torbie, wystarczy umieścić stopę pod tylnym zderzakiem, aby otworzyć 
lub zamknąć klapę tylną.
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WYPOSAŻENIE | NA ZEWNĄTRZ
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07. BI-LED / PEŁNE REFLEKTORY DZIENNE
Znakomicie wykonane światła łączą w sobie diodę DRL (Daytime Running 
Light) w kształcie litery L z pojedynczą diodą LED typu Bi-Beam, tworząc 
drapieżny wygląd o zdecydowanym wyrazie w prostej konstrukcji.

08. POCZWÓRNE WIĄZKI LED / PEŁNE DRL
Te zachwycające, 4-projektorowe reflektory LED posiadają czarną obwód-
kę, która pozwala rozpoznać samochód z daleka. Światło jest podkreślone 
przez charakterystyczny dla Lexusa kształt litery L.

09. CHARAKTERYSTYCZNE DLA LEXUSA PODŁUŻNE 
REFLEKTORY 

Z tyłu, przez całą szerokość nowego NX, rozciąga się nowy, charakterystycz-
ny dla Lexusa podłużny reflektor z wyróżniającym się wzorem oświetlenia 
w kształcie litery L.

10. NOWE LOGO LEXUSA
Przeprojektowane logo LEXUS znajduje się w centralnej części pojazdu, 
a logo modelu w prawym dolnym rogu, tworząc nowoczesny i łatwo roz-
poznawalny wygląd.

11. SZYBERDACH
Elektrycznie sterowany, uchylny i przesuwany szklany szyberdach daje poczucie 
wolności, przestronności i zapewnia więcej światła we wnętrzu nowego NX.

12. DACH PANORAMICZNY
Dostępny w połączeniu z relingami dachowymi, imponujący szklany dach 
jest teraz również otwierany. Zapewnia zarówno dodatkową przestrzeń nad 
głową, jak i nasłonecznienie kabiny. Poza tym jest wyposażony w elektrycznie 
przesuwaną roletę, która redukuje intensywne nasłonecznienie.
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01. KOKPIT TAZUNA
Efektowna koncepcja Tazuna, po raz pierwszy zaprezentowana w modelu 
koncepcyjnym LF-30, została wprowadzona do nowego NX. Kokpit NX 
powstał z myślą o dostarczeniu ekscytujących wrażeń z jazdy poprzez 
maksymalizację kontaktu z drogą i kierownicą. Inspiracją dla stworzenia 
kokpitu NX był sposób, w jaki jeźdźcy sterują końmi poprzez lejce (Tazuna).

02. ERGONOMICZNY DESIGN
Choć w kokpicie wyróżnia się duży 14-calowy ekran dotykowy, najważniej-
sza jest koncentracja na drodze. Mając to na uwadze, aby zminimalizować 
rozpraszanie uwagi kierowcy, projektanci wnętrza Lexusa opracowali niemal 
perfekcyjną ergonomię, w której każdy element sterujący jest precyzyjnie 
rozmieszczony. Często używane funkcje, takie jak głośność dźwięku, 
regulacja temperatury i odmrażacz, otrzymały fizyczne przełączniki. Dla 
większej koncentracji, funkcje związane z prowadzeniem pojazdu, takie jak 
przycisk uruchamiania auta, wybór trybu jazdy i dźwignia zmiany biegów są 
rozmieszczone wokół kierowcy i znajdują się w zasięgu jego ręki.

03. POWITANIE OMOTENASHI
Gdy otwierasz drzwi kierowcy, multimedia NX-a wyświetlają sylwetkę pojazdu 
i witają Cię po imieniu. Po zwolnieniu pedału hamulca przycisk Power zaczyna 
delikatnie pulsować, kokpit ożywa dzięki grafice i dźwiękom skoordynowanym 
z wskaźnikami, a wyświetlacz Head-Up Display i 14-calowy ekran kierują 
Twoją uwagę na drogę. Witamy w nowym NX.

04. WYBÓR NASTROJU OTOCZENIA
Dzięki nowej funkcji Lexus Mood Select, możesz dostosować oświetlenie 
otoczenia NX do własnego nastroju, wybierając z palety 64 kolorów. Opie-
rając się na naszej filozofii projektowania L-finesse, projektanci wnętrz Lexusa 
opracowali czternaście kolorów, które wyrażają emocje odczuwane podczas 
obserwowania pięknych zjawisk przyrody. Kolory mają na celu zapewnienie 
ducha gościnności Omotenashi i obejmują obszary takie jak:

• Uzdrawianie: Spokojne barwy tworzą „uzdrawiającą” przestrzeń, w której 
współistnieje energia zielonego świata przyrody oraz siła i dynamizm 
życia.

• Odprężenie: Ciepłe odcienie tworzą „relaksującą” przestrzeń pełną 
witalności, współbrzmiącą z chwilowymi przejściami światła słonecznego 
i pulsem ziemi.

• Pobudzenie: Białe odcienie tworzą „pobudzającą” przestrzeń, w której 
ożywcze światło słoneczne w ciągu dnia płynnie budzi umysł.

• Skupienie: Mistyczne, chłodne odcienie tworzą przestrzeń „skupiającą” 
umysł, przywołując na myśl upływ czasu i przemijające stany świata 
natury.

• Ekscytacja: Czyste, przypominające ogień tony tworzą „ekscytującą” 
przestrzeń dla kierowcy, przywołując na myśl proces zmiany temperatury 
płomienia.
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05. NOWO ZAPROJEKTOWANE SIEDZENIA
Przednie fotele w nowym NX zostały zaprojektowane, aby zapewnić naj-
wyższej klasy dostępność i łatwość sterowania, a także doskonałe podparcie 
i udogodnienia, takie jak ogrzewanie i wentylacja. W celu zapewnienia 
odpowiedniego, ergonomicznego podparcia w okolicy talii, po bokach sie-
dziska stworzono wklęsłą przestrzeń, która zmniejsza kontakt łokci podczas 
kierowania i manewrowania dźwignią zmiany biegów lub używania pokrywy 
konsoli. Wreszcie, wysokość boczna siedziska została utrzymana na niskim 
poziomie, aby zapewnić doskonałe właściwości przy wsiadaniu i wysiadaniu. 

06. ELASTYCZNA PRZESTRZEŃ
We wszystkich nowych modelach NX standardem jest praktyczna tylna kanapa 
składana w proporcji 60:40, która umożliwia łatwe przechowywanie większych 
przedmiotów, takich jak rowery czy deski surfingowe. Po złożeniu wszystkich 
tylnych siedzeń pojawia się miejsce na przewożenie dużych przedmiotów.

07. KLIMATYZACJA S-FLOW
S-Flow inteligentnie steruje temperaturą wnętrza w zależności od warunków 
otoczenia, zapewniając doskonałą oszczędność paliwa i optymalny komfort 
dla każdego pasażera.

08. PERFOROWANA KIEROWNICA
Ponieważ kierownica i dźwignia zmiany biegów mogą znacząco wpływać 
na wrażenia z jazdy, projektanci pracowali razem z Lexusem Takumi, aby 
dokładnie dopracować te elementy. W przypadku kierownicy szczególny 
nacisk położono na jej kształt i przekrój, aby zapewnić doskonałe wyczucie 
i zwiększoną stabilność prowadzenia. Przeprojektowano również podpórki 
pod kciuki i przełączniki dotykowe.
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01. LEXUS LINK MULTIMEDIA
Znacznie szybszy i łatwiejszy w obsłudze. Z poprawioną rozdzielczością 
zarówno na 9,8-calowych (Lexus Link Connect z nawigacją w chmurze), jak 
i na dużych 14-calowych ekranach dotykowych (Lexus Link Pro z wbudowaną 
nawigacją hybrydową), Lexus Link Multimedia jest pierwszym systemem tego 
rodzaju wykorzystującym nawigację w chmurze do regularnego aktualizowania 
map i danych o ruchu drogowym.

02. BARDZO DUŻY 14” EKRAN DOTYKOWY
Zlokalizowany idealnie tak, aby zapewnić odprężającą interakcję podczas 
jazdy. Ten 14-calowy ekran dotykowy High Definition jest jednym z najwięk-
szych ekranów w tej kategorii samochodów i umożliwia dostęp do informacji 
takich jak nawigacja, system audio i klimatyzacja.

03. ASYSTENT GŁOSOWY LEXUS CONCIERGE
Sztuczna inteligencja i chmura współpracują ze sobą w inteligentnym asystencie 
głosowym Lexus Concierge. Dzięki takiemu rozwiązaniu całkowicie możesz 
skupić się na drodze. Wystarczy, że wypowiesz odpowiednią komendę, resztą 
zajmie się Twój asystent głosowy. Jego nowo opracowana wersja rozumie 
język potoczny i kontekst wypowiedzi, takich jak: „Jestem głodny” lub „Jest mi 
zimno”. Potrafi nawet rozpoznać, który z pasażerów mówi. Możesz również 
dostosować nazwę wywołującą lub poprosić asystenta głosowego o wykonanie 
zadań, takich jak otwarcie okna.

04. USŁUGI ONLINE
Aby zwiększyć komfort jazdy, dostępne są usługi internetowe, takie jak 
informacje o ruchu drogowym online, dostępność w czasie rzeczywistym 
parkingów na ulicach i poza nimi, prognozy pogody oraz dostęp do prze-
glądarki internetowej.

05. AKTUALIZACJE „OVER-THE-AIR”
Usługi sieciowe i inne oprogramowanie w nowym NX są regularnie aktualizo-
wane przy użyciu technologii „Over The Air” (OTA), co oznacza, że zawsze 
będziesz mieć dostęp do najnowszych funkcji sieciowych.

06. INTEGRACJA ZE SMARTFONEM
Dzięki systemowi Android Auto™ lub Apple CarPlay® nowy NX pozwala 
na łatwe wyświetlanie i dostęp do wielu aplikacji smartfona na wyświetlaczu 
o przekątnej 9,8” lub 14”.
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07. POŁĄCZONE USŁUGI LEXUS LINK
Witamy w aplikacji Lexus Link, nowym świecie łączności stworzonym w celu 
uzupełnienia naszej wyjątkowej obsługi serwisowej Omotenashi. Jego inte-
ligentne i dostosowane do Twoich potrzeb funkcje pomogą Ci zaplanować 
podróż, znaleźć miejsce parkingowe, umówić serwis, a nawet poprawić styl 
jazdy. Ulepsz swój czas z nowym NX, korzystając z takich usług jak:

• Analiza stylu jazdy: Pokazuje Twoje podróże, styl jazdy i pozwala 
oznaczać podróże jako prywatne lub służbowe.

• Przewodnik jazdy hybrydowej: Pomaga jeździć NX 350h bardziej 
efektywnie.

• Znajdź mojego Lexusa: Lokalizuje i prowadzi Cię z powrotem do 
Twojego samochodu.

• Wyślij do auta.
• Serwis i przeglądy: Umożliwia zarządzanie serwisem i konserwacją 

Twojego NX.
• Lampki kontrolne: Wyjaśnia znaczenie każdej lampki ostrzegawczej 

oraz czynności, jakie należy podjąć.
• Status samochodu: Powiadamia, gdy zostawisz otwarte okna w sa-

mochodzie lub zapomnisz o wyłączeniu przednich świateł. Możesz 
również sprawdzić, czy Twój samochód jest zamknięty.

• Harmonogram ładowania: Monitoruje poziom naładowania akumulatora 
12 V Twojego Lexusa NX 450h+.

• Zdalne sterowanie: Zdalnie odmrażaj przednią szybę, włączaj światła 
awaryjne lub zamykaj i otwieraj NX z domowego zacisza.

08. ZINTEGROWANE USŁUGI LEXUS LINK DLA NX 450H+
Aby zapewnić bezproblemowe korzystanie z napędu elektrycznego, możesz 
zdalnie monitorować poziom naładowania i zasięg swojego NX 450h+ za 
pomocą telefonu komórkowego.

09. LEXUS LINK PREMIUM CONNECTIVITY
Jako właściciel NX, przez 10 lat eksploatacji samochodu, będziesz bez-
płatnie korzystać z zalet standardowych Lexus Link. W zależności od wersji 
wyposażenia oraz dostępności danej funkcji, Lexus NX posiada również 
funkcje, takie jak:

• Nawigacja oparta na chmurze i asystent głosowy.
• Zdarzenia drogowe i informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczy-

wistym.
• Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację Lexus Link.1

• Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację Lexus Link. 
• Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez 

aplikację Lexus Link.

Powyższe funkcje dostępne są bezpłatnie przez pierwsze 4 lata posiadania 
samochodu. Szczegóły i obowiązujące warunki są opisane w Warunkach 
korzystania i Informacji o ochronie prywatności, dostępnych w aplikacji 
Lexus Link.
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1 Pakiet Premium Connectivity jest zawarty w Lexus Link Connect i Lexus Link Pro przez pierwsze 4 lata posiadania samochodu, po tym czasie jest odnawialny na zasadzie subskrypcji.
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01. DŹWIĘK W KABINIE
Doskonale wyciszona kabina NX stanowi znakomite środowisko dla nowej 
gamy dźwięków Lexusa. Dźwięki są owocem współpracy muzyka jazzowego 
i producenta muzycznego Jiro Yoshidy z rzemieślnikami Takumi.

02. WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY
Ten 7-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT (Thin Film Transistor) jest zintegrowany 
z głównymi wskaźnikami kierowcy i informuje o wszystkich najważniejszych 
danych, w tym o ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa i wskazówkach 
nawigacyjnych. Aby zapewnić bardziej dynamiczne wrażenia, wyświetlacz 
dostosowuje swój wygląd i zawartość do trybu, w jakim znajduje się auto – 
Normal, Eco lub Sport.

03. 10-GŁOŚNIKOWY SYSTEM AUDIO PREMIUM
10-głośnikowy system audio klasy premium jest w standardowym wyposażeniu 
we wszystkich klasach. Jest on zaopatrzony w tuner FM RDS, Digital Audio 
Broadcasting oraz łączność Bluetooth i oferuje doskonałą jakość dźwięku 
dzięki dużym głośnikom w przednich drzwiach.

04. BARDZO SZEROKI, 10-CALOWY WYŚWIETLACZ 
PROJEKCYJNY

Dane dotyczące pojazdu są wyświetlane w kolorze bezpośrednio na przed-
niej szybie. Większy, 10-calowy wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display 
umożliwia sprawdzenie nawigacji, funkcji bezpieczeństwa, informacji o sa-
mochodzie i ustawień audio bez odrywania wzroku od drogi. Jego obsługa 
jest bezproblemowa dzięki dotykowym przełącznikom na kierownicy.

05. 17-GŁOŚNIKOWY SYSTEM DŹWIĘKOWY MARK 
LEVINSON®

Nowy, 17-głośnikowy system Mark Levinson® Premium Surround jest do-
stępny w modelach NX 350h Omotenashi i F SPORT oraz  dostosowany 
do właściwości akustycznych modelu NX. Dzięki niemu można doświad-
czyć niezrównanego 7.1-kanałowego dźwięku na poziomie cyfrowego kina 
domowego, dodatkowo wzmocnionego przez technologię Clari-Fi™, która 
odtwarza jakość utraconą w cyfrowej kompresji MP3. W celu uzyskania 
lepszego dźwięku, w 20-litrowej komorze pod bagażnikiem został ukryty 
duży, 25-centymetrowy tylny subwoofer. Pozwala to zapewnić doskonałą 
jakość brzmienia bez utraty przestrzeni bagażowej.

06. ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA/4 GNIAZDA USB
Możesz ładować smartfony lub inne urządzenia elektroniczne za pomocą 
indukcyjnej bezprzewodowej ładowarki. Jest o 50% szybsza niż dotychczas, 
wygodnie umiejscowiona, a pod nią znajduje się poręczny schowek. NX jest 
wyposażony w cztery gniazda USB do ładowania i podłączania urządzeń 
(z przodu: 1x typ A + 1x typ C, Tył: 2x typ C).
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01. LEXUS SAFETY SYSTEM +3
Wszystkie nowe modele NX są wyposażone w najnowszy system bezpie-
czeństwa Lexus Safety System +3, który jest jeszcze sprawniejszy i bardziej 
intuicyjny w użyciu. Dzięki temu zabezpiecza on przed większą liczbą 
wypadków (wzrost o 36%) niż jego poprzednie generacje. Lexus Safety 
System +3 zawiera wszystkie omówione poniżej funkcje.

02. SYSTEM OCHRONY PRZEDKOLIZYJNEJ
Oprócz wykrywania rowerzystów w ciągu dnia i pieszych w nocy, nowy 
system antykolizyjny (PCS) może teraz wykrywać rowerzystów również 
w nocy i pomoże zapobiec kolizjom na skrzyżowaniach oraz ze zbliżającymi 
się pojazdami i pieszymi. Jeśli system oceni, że prawdopodobieństwo kolizji 
jest wysokie, hamulce zostaną automatycznie uruchomione, aby uniknąć 
kolizji lub zmniejszyć szkody w przypadku jej nastąpienia.

03. WSPARCIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Gdy pieszy znajdzie się bardzo blisko auta lub na trasie przejazdu, system 
wsparcia układu kierowniczego (ESA) w nowym NX będzie wspomagał ruchy 
kierownicą, aby zwiększyć stabilność samochodu i zapobiec przypadkowemu 
opuszczeniu pasa ruchu.

04. DYNAMICZNY TEMPOMAT RADAROWY
System wykorzystuje czujnik radarowy na fale milimetrowe oraz kamerę do 
wykrywania pojazdu z przodu i utrzymywania odpowiedniej odległości. Jeśli 
pojazd jadący z przodu zatrzyma się, NX również zahamuje. Gdy pojazd 
ponownie ruszy, NX również to uczyni. System ten umożliwia teraz wcze-
śniejsze wykrywanie pojazdów wjeżdżających na suwak i automatycznie 
dostosowuje prędkość na zakrętach. Dynamiczny tempomat radarowy (DRCC) 
zapobiega również wjechaniu w pojazd jadący wolniej na zewnętrznym pasie 
ruchu. A gdy jedziesz za wolniejszym pojazdem i zasygnalizujesz chęć wy-
przedzenia, zostanie uruchomione wstępne przyspieszenie. Podczas zmiany 
pasa ruchu na taki, na którym z przodu znajduje się wolno jadący pojazd, 
zostanie uruchomione wstępne hamowanie.

05. ASYSTENT ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH 
Zmodernizowany asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA) roz-
różnia znaki drogowe i znaki stopu oraz przekazuje kierowcy informacje za 
pośrednictwem wielofunkcyjnego wyświetlacza. W połączeniu z dynamicznym 
tempomatem radarowym, prędkość samochodu może być dostosowana do 
ograniczeń rozpoznawanych przez RSA.
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06. SYSTEM OSTRZEGANIA O OPUSZCZENIU PASA RUCHU 
Zmodernizowany system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LTA) po-
maga utrzymać nowego NX-a na środku pasa ruchu, wykorzystując funkcje 
„centrowania na pasie ruchu” i „naturalnego śledzenia pasa ruchu”. Dzięki 
ulepszonemu zarządzaniu jazdą na zakrętach zapewnia on również pomoc 
podczas jazdy po łuku.

07. WSPOMAGANIE PODĄŻANIA ZA PASEM RUCHU
Po włączeniu kierunkowskazu na autostradach, wspomaganie podążania 
za pasem ruchu (EPS) pozwala NX-owi na zmianę pasa ruchu z inicjatywy 
kierowcy przy użyciu dynamicznego tempomatu radarowego. Monitorując 
otoczenie na drodze, wspomaganie  układem kierowniczym, przyspieszaniem 
i hamowaniem.

08. SYSTEM OSTRZEGANIA O POJAZDACH 
NADJEŻDŻAJĄCYCH Z PRZODU Z KIERUNKU 
POPRZECZNEGO

System RCTA pomaga zwiększyć bezpieczeństwo jazdy na skrzyżowaniach, 
wykrywając zbliżające się z lewej lub prawej strony pojazdy, które mogą 
znajdować się w martwych strefach i ostrzega kierowcę za pośrednictwem wy-
świetlacza Head-Up Display oraz centralnego wyświetlacza multimedialnego.

09. AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA DROGOWE
Funkcja automatycznych świateł drogowych (AHB) wykrywa nadjeżdżające 
pojazdy w nocy i automatycznie przyciemnia światła drogowe, zmniejszając 
ryzyko przypadkowego oślepiania innych kierowców i pozwalając skoncen-
trować się na drodze przed pojazdem.

10. SYSTEM ADAPTACYJNYCH ŚWIATEŁ DROGOWYCH
W modelach F SPORT i Omotenashi system adaptacyjnych świateł drogowych 
(AHS) zapobiega oślepianiu innych użytkowników drogi. Niezależne chipy 
LED w reflektorach są włączane/wyłączane w celu precyzyjnego kontrolowania 
oświetlonych i nieoświetlonych obszarów.
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01. 8 PODUSZEK POWIETRZNYCH
Oprócz wzmocnionej kabiny pasażerskiej, ochronę pasażerów zwiększa 
osiem zaawansowanych poduszek powietrznych: dwustopniowa poduszka 
powietrzna i poduszka kolanowa dla kierowcy; jednostopniowa poduszka 
powietrzna dla pasażera z przodu; centralna poduszka powietrzna ograni-
czająca kontakt między kierowcą a pasażerem z przodu; boczne poduszki 
powietrzne na przednich fotelach oraz kurtyny, które biegną przez całą 
długość obu boków kabiny.

02. SIEDZENIA ZMNIEJSZAJĄCE URAZY
Przednie fotele zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować 
ruchy szyi wywołujące urazy w przypadku uderzenia w tył pojazdu. Wzmocnio-
ne ramy siedziska pozwalają tułowiu zagłębić się w oparcie, a umiejscowienie 
zagłówka skuteczniej podtrzymuje głowę.

03. CYFROWY PANORAMICZNY MONITOR
Aby ułatwić jazdę w ograniczonych przestrzeniach, cyfrowy monitor pano-
ramiczny umożliwia oglądanie widoku 360° wokół samochodu i nagranego 
wcześniej widoku pod samochodem. Tworzy on również wirtualny obraz 3D 
pojazdu, przedstawiając go tak, jakby był widziany z góry wraz z wyświetlanymi 
na ekranie wskazówkami, ułatwiającymi manewrowanie w małej przestrzeni: 

• Side Clearance View umożliwia sprawdzenie odległości podczas 
mijania innego pojazdu na wąskiej drodze.

• Funkcja Cornering View pomaga uniknąć najechania na krawężniki 
podczas pokonywania zakrętów.

• System Front Cross Traffic Alert ostrzega o zbliżających się pojazdach 
i przeszkodach z przodu i po bokach samochodu.

• System ochrony przedkolizyjnej i hamulec wspomagający parkowanie 
ostrzegają o możliwej kolizji, a nawet podejmują działania zapobiegaw-
cze.

• Widok pod NX ułatwia jazdę po nierównej nawierzchni.

04. CYFROWE LUSTERKO WSTECZNE 
Cyfrowe lusterko wsteczne wyświetla obraz z kamery umieszczonej z tyłu 
samochodu. System w nowej generacji charakteryzuje się cieńszą ramką, 
szerszą widocznością i zmniejszeniem martwych stref. Poprawia on również 
widoczność, gdy zajęte są tylne siedzenia, przestrzeń bagażowa jest załado-
wana po dach lub gdy pogoda i widoczność są słabe.
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05. SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA
System monitorowania martwego pola (BSM) wykrywa pojazdy znajdujące 
się na sąsiednich pasach ruchu, które nie są widoczne w lusterkach zewnętrz-
nych w odległości do 60 metrów za Twoim NX. Jeśli kierowca zasygnalizuje 
zmianę pasa ruchu, a w martwą strefę wjeżdża pojazd, w odpowiednim 
lusterku bocznym pojawia się sygnał ostrzegawczy.

06. TYLNE LAMPY Z SYGNALIZACJĄ GWAŁTOWNEGO 
HAMOWANIA

Jeśli system monitorowania martwego pola wykryje pojazdy zbliżające się 
z tyłu na tym samym pasie ruchu i oceni, że prawdopodobieństwo zderzenia 
tylnego jest wysokie, system FHL może ostrzec o zbliżającym się pojeździe. 
Uruchomi wówczas, na czas około dwóch sekund, miganie świateł awaryjnych 
z dużą prędkością.

07. FUNKCJA WSPOMAGAJĄCA PARKOWANIE 
Funkcja wspomagająca parkowanie pomaga uniknąć kolizji parkingowych 
podczas cofania z małą prędkością. System monitoruje obszar z tyłu NX 
i dostosowuje prędkość, jeśli uzna, że istnieje możliwość kontaktu z innym 
pojazdem. W razie potrzeby system ostrzega kierowcę za pomocą sygnału 
dźwiękowego (ostrzeżenia na 14-calowym wyświetlaczu i w lusterkach 
bocznych), a nawet hamuje.

08. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY OTWARCIU DRZWI 
W SYTUACJI ZAGROŻENIA KOLIZJĄ

System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA) 
wykorzystuje system monitorowania martwego pola do śledzenia ruchu 
ulicznego, np. samochodów lub rowerzystów zbliżających się od tyłu. W razie  
potrzeby blokuje drzwi w pozycji zamkniętej, co zmniejsza liczbę wypadków 
związanych z otwieraniem drzwi nawet o 95%.

09. SYSTEM AUTONOMICZNEGO PARKOWANIA
Ta nowa, przełomowa funkcja wspomagania kierowcy zapewnia użytkownikowi 
dodatkowy spokój. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby system autonomicznego 
parkowania zaczął skanować otoczenie wokół auta, a nawet zapisywać miej-
sca parkingowe, z których kierowca często korzysta. Uzyskano doskonałą 
sterowalność, co pozwala na prostą obsługę i bezpieczne parkowanie. Przy 
wyjeździe z miejsca parkingowego system szybko się aktywuje, aby wyeli-
minować czas oczekiwania.
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01. NIEZWYKLE MOCNA NOWA PLATFORMA
Zbudowany na sprawdzonej platformie Global Architecture K, NX oferuje 
wiele dynamicznych ulepszeń, w tym lepszą przyczepność i szybkość reakcji. 
Szerszy bieżnik i niżej położony środek ciężkości zapewniają doskonałe 
prowadzenie i stabilność. W poszukiwaniu udoskonalenia i zmniejszenia 
podsterowności inżynierowie Lexusa zastosowali laserowe spawanie śrubowe, 
klejenie, wzmocnienia dachu, podwójne zamki maski silnika i wzmocnienia ze 
stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Aby zmniejszyć wagę, maska 
i błotniki silnika zostały wykonane z aluminium. Dodatkowo, kierowcy Lexusa 
przejechali okrążenie za okrążeniem na naszym nowym torze testowym 
Shimoyama, aby dopracować układ kierowniczy i hamulce NX.

02. WYBÓR TRYBU JAZDY
Umieszczony w pobliżu kierownicy system Drive Mode Select umożliwia 
kierowcy wybór pomiędzy trybami jazdy Eco, Normal i Sport, aby zmak-
symalizować wydajność, dynamikę lub wyrafinowanie samochodu. Oprócz 
trybów Eco i Normal, nowy NX F SPORT posiada dodatkowe tryby Custom, 
Sport S i Sport S+.

03. ZAAWANSOWANA AERODYNAMIKA
Nowy NX może pochwalić się doskonałą aerodynamiką dzięki niemal płaskiej, 
spodniej części i szeroko zakrojonym testom w tunelu aerodynamicznym. Aby 
jeszcze bardziej udoskonalić przepływ powietrza, projektanci i inżynierowie 
Lexusa pracowali nad kształtem dolnego przedniego spojlera, przepływem 
powietrza w nadkolach, kształtem boków samochodu i dolnej części tylnego 
zderzaka. Efektem jest jeszcze większa stabilność pojazdu przy jednoczesnym 
zmniejszeniu hałasu i oporu powietrza. Główny projektant Suga-san nazywa 
to „funkcjonalnym pięknem”.

04. E-FOUR
System E-FOUR zapewnia płynne działanie i pewne prowadzenie na nie-
równym terenie w modelach z napędem na cztery koła. Innowacyjny układ 
przeniesienia napędu E-FOUR został wzbogacony o silnik elektryczny 
o mocy 54 KM zamontowany na tylnej osi, który zapewnia natychmiastowy 
moment obrotowy.

05. KONSTRUKCJA PEDAŁU HAMULCA
Dzięki zmianie kształtu nakładki na pedał hamulca zwiększono powierzchnię 
styku stopy kierowcy z podłożem. Zmniejszono dzięki temu wibracje, popra-
wiając poczucie stabilności po wciśnięciu pedału.

06. SYSTEM WSPOMAGANIA WJAZDU POD GÓRĘ
Układ wspomagania wjazdu pod górę utrzymuje ciśnienie w układzie hamul-
cowym, zapobiegając cofaniu się pojazdu podczas ruszania na pochyłości. 
System minimalizuje również zjawisko ślizgania się kół na pochyłościach.
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01. ŁADOWARKA LEXUS HOME, 22 KW
Ładowarka Lexus Home to stacja ładowania ze zintegrowanym kablem 
ładowania o długości 6 metrów. Dzięki aplikacji mobilnej Lexus Link możesz 
sprawdzić poziom naładowania baterii w swoim samochodzie.

02. ŁADOWARKA LEXUS CONNECTED, 22 KW
Inteligentna ładowarka ze zintegrowanym kablem ładowania o długości 6 me-
trów. Wyposażona w łączność LAN, WiFi (opcjonalnie LTE). Wbudowany 
moduł RFID zapewnia bezpieczny dostęp i umożliwia współdzielenie skrzynki.

03. KABEL DO ŁADOWANIA
Aby skorzystać z publicznej stacji ładowania, użyj kabla ładującego (dostępny 
w wariantach o długościach 5 m, 7,5 m lub 10 m).

04. TORBA DO PRZECHOWYWANIA KABLI
Dzięki praktycznej torbie do przechowywania kabli, zawsze będziesz miała/
miał pewność, że nie jest on zaplątany, a Twoja przestrzeń bagażowa będzie 
uporządkowana.

05. ZESTAW RĘKAWICZEK I RĘCZNIKÓW LEXUS
Zestaw rękawiczek i ręczników marki Lexus pozwala na obsługę kabla ła-
dowania w różnych warunkach (gdy kabel jest zabrudzony lub na zewnątrz 
pada deszcz) lub zachowanie czystości podczas tankowania. Ręcznik służy 
do wytarcia kabla do ładowania, a rękawice chronią dłonie i pozwalają na 
bezpieczną i higieniczną obsługę dyszy paliwowej. Zestaw zapakowany jest 
w praktyczną torbę.
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01. PAKIET CHROME
Pakiet zawiera przykuwające wzrok chromowane detale dodane do przed-
niego zderzaka oraz wyprofilowane chromowane progi boczne, które gładko 
integrują się z bokiem samochodu, tworząc stylowy, niski profil. Dodatkowo, 
tylna chromowana listwa dodaje subtelnego wyrafinowania. 

02. PAKIET SUV
Stylowy pakiet, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Przykładem 
mogą być przednie i tylne osłony, stanowiące idealne połączenie ochrony 
i elegancji. Zapewniają one zabezpieczenie najbardziej narażonych na 
zarysowania części pojazdu, podkreślając nieprzeciętną klasę samochodu.

03. PAKIET OCHRONNY
Utrzymuj swojego Lexusa NX w jak najlepszym stanie dzięki akcesoriom 
zaprojektowanym w celu ochrony przed codziennymi uderzeniami, zadra-
paniami i zabrudzeniami:

03A. FOLIA OCHRONNA
Folia ochronna na tylny zderzak to wytrzymała, przezroczysta folia samo-
przylepna, która pomaga chronić lakier tylnego zderzaka przed drobnymi 
zadrapaniami i zarysowaniami, mogącymi powstać podczas załadunku lub 
rozładunku bagażnika.

03B. WYKŁADZINA
Wykładzina ze specjalnym wzorem antypoślizgowym została zaprojektowana 
tak, aby pasowała do bagażnika Twojego samochodu i zapewniała ochronę 
przed zanieczyszczeniami.

03C. DYWANIKI PODŁOGOWE
 Oryginalne dywaniki podłogowe z weluru lub filcu igłowego są wytrzymałe, 
praktyczne i łatwe do czyszczenia. Mata kierowcy posiada specjalne moco-
wanie, które zapobiega ślizganiu się podczas użytkowania.
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04. ZDEJMOWANY HAK HOLOWNICZY
Pionowy, zdejmowany hak holowniczy posiada wytrzymałą powierzchnię 
antykorozyjną i został zaprojektowany w taki sposób, abyś mógł z łatwością 
zakładać i zdejmować kulę holowniczą według własnego uznania.

05. BAGAŻNIK DACHOWY / UCHWYT NA NARTY
Łatwy w użyciu uchwyt na 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe. Twój 
sprzęt będzie bezpiecznie zamocowany pomiędzy 2 gumowymi profilami.

06. POPRZECZKI
Specjalne, aluminiowe poprzeczki zwiększają możliwości przewozowe i są 
wyposażone w mechanizm szybkiego mocowania, co oznacza, że można je 
łączyć z dodatkowymi akcesoriami do transportu bagażu.

07. FOLIE OCHRONNE
Folie ochronne Lexus Paint Protection zapewniają wytrzymałą, długotrwałą 
ochronę przed uszkodzeniami dla najbardziej narażonych obszarów pojazdu. 
Są to przezroczyste folie ochronne, praktycznie niewidoczne po nałożeniu.

08. 18” OBRĘCZE ZE STOPÓW LEKKICH
Odważny, 10-ramienny wzór z maszynowym wykończeniem i nie lada oso-
bowością. Podobnie jak pozostałe stopy Lexusa, ten również jest precyzyjnie 
zaprojektowany pod kątem wytrzymałości i optymalnego wyważenia napędu.

09. 20” OBRĘCZE ZE STOPÓW LEKKICH
Czarne, obrabiane maszynowo wykończenie i wyczynowy, 15-ramienny wzór 
tworzą niepowtarzalny wygląd miejskiego wyrafinowania.
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ŚWIAT KOLORÓW
KOLORY UZYSKIWANE W UNIKALNYM PROCESIE STOSOWANYM W LEXUSIE 

WYGLĄDAJĄ JAKBY REAGOWAŁY NA ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI OŚWIETLENIOWE.

Projektanci Lexusa zdają sobie sprawę z emocjonalnej siły oddziaływania 
koloru samochodu. To wyjaśnia, dlaczego nigdy nie używają gotowych 
kolorów, ale opracowują własne w procesie, który może trwać nawet dwa 
lata. Ta sama dbałość o szczegóły, która jest obecna w procesie tworzenia 
projektu Lexusa, dotyczy też lakieru, który będzie ten projekt prezentował.

Paleta Lexusa składa się z około 30 unikalnych kolorów. Powstają one dopiero 
po odrzuceniu setek innych barw przez projektantów, co jest procesem 
wymagającym wyćwiczonego oka i opanowania teorii koloru – nauki o pig-
mentach i połączeniach kolorystycznych.

Kształtując panele testowe tak, aby przypominały kontury samochodu, 
projektanci sprawdzają kolory w świetle reflektorów, w słońcu i w cieniu, 
a także w różnych miesiącach roku. Oczy ekspertów w niesamowity sposób 
dobierają odpowiednie odcienie, które uzupełniają każdy model. Na przykład, 
w przypadku nowego NX, Sonic Titanium należy do kolorów, które doskonale 
podkreślają odważną formę tego luksusowego SUV-a klasy średniej.

Potem następuje proces opracowywania i nakładania koloru, zaczynający 
się od laborantów mieszających farbę, a kończący na pracownikach lakierni, 
którzy zapewniają nieskazitelną, jednolitą powłokę. Następnie samochód 
przekazywany jest do kontroli, gdzie ręcznie – przy oświetleniu RGB – wy-
krywane są niedoskonałości o wielkości nawet 0,5 mm.

Lexus opracował proces pięciopowłokowy, dzięki któremu uzyskano po-
ziom głębi i luminescencji nieosiągalny w przypadku tradycyjnych lakierów. 
Pomiędzy warstwami lakier jest ręcznie szlifowany na mokro pod nadzorem 
mistrzów rzemiosła Takumi. To żmudny proces zapewniający, że każda świeża 
powłoka jest wolna od skaz.

Nawet dla niewprawnego oka widoczna jest równomierność i połysk lakie-
ru. Obserwuj, jak kolory zmieniają się w zależności od różnych warunków 
oświetleniowych.
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F WHITE | 0831 SONIC WHITE | 0852

SONIC TITANIUM | 1J7 SONIC GREY | 1L1

BLACK | 2123 GRAPHITE BLACK | 223

RED | 3T23 TERRANE KHAKI | 6X4

BLAZING CARNELIAN | 4Y1 CELESTIAL BLUE | 8Y6

SAPPHIRE BLUE | 8X11

1 Wyłącznie dla modelu F SPORT.
2 Niedostępne w modelu F SPORT.
3 Jednolity kolor.

Uwaga: ze względu na różnice w druku, rzeczywiste kolory lakieru mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na ilustracjach.
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SKÓRA NATURALNA (z elementami skóry syntetycznej)3

Dark Rose Black and Rich
Cream

Dark Rose HazelBlack Black

Black and Rich
Cream

Dark Rose HazelBlack

TAPICERKA MATERIAŁOWO-SKÓRZANA L-FINESKIN1 SKÓRA SYNTETYCZNA PERFOROWANA TAHARA2

White Flare RedBlack

SKÓRA NATURALNA PERFOROWANA F SPORT (z elementami skóry syntetycznej)4
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ILISTWA DEKORACYJNA5

3D Black Prism Sumi Black
Walnut

Micro Dot

F Aluminium

LISTWA DEKORACYJNA F SPORT6

1 Tapicerka materiałowa Tahara jest standardem w wersji Elegance.
2 Elementy wykończeniowe Tahara są standardem w wersjach Business i Prestige.
3 Gładka skóra jest standardem w wersji Omotenashi. Jest ona również dostępna jako część pakietu opcjonalnego Interior Upgrade w wersji Prestige.
4 F SPORT Smooth leather to unikalny wzór wyłącznie dla modelu F SPORT.
5 Wstawki Micro Dot są standardem w wersji Elegance. Wstawki 3D Black Prism są standardem w wersjach Business i Prestige. Wstawki Sumi Black Walnut są standardem w wersji Omotenashi.
6 Wstawki F Aluminium są standardem w modelu F SPORT.

Lokalny Autoryzowany Punkt Sprzedaży Lexusa z przyjemnością udzieli Państwu dalszej pomocy.
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1 Dotyczy modelu Lexus NX 350h Elegance FWD.
2 Nie dotyczy modelu Lexus NX 350h Elegance FWD.
3 Dla modelu NX 450h+ Prestige, F Sport oraz Omotenashi, klimatyzacja posiada dodatkowy czujnik wilgotności.
4 Korzystanie z usług Nawigacji chmurowej oraz innych usług Connected wymaga aktywacji tych usług w aplikacji Lexus Link.

SPECYFIKACJA | WERSJE

NX52 NX52

350h / 450h+

ELEGANCE BUSINESS PRESTIGE F SPORT OMOTENASHI

NAPĘD

Silnik 2.5l R4 pracujący w cyklu Atkinsona     
Napęd na koła przednie FWD 1 1 1 — —
Napęd 4x4 E-FOUR 2 2 2  
Automatyczna, bezstopniowa przekładnia E-CVT     

ZAWIESZENIE

Standardowe zawieszenie Comfort    — 
Sportowe zawieszenie F SPORT — — —  —
Sportowe tłumiki drgań nadwozia — — —  —
Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS) — — —  —

KOMFORT

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja3   3 3 3

Jonizator powietrza Nanoe ™ X     
Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio, telefonem oraz wyświetlaczem    — —
Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio, telefonem, wyświetlaczem oraz dotykowymi przyciskami — —  Tazuna — 
Skórzana kierownica F SPORT z panelem sterującym systemem audio, telefonem, wyświetlaczem oraz dotykowymi 
przyciskami — — —  —

Manetki do zmiany biegów na kierownicy     
Podgrzewanie kierownicy  Free Techno  Design  
Skórzana dźwignia zmiany biegów    — 
Sportowa skórzana dźwignia zmiany biegów F SPORT — — —  —
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy — —  Design /  
Inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka  Comfort    
Inteligentny kluczyk szerokopasmowy (UWB)  Comfort    
Inteligentny kluczyk w formie płaskiej karty. — — — — 
E-Latch: mechanizm otwierania i zamykania samochodu sterowany elektroniczne     
Inteligentny asystent głosowy Lexus Concierge z Usługami Connected (na 4 lata)4     
Fotele F SPORT wykonane metodą pianki zintegrowanej — — —  —
Manualna regulacja przednich siedzeń (6 kierunków)   — — —
Elektryczna regulacja przednich siedzeń (D+P: 8 kierunków) — Techno   
Pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia) — —  Premium  
2-kierunkowe podparcie lędźwiowe fotela kierowcy — Techno   —
4-kierunkowe podparcie lędźwiowe fotela kierowcy — —  Premium — 
Podgrzewane fotele przednie  Comfort    
Podgrzewane tylne boczne fotele — — — / Premium  
Wentylowane fotele przednie — —  Premium  
Aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznający znaki (DRCC)     
Uruchamianie silnika za pomocą przycisku     
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)     
Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył)     
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu     
Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS) - rozpoznające obiekty i pieszych  Comfort  — — —
Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS) - rozpoznające obiekty, pieszych i pojazdy — —   
Kamera cofania     
Kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu — — —  Fuji 
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika  Comfort  — — —
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi — —   
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i podgrzewane     



4 Korzystanie z usług Nawigacji chmurowej oraz innych usług Connected wymaga aktywacji tych usług w aplikacji Lexus Link.
5 Niedostępny przy wyborze 20” felg aluminiowych z oponami typu RunFlat.

SPECYFIKACJA | WERSJE

NX 5353NX

350h / 450h+

ELEGANCE BUSINESS PRESTIGE F SPORT OMOTENASHI

Lusterko zewnętrze elektrochromatyczne (kierowca) automatycznie składane, podgrzewane i ułatwiające cofanie     
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne     
Cyfrowe lusterko wewnętrzne — — —  Fuji 
Podłokietnik przedni     
Autonomiczne parkowanie Lexus Teammate z funkcją pamięci miejsc postojowych — — — —  Teammate / Luxury

Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)    — 
Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+) — — —  —
Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down     
Oświetlenie ambient 1-kolorowe —   — —
Oświetlenie ambient 64-kolorowe — —  Premium  
Tryb samochodu elektrycznego EV     
Filtr przeciwpyłkowy     

MULTIMEDIA

Lexus LINK CONNECT: radio AM/FM, 10 głośników, wyświetlacz dotykowy 9,8"    — —
Bezprzewodowy Apple CarPlay® i przewodowy Android Auto™     
Nawigacja chmurowa (z usługami Connected przez 4 lata)4     
Lexus LINK PRO: radio AM/FM z DAB, 10 głośników, wyświetlacz dotykowy 14" — —  Design  
System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM z DAB, 17 głośników — — —  Fuji /—  Luxury /—
Tuner DAB     
Obsługa Bluetooth     
Usługi łączności Connected4 (z transmisją danych przez pierwsze 4 lata) pozwalające na otwieranie i zamykanie auta 
oraz sterowanie klimatyzacją     

Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do smartfonów  Free  Techno  Design  
Port USB-A z przodu pojazdu     
3 porty USB-C (1 z przodu, w z tyłu pojazdu)     

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Obręcze kół ze stopów lekkich 18", 235/60 R18 (10-ramienne)    — —
Obręcze kół ze stopów lekkich 20", 235/50 R20 (5 podwójnych ramion) z oponami typu Run Flat — —  Design — —
Obręcze kół ze stopów lekkich 20" F SPORT w kolorze grafitowym, 235/50 R20 (10-ramienne) z oponami  
typu Run Flat — — —  —

Obręcze kół ze stopów lekkich 20" przeszlifowane, 235/50 R20 (10-ramienne) z oponami typu Run Flat — — — — 
Zewnętrzny pakiet stylizacyjny F SPORT (przedni spoiler, czarne obudowy lusterek, wrzecionowate wypełnienie grilla 
i wlotów powietrza z przodu auta, emblematy wersji) — — —  —

Zintegrowane relingi dachowe w kolorze satynowym    — 
Zintegrowane relingi dachowe w kolorze Piano Black — — —  —
Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami     
Szyby z filtrem UV     

Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia —  Techno   

Zestaw naprawczy kół5    — —
Reflektory przednie LED (światła mijania, dzienne i drogowe: LED)    — —
Reflektory przednie Quad LED z adaptacyjnymi światłami drogowymi — —  Design  
Kierunkowskazy halogenowe z przodu    — —
Kierunkowskazy LED z tyłu    — —
Kierunkowskazy LED z przodu i z tyłu — —  Design  
Tylne światła LED     
Listwa świetlna LED     
System automatycznych świateł drogowych (AHB)     
Dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS) — —  Design  



 wyposażenie standardowe /  opcja niezależna / — opcja niedostępna / NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie.
 /  / —/ NAZWA dotyczy wersji NX 450h+.

SPECYFIKACJA | WERSJE

NX54 NX54

350h / 450h+

ELEGANCE BUSINESS PRESTIGE F SPORT OMOTENASHI

Spryskiwacze reflektorów — —  Design  
Czujnik zmierzchu     
Lampy doświetlające zakręty — —  Design  
Lampy przeciwmgielne przednie LED     

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Tapicerka z tkaniny L-fineskin łączona z elementami ze skóry Tahara (z elementami skóry syntetycznej)  — — — —
Tapicerka ze skóry syntetycznej perforowanej Tahara —   — —
Tapicerka z naturalnej skóry (z elementami skóry syntetycznej), perforowana — —  Premium — 
Tapicerka z naturalnej skóry F SPORT (z elementami skóry syntetycznej), perforowana — — —  —
Wykończenia wnętrza ze wstawkami Piano Black  — — — —
Wykończenie wnętrza ze wstawkami 3D Cutting —   — —

Pakiet stylizacyjny F SPORT (czarna podsufitka, aluminiowe nakładki pedałów, wstawki Aluminium Spin, emblematy 
wersji, dedykowane nakładki progowe) — — —  —

Wykończenie wnętrza ze wstawkami drewnianymi Open Pore — — — — 
Dywaniki (4 szt.) w kolorze wykładziny podłogowej     
Nakładki progowe    — 
Nakładki progowe z aluminium z emblematem F SPORT — — —  —
Kanapa tylna składana (dzielona w stosunku 60:40)     
2 miejsca na kubek w konsoli środkowej     
Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na kubek     
6 zaczepów w podłodze przestrzeni bagażowej     
Wyświetlacz cyfrowy kierowcy 7"    — —
Wyświetlacz cyfrowy kierowcy 7" w wysokiej rozdzielczości — —  Tazuna  
Dwuczęściowy otwierany szklany dach panoramiczny — —  /—  /—  /—
Szyberdach sterowany elektrycznie — —   

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)     
Systemy kontroli trakcji (TRC)     
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)     
System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)     
System stabilizacji toru jazdy (VSC)     
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS)     
System wspomagania wjazdu pod górę (HAC)     
System monitorowania "martwego pola" (BSM) — —   
System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją - Safe Exit Assist (SEA) — —   
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) — —   
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy     
Asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA) — — —  Fuji  Luxury

System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)     
System ochrony przedzderzeniowej (PCS) z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów     
Rozpoznawanie znaków drogowych (RSA)     
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA) — — —  Fuji  Luxury

Tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania (FHL)     
Kolorowy 10" projektor wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD) — —  Tazuna  

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)     
System AVAC (dźwięk podczas jazdy w trybie EV poniżej 20km/h)     



 wyposażenie standardowe |  opcja niezależna |  opcja niedostępna |  opcja niezależna

1 Pakiet Lexus Free wymaga pakietu Comfort.
2 Pakiet Tazuna wymaga pakietu Design.

3 Pakiet Premium wymaga pakietu Design i Tazuna.
4 Dotyczy modelu Lexus NX450h+.

5 Nie dotyczy modelu Lexus NX450h+.
6 Pakiet Lexus Teammate wymaga pakietu Luxury.

SPECYFIKACJA | PAKIETY

NX 5555NX

FWD 350h E-FOUR 350h / 450h+
ELEGANCE BUSINESS PRESTIGE  ELEGANCE BUSINESS PRESTIGE F SPORT OMOTENASHI

Szyberdach sterowany elektrycznie — — — — —   

Otwierany dwuczęściowy dach panoramiczny — — — — —  / —  / —  / —
Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą 
smartfona (darmowy abonament półroczny) 

Dopłata do lakieru metalik / perła / Biały F 

PAKIET COMFORT

—  System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia 
klucza z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED

— Inteligentny kluczyk szerokopasmowy (UWB)
— Podgrzewane fotele przednie
—  Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS) — 

rozpoznające obiekty i pieszych
— Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika

 —   / — —  / —  / —  / —

PAKIET FREE1

— Podgrzewanie kierownicy
— Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do smartfonów  — —  / — — —  / —  / —

TECHNO

— Podgrzewanie kierownicy
— Elektryczna regulacja przednich siedzeń (D+P: 8 kierunków)
— 2-kierunkowe podparcie lędźwiowe fotela kierowcy
— Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do smartfonów
— Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia

—  — — — — — —

DESIGN

— Podgrzewanie kierownicy
— Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
—  Lexus LINK PRO: radio AM/FM z DAB, 10 głośników,  

wyświetlacz dotykowy 14”
—  Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do smartfonów
—  Obręcze kół ze stopów lekkich 20”, 235/50 R20 (5 podwójnych ramion) z 

oponami typu Run Flat
— Reflektory przednie Quad LED
— Kierunkowskazy LED z przodu
— Dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS)
— Spryskiwacze reflektorów
— Lampy doświetlające zakręty

— — — — —  — —

PAKIET TAZUNA2

—  Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio, telefonem, 
wyświetlaczem oraz dotykowymi przyciskami

— Wyświetlacz cyfrowy kierowcy 7” w wysokiej rozdzielczości
— Kolorowy 10” projektor wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu 
(HUD)

— — — — —   

PAKIET PREMIUM3

— Tapicerka z naturalnej skóry (z elementami skóry syntetycznej), perforowana
— Pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia)
— 4-kierunkowe podparcie lędźwiowe fotela kierowcy
— Oświetlenie ambient 64-kolorowe
— Wentylowane fotele przednie
— Podgrzewane tylne fotele4

— — — — —  /   

PAKIET FUJI

— Kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu
— Cyfrowe lusterko wewnętrzne
— Asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA)
— System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA)
—  System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM z DAB, 17 

głośników5

— — — — — —  /  —

PAKIET LUXURY 350H

—  System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM z DAB, 17 
głośników

— Asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA)
— System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA)

— — — — — — — 

PAKIET LUXURY 450H+

— Asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA)
— System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA)
— Autonomiczne parkowanie (Pakiet Lexus Teammate)

— — — — — — — 

PAKIET LEXUS TEAMMATE6

—  Autonomiczne parkowanie Lexus Teammate z funkcją pamięci miejsc 
postojowych — — — — — — —  / —



WYMIARY ZEWNĘTRZNE NX 350h NX 450h+

Długość [mm] 4 660 4 660
Szerokość ze złożonymi lusterkami [mm] 1 865 1 865

Wysokość [mm]1 18”; F SPORT 1 660 1 660
20” (poza F SPORT) 1 670 1 670

Rozstaw osi [mm] 2 690 2 690
Prześwit [mm] 188 188
Kąt natarcia [stopnie] 16 16
Kąt zejścia [stopnie] 25 25

Współczynnik oporu powietrza [Cx]
18”; F SPORT 0,34 0,34

20” (poza F SPORT) 0,35 0,35
MASY

Masa własna [kg] 1 730–1 870 1 990–2 050 
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2 320–2 380 2 540

POJEMNOŚCI I PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA

Pojemność bagażnika [l] (+ schowek pod podłogą) 545 545

Pojemność bagażnika ze złożoną tylną kanapą [l] 1 436 1 436

Pojemność zbiornika paliwa [l] 55 55

SILNIK BENZYNOWY

Pojemność [cm3] 2 487 2 487
Liczba cylindrów / liczba zaworów 4 / 16 4 / 16
Układ cylindrów R4 R4
Max. moc [KM (kW) / obr./min.] 190 (141) / 6 000 185 (136) / 5 700
Max. moment obrotowy [Nm / obr./min.] 239 / 4 300–4 500 227 / 3 200 – 3 700

SILNIK ELEKTRYCZNY

Max. moc [kW] (przedni / tylny) 134 / 40 134 / 40

Max. moment obrotowy [Nm] (przedni / tylny) 270 / 121 270 / 121

NAPĘD HYBRYDOWY

Pojemność baterii hybrydowej [kWh] 1,1 18,1

Zasięg w trybie EV [km] — 68–98

Maksymalna prędkość w trybie EV [km/h] 125 135
Max. moc [KM] (kW) 243 (179) 309 (227)

OSIĄGI

Max. prędkość [km/h] 200 200
Przyśpieszenie 0 - 100 km/h [s] 7,7 (FWD: 8,7) 6,3
Maksymalna waga przyczepy holowanej (bez hamulców / z hamulcami) 750 / 1 500 750 / 1 500
HAMULCE

Przód / Tył [mm] 328x34 (2-tłoczkowe zaciski) 
/ 317x18

340x38 (2-tłoczkowe zaciski) 
/ 317x18

ZUŻYCIE PALIWA:

Emisja CO2 [g/km] 
FWD 127–134 —

E-FOUR 133–146 20–26

Cykl mieszany [l/100 km]
FWD 5,6–5,9 —

E-FOUR 5,9–6,5 0,9–1,1

Prezentowane dane techniczne są szacunkowe.

DANE TECHNICZNE

NX56 NX56
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1 Podana wartość dotyczy 20-calowych obręczy kół ze stopów lekkich. W przypadku wyposażenia w 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich wysokość ta wynosi 1660.
2 Podana wartość dotyczy dachu standardowego. Przy wyposażeniu w szklany szyberdach przestrzeń nad głową wynosi 942. Przy wyposażeniu w panoramiczny szklany szyberdach wysokość nad głową wynosi 943.
3 Podana wartość dotyczy dachu standardowego. Przy wyposażeniu w szklany szyberdach przestrzeń nad głową wynosi 968. Przy wyposażeniu w panoramiczny szklany szyberdach wysokość nad głową wynosi 949.

Uwaga: wymiary na ilustracjach/w uwagach podane są w milimetrach.

DANE TECHNICZNE

NX 5757NX



BĄDŹ NASZYM

GOŚCIEM
SPOSÓB, W JAKI TRAKTUJEMY NASZYCH KLIENTÓW, JEST ZGODNY

ZE STAROŻYTNĄ JAPOŃSKĄ FILOZOFIĄ GOŚCINNOŚCI.

Omotenashi, tłumaczone z języka japońskiego jako „gościnność i uprzejma obsługa”, to coś więcej niż tylko dosko-
nała obsługa. To starożytna koncepcja skupiona wokół przewidywania potrzeb innych, nawet zanim się one pojawią. 
Omotenashi ma wpływ na to, jak projektujemy i konstruujemy nasze samochody w Lexusie, a także na to, jak traktujemy 
Ciebie – właściciela Lexusa. Nie tylko w punkcie sprzedaży, ale przez cały okres eksploatacji samochodu. Chcemy, 
abyś czuł się doceniany w każdej interakcji, jaką z nami nawiązujesz. Abyś poczuł się kimś więcej, niż tylko Klientem.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą prywatnym czy flotowym, doświadczysz Omotenashi za każdym razem, 
gdy odwiedzisz nasze salony. Zostaniesz ciepło przyjęty przez przyjazny personel, który powita Cię tak, jakbyś był 
gościem w ich domu... W zapraszającej atmosferze i imponującym wyposażeniu salonu możesz poczęstować się 
przekąskami, nadrobić zaległości, skorzystać z szybkiego Internetu lub popracować. W tym czasie nasi doświadczeni 
technicy zrobią wszystko, abyś jak najszybciej mógł wrócić na trasę.

SPOKÓJ DUCHA DZIĘKI LEXUS RELAX. Lexus Relax zapewnia Ci całkowity spokój ducha nawet po wygaśnięciu 
gwarancji producenta. Odjeżdżaj beztrosko z dodatkowymi 12 miesiącami gwarancji w każdym roku serwisowania 
Lexusa u nas.

ROZWIĄZANIE LEXUS EASY MOBILITY. Od finansowania po ubezpieczenie, obsługę techniczną, a nawet 
opony – elastyczne rozwiązanie dla mobilności Lexus Easy to prosty sposób na jeżdżenie Lexusem i dbanie o niego. 

Nie tylko samochody stanowią o wyjątkowości Lexusa. Jest to filozofia przenikająca wszystko, co robimy i prze-
kładająca się na Twoje doświadczenie, które sprawia, że jako właściciel czujesz się wyjątkowo. Dokładnie tak jak 
powinien się czuć gość.

POCZUJ SIĘ DOWARTOŚCIOWANY

NX58 NX58





© 2022 Lexus Europe* zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich szczegółów specyfikacji 
i wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia mogą być 
ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Szczegółowe 
informacje na temat zmian koniecznych w danym kraju lub regionie można uzyskać u Autoryzowanych 
Dilerów Lexusa w danym regionie.

Uwaga: pojazdy przedstawione na ilustracjach i specyfikacje zamieszczone w niniejszej broszurze mogą 
różnić się od modeli i elementów wyposażenia dostępnych w danym kraju lub regionie. Kolor nadwozia 
pojazdu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w niniejszej broszurze.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl

Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań, 
które do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają nasze samochody na środowisko naturalne. 
Dotyczy to całego cyklu — od prac projektowych, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż, serwis, 
aż po wycofywanie zużytych pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na 
temat wymagań wynikających z przepisów o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

* Lexus Europe jest oddziałem spółki Toyota Motor Europe NV/SA.

Wydrukowano w Europie, kwiecień 2023 r.

Więcej o nowym NX: 
lexus-polska.pl/new-cars/nx
youtube.com/LexusPolska
facebook.com/LexusPolska
instagram.com/LexusPolska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Dowiedz się więcej o nowych modelach NX 350h i NX 450h+, a nawet zarezerwuj samochód online. Wybierz wersję wyposażenia, która najlepiej 
pasuje do Twojego stylu życia. Poznaj naszą światowej klasy ofertę serwisową i finansową oraz zapisz się do newslettera. Jeśli chcesz sprawdzić, jakich 
wrażeń dostarcza prowadzenie nowego NX, w lokalnym salonie Lexusa możesz również zarezerwować online jazdę próbną.
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