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06 UX

PROWADZI  
ZMYSŁY

ENERGIA, KTÓRA CIĘ PORUSZY

Otaczają Cię wyjątkowe osiągnięcia technologiczne, od samoładującego elektrycznego napędu 
hybrydowego 4. generacji po dopracowaną konstrukcję nośną o dużej sztywności. Ale prawdziwie 
niezwykłe rzeczy czekają na Ciebie za kierownicą. Wyciszenie, płynne przyspieszanie i ogromna 
zwinność wyzwalają energię, pewność siebie, poczucie kontroli i ekscytację.

POŁĄCZENIE PIĘKNA Z FUNKCJONALNOŚCIĄ
Projektanci Lexusa stworzyli efektowny, kompaktowy crossover klasy premium o elektr yzująco 
dynamicznym wyglądzie. Ich wysiłki widać w licznych detalach, takich jak tylne zespolone światła 
LED o eleganckim, aerodynamicznym kształcie wspomagającym wyjątkowe właściwości jezdne i osiągi 
samochodu. Połączenie piękna z funkcjonalnością jest istotą Lexusa.

Z nowym lakierem Sonic Platinum Lexus UX jest jeszcze bardziej intrygujący. Dynamikę i smukły 
wygląd auta podkreślają sportowe, aluminiowe, 18-calowe felgi i nadkola w kolorze nadwozia. Wersja 
F SPORT DESIGN dodaje charakteru gamie Lexusów UX, wyróżniając się śmiałą stylistyką grilla 
oraz zdumiewającym, dwukolorowym nadwoziem Bi-Tone. Opcja ta, dostępna również w wersji 
F SPORT, podkreśla dynamiczny charakter obu modeli.

SAMOŁADUJĄCA ELEKTRYCZNA HYBRYDA LUB WYDAJNY SILNIK BENZYNOWY
Ekonomiczna i przyjazna dla środowiska samoładująca elektryczna hybryda UX 250h wyróżnia się 
wyjątkową płynnością i niemal bezgłośną jazdą. Lexus UX 200 imponuje dużą , ale wyrafinowaną 
mocą. Oba modele zostały udoskonalone zgodnie z unikatową koncepcją Lexus Driving Signature. 
Stoją za tym wielomiesięczne testy prowadzone przez mistrza Takumi, tego samego, który dostrajał 
legendarny model coupé – Lexusa LC. Rezultatem jest zwinność, której nie spodziewasz się po 
kompaktowym SUV-ie. 

POCZUJ EKSCYTACJĘ 
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PR ZESTR ZEŃ Z WIDOKIEM
PRESTIŻ LEXUSA UX MA RÓŻNE OBLICZA

Komfort we wnętrzu Lexusa UX zaczyna się od poczucia przestrzeni. Inspirując się tradycyjną japońską 
werandą zaprojektowaną tak, aby rozmyć granicę między domem i otoczeniem, projektanci Lexusa 
stworzyli samochód, w którym wnętrze płynnie przechodzi do tego, co na zewnątrz. Przestronność 
auta uwydatnia górna część deski rozdzielczej, która zdaje się przenikać przednią szybę, dzięki 
czemu kierowca zyskuje dobre wyczucie gabarytów pojazdu. Znacząco ułatwia to manewrowanie 
w ciasnych miejscach.

TAKUMI – JAPOŃSKA KULTURA RZEMIOSŁA
Poczucie komfortu to również zasługa mistrzów rzemiosła. To relaksujący odgłos zamykania drzwi, który 
akustycy godzinami doprowadzali do perfekcji. Przemyślane wnętrze z charakterystycznym odcieniem 
Hazel sprzyja odprężeniu bez utraty koncentracji. Wykończenie deski rozdzielczej inspirowane jest fakturą 
papieru washi, używanego w drzwiach przesuwnych tradycyjnych japońskich domów. Rzemieślniczą 
formę widać też w wykończeniu deski rozdzielczej, ręcznie obszywanej skórą kierownicy, misternych 
przeszyciach na skórzanych siedzeniach oraz w wymagającym pewnej, zręcznej ręki hafcie Sashiko, 
który na co dzień znajduje zastosowanie w strojach wykorzystywanych podczas ćwiczenia sztuk walki. 

Nasi rzemieślnicy Takumi, słynący z jubilerskiej staranności doskonalą swą sztukę przez co najmniej 15 
lat. Ich praca daje poczucie osobistego komfortu, jakby samochód był wykonany wyłącznie dla Ciebie.

KOMFORT KIEROWCY I PASAŻERA
We wnętrzu Lexusa UX mamy do czynienia z najwyższym poziomem jakości, czego przykładem 
jest inteligentna klimatyzacja S-Flow. Uwalnia ona drobne cząsteczki nanoe™ X, a jej innowacyjne 
działanie sprawia, że powietrze we wnętrzu auta jest oczyszczane również z wirusów i bakterii*, 
a nieprzyjemne zapachy** neutralizowane. System dba przy tym o nawilżanie włosów i skóry osób 
przebywających w samochodzie. 

*  Ponad 99% wychwyconych wirusów i bakterii po 1-godzinnej ekspozycji na nanoe™ X. Japan Food Research Laboratories,  
Report No. 20073697001-0101, 15038623001-0101.

**  Intensywność zapachu zredukowana o ponad 1,8 poprzez 1-godzinną ekspozycję na nanoe™ X. Panasonic Corporation Product Analysis Center,  
Report No. BAA33-150318-M35.

POCZUJ SIĘ KOMFORTOWO
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NOWE WYOBRAŻENIE  
O TECHNOLOGII

BEZPIECZEŃSTWO WIODĄCE W SWOJEJ KLASIE 

W tętniącym życiem mieście i w dalekiej trasie Lexus UX zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. 
Wiodący w swojej klasie Lexus Safety System + 2.5 ostrzega Cię przed niebezpieczeństwem i w razie 
potrzeby podejmuje działania, aby uniknąć kolizji . Na przykład podczas zmiany pasa na ruchliwej 
autostradzie Lexus UX automatycznie zwalnia, jeśli samochód jadący z przodu hamuje. Potrafi też 
wykryć zbliżające się pojazdy znajdujące się w martwych polach.

SYSTEM PRZEDKOLIZYJNY WYKRYWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
Wyniki Euro NCAP w zakresie ochrony najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo użytkowników 
dróg są zasługą systemu przedkolizyjnego (Pre-Collision System), który potrafi wykrywać pieszych 
nocą oraz rowerzystów za dnia. Inną kluczową funkcją bezpieczeństwa jest system ostrzegania 
o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (Rear Cross Traffic Alert), który pomaga w bezpiecznym cofaniu. 
Wykrywając przeszkody wokół samochodu oraz pojazdy nadciągające z tyłu, system ostrzega Cię, 
a nawet aktywuje hamulce, jeśli okaże się to koniecznie.

NOWA NAWIGACJA I LEXUS LINK
Dzięki szybszemu i łatwiejszemu w obsłudze systemowi multimedialnemu Lexus Link zapominasz 
o stresie związanym z odkrywaniem nowych, nieznanych miast. Wyposażony w nawigację w chmurze 
zapewniającą stałą aktualizację umożliwia również wyświetlanie ulubionych aplikacji z Twojego smartfona 
na nowym, wyjątkowo dużym, 12,3-calowym ekranie dotykowym w rozdzielczości HD. 

Inspiracją dla innowacyjnych technologii, które znajdziesz na pokładzie Lexusa UX, jest Omotenashi, 
japońska filozofia skupiona na przewidywaniu potrzeb gości, zanim jeszcze się one pojawią.

BĄDŹ W ŁĄCZNOŚCI
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MOC MARZEŃ
W latach 90. ubiegłego wieku normą w samochodach klasy premium były mocne, paliwożerne silniki. 
Z wejściem w nowe tysiąclecie świat zaczął dostrzegać problem globalnego ocieplenia i konieczność 
ograniczenia emisji poprzez elektryfikację. Tak powstała potrzeba stworzenia nowych rozwiązań napędowych. 
Pierwszym producentem samochodów klasy premium, który stanął na wysokości zadania, był Lexus.

Dzięki temu wszystkie kluczowe elementy układu hybrydowego zostały opracowane i wyprodukowane 
we własnym zakresie. Rozwiązania hybrydowe Lexusa natychmiast zyskały opinię napędów wyjątkowo 
ekscytujących, wyrafinowanych i trwałych.

Minęły dwie dekady, a nasze marzenie o zeroemisyjnym podróżowaniu komfortowym samochodem 
przebyło długą drogę. Z każdym wprowadzanym na rynek samochodem z napędem elektrycznym 
ostateczny cel podróży staje się bliższy.

POCZUJ INNOWACJE



UX 17

Odkryj więcej online: www.lexus-polska.pl/electrified

LIDER W ELEKTRYFIKACJI 
SAMOCHODÓW KLASY PREMIUM

Kiedy ponad 30 lat temu Lexus wprowadził 
na rynek pierwszego sedana klasy premium, 
od razu stał się synonimem wyjątkowego 
wzornictwa, jakości i wyrafinowania. 

Lexus jest pionierem i liderem w elektryfikacji 
samochodów luksusowych. Marka nigdy nie 
przestaje wprowadzać innowacji, przewidując 
potrzeby kierowców. To wyjątkowe podejście 
zaowocowało stworzeniem w 2005 roku 
p i e r w s ze g o  n a  ś w i e c i e  l u k s u s o w e g o , 
hybrydowego SUV-a: Lexusa RX 400h.

SAMOŁADUJĄCA ELEKTRYCZNA 
HYBRYDA, HYBRYDA PLUG-IN 

ALBO NAPĘD ELEKTRYCZNY

Obecnie w portfolio Lexusa znajduje się sześć 
niesamowitych, samoładujących elektrycznych 
modeli hybrydowych. Dziś większość hybryd 
klasy premium poruszających się po drogach 
ma logo Lexusa.

Żaden inny producent samochodów tej 
k l a s y  n i e  j e s t  w  s t a n i e  r y w a l i z o w a ć 
z doświadczeniem Lexusa w projektowaniu, 
budowaniu, serwisowaniu oraz recyklingu 
napędów hybrydowych. Nasze samoładujące 
elektryczne hybrydy nie wymagają podłączania 
do prądu i mogą jeździć w trybie pojazdu 
elektrycznego (EV), nie zużywając paliwa 
i nie generując żadnej emisji .

Realizację nowej wizj i  Lexus Electri f ied 
zainicjowało wprowadzenie pier wszego 
całkowicie elektrycznego Lexusa UX 300e. 
Następny rozdział ot worz y ł hybr ydow y 
plug-in, Lexus NX 450h+, jeszcze bardziej 
poszerzający zelektr y fikowaną linię oraz 
Lexus RZ 450e zbudowany na platformie 
dedykowanej pojazdom elektrycznym.

PRZYSZŁOŚĆ TO LEXUS 
ELECTRIFIED

Pomimo ogromnego sukcesu samoładującego 
e l e k t r y c z n e g o  n a p ę d u  h y b r y d o w e g o 
n i e  s p o c z ę l i ś m y  n a  l a u r a c h .  D l a te g o 
realizujemy wizję Lexus Electrified, tworząc 
zelektr yfikowany samochód koncepcyjny 
Lexus LF-30. Wszystko po to, by wynieść 
przyjemność z jazdy na jeszcze wyższy poziom. 
Zintegrowane podejście do elektrycznych 
u kła d ów n a p ę d ow ych ,  z a awa ns owa n e j 
kontroli zachowania pojazdu oraz innych 
technologii elektryfikacji – oto ucieleśnienie 
naszej wizji. Śmiały wygląd Lexusa LF-30 
i wnętrze stworzone z myślą o kierowcy - 
a także doświadczenie ponad dwóch dekad 
elek tr y f ikacj i ,  cz ter y si lniki ,  nowatorski 
układ kierowniczy typu steer-by-wire oraz 
zaawansowane systemy sterowania – to właśnie 
kwintesencja Lexus Electrified.

BĄDŹ ODKRYWCĄ
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INNOWACJA LEXUSA
CZYM JEST SAMOŁADUJĄCA 

ELEKTRYCZNA HYBRYDA LEXUSA?
Łącząc moc silnika o wysokiej kulturze pracy 
z jednym albo kilkoma zaawansowanymi 
silnikami elektrycznymi, samoładujące hybrydy 
Lexusa zawsze stanowiły wzorzec elektryfikacji 
w segmencie premium. Dla Twojej wygody 
hybrydy Lexusa ładują się same podczas 
jazdy, spowalniania albo hamowania. A to 
oznacza, że nigdy nie musisz ich podłączać 
do prądu, ani martwić się o zasięg na zasilaniu 
akumulatorowym. Usiądź wygodnie i ciesz się 
niesamowitym połączeniem mocy i kontroli. 
Dzięki nim Twój Lexus jest bardziej wydajny 
i emituje znacznie mniej spalin, niż jakikolwiek 
silnik konwencjonalny.

DLACZEGO ELEKTRYFIKACJA 
JEST WAŻNA?

Wierzymy, że elektryfikacja pojazdów jest 
niezbędna, by ogranicz yć emisję gazów 
cieplarnianych i do 2050 roku stać się firmą 
zeroemisyjną. Od czasu wprowadzenia na 
rynek Lexusa RX 400h, pierwszego na świecie 
zelektryfikowanego samochodu w segmencie 
premium, Lexus przyjął inicjatywę rozwoju 
i promowania powszechnego stosowania 
przyjaznych dla środowiska samoładujących 
elektrycznych hybryd. Oprócz zmniejszenia 
emisji spalin przez nasze samochody, do 
2050 roku planujemy również zerową emisję 
CO2 we wszystkich zakładach produkcyjnych 
Lexusa oraz zminimalizowanie zużycia wody.

JAK TO JEST BYĆ WŁAŚCICIELEM 
HYBRYDY LEXUSA?

Cał y czas ciężko pracujemy, aby Twoja 
samoładująca elektryczna hybryda Lexusa 
sprawiała Ci dużo radości z jazdy oraz 
z samego faktu jej posiadania. Po drogach 
E u r o p y  j e ź d z i  o b e c n i e  p o n a d  5 0 0 
0 0 0 Lexusów z napędem hybr ydow ym. 
Wszystkie zostały stworzone w specjalnym, 
ultranowoczesnym zakładzie produkcyjnym 
w Japonii. Wszystkie spełniają rygorystyczne 
standardy jakości ,  dzięki któr ym Lexusy 
z napędem hybrydowym zdobywają liczne 
nagrody za niezawodność. Mamy nadzieję, że 
oprócz wyrazistego designu i wyrafinowania 
docenisz znacznie niższe koszty eksploatacji 
w ynikają ce z ham owania odz yskowe go 
i zaawansowanych systemów kontroli mocy. 
Dzięki nim obniżysz wydatki nie tylko na 
paliwo, ale również na wymianę hamulców, 
opon i innych akcesoriów.
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BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY 

ZERO EMISJI PRZY NIŻSZYCH 
PRĘDKOŚCIACH

Kiedy ruszasz i jedziesz z mniejszą prędkością potężny, przedni 
silnik elektryczny napędza Lexusa UX 250h, dzięki energii 
dostarczanej przez akumulator hybrydowy. W tym momencie 
Twój samochód porusza się niemal bezgłośnie, nie zużywa 
benzyny i nie generuje spalin.

NIEMAL BEZGŁOŚNY  
W PODRÓŻY

Samoładujące elektryczne hybrydy Lexusa działają płynnie 
i pozwalają na relaksujący styl prowadzenia. Przy wyższych 
prędkościach wysokowydajny silnik benzynowy cicho pracuje 
i w razie potrzeby otrzymuje wsparcie od silnika elektrycznego. 
A kiedy silnik pracuje z optymalną prędkością , nadwyżka mocy 
może być wykorzystana do ładowania akumulatora. Oprócz niskiej 
emisji spalin i zużycia paliwa Lexusa UX 250h charakteryzuje 
niemal per fekcyjna dystrybucja mocy silnika benzynowego 
i elektrycznego, zapewniająca wyjątkową przyjemność z jazdy.

LINIOWE  
PRZYSPIESZENIE

Samoładujące elektryczne hybrydy Lexusa dają dużo przyjemności 
z jazdy. Gdy mocno przyspieszasz, moc silnika elektr ycznego 
natychmiast wspiera 2-litrowy silnik benzynowy Lexusa UX 250h. 
Razem zapewniają potężny przypływ momentu obrotowego i liniowe 
przyspieszenie dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.

ODZYSKIWANIE MOCY  
PRZY HAMOWANIU

Podczas spowalniania, hamowania lub postoju silnik benzynowy 
często wyłącza się bezgłośnie, redukując emisję spalin do zera  
z hamowania lub zdejmowania nogi z gazu hamowanie odzyskowe 
wykorzystuje energię kinetyczną samochodu (w konwencjonalnych 
samochodach jest ona marnowana). Lexus UX 250h przetwarza ją 
na energię elektryczną i magazynuje w akumulatorze hybrydowym, 
którego nigdy nie trzeba podłączać do prądu.
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MODELE

LEXUS  
UX 200

Lexus UX 200 jest wyposażony w zaawansowany silnik benzynowy 
o pojemności 2 litrów zaprojektowany tak, aby zapewnić świetną 
dynamikę o przyjaznych środowisku parametrach. W tej czterocylindrowej 
jednostce zastosowano szybkie spalanie pozwalające uzyskać zwiększoną 
wydajność cieplną. Samochód jest wyposażony w wyjątkową skrzynię 
biegów, która zapewnia płynną, oszczędną jazdę i ekscytujące wrażenia.
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MODELE

LEXUS  
UX 250h

Lexus UX 250h jest wyposażony w samoładujący elektryczny 
napęd hybrydowy z wysokowydajnym, czterocylindrowym silnikiem 
benzynowym o pojemności 2 litrów. Samochód dostępny jest 
z napędem na przednie koła. Kompaktowy i lekki układ przeniesienia 
napędu oraz jednostka sterująca mocą zaprojektowane są tak, aby 
zminimalizować straty spowodowane ciepłem i tarciem. Akumulator 
o udoskonalonej konstrukcji może być umieszczony pod tylnym 
siedzeniem, minimalizując ingerencję w przestrzeń bagażową 
i przyczyniając się do obniżenia środka ciężkości auta.
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SILNIK BENZYNOWY O POJEMNOŚCI 2 LITRÓW
Lexus UX 200 jest wyposażony w nowatorski silnik benzynowy 
o pojemności 2 litrów, który wytwarza 127 kW (173 KM) mocy i 204 Nm 
momentu obrotowego. Napęd zaprojektowany z myślą o spełnieniu 
surowej normy EURO 6d zapewnia wysoką wydajność wraz ze świetną 
dynamiką i osiągami. Samochód jest dzięki temu zwinny i sprawdza się 
doskonale podczas manewrowania w mieście.

DIRECT SHIfT-CVT
Lexus UX 200 z napędem na przednie koła wyposażony jest w zaprojektowaną 
na nowo przekładnię DIRECT SHIFT-CVT. Łączy ona płynne, oszczędne 
działanie z precyzją i poczuciem pełnej kontroli.
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CZWARTA GENERACJA NAPĘDU  
HYBRYDOWEGO LEXUSA

Lexus UX 250h oferuje wiodącą w swojej klasie wydajność połączoną 
z wyjątkową responsywnością. Czwarta generacja napędu hybrydowego 
Lexusa wytwarza moc 184 KM. Kluczowym elementem połączenia 
napędu spalinowego i elektrycznego jest moduł sterowania mocą 
(Power Control Unit), który jest teraz o 20% mniejszy i o 10% lżejszy 
niż w poprzednich modelach.

2-LITROWY SILNIK BENZYNOWY
Jeden z najbardziej wydajnych silników, jakie kiedykolwiek zbudował Lexus. 
Precyzyjne technologie zapewniają mu świetną wydajność i doskonałe 
właściwości jezdne przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji spalin.  

UKŁAD NAPĘDOWY
2-litrowy silnik benzynowy i dwa silniki elektryczne łączy hybrydowa 
skrzynia biegów nowej generacji. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie 
o 25% mniejszego tarcia wewnętrznego niż poprzednie systemy Lexusa. 
Funkcja Sequential Shiftmatic zapewnia odpowiednią siłę hamowania 
silnikiem w sześciu stopniach, dając podobne wrażenie zmiany biegów, 
jak przy skrzyni manualnej. Tę opcję aktywują łopatki przy kierownicy 
albo pozycja S na dźwigni zmiany biegów. 

BATERIE HYBRYDOWE
Nowy akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy i układ chłodzenia 
znajdują się pod tylną kanapą Lexusa UX 250h. Dzięki temu zyskujesz 
większą ilość miejsca w bagażniku przy jednoczesnym obniżeniu środka 
ciężkości pojazdu.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

PURE
Automatyczna skrzynia biegów
Pakiet bezpieczeństwa LSS + 2.5
Reflektory Bi-LED
17” obręcze ze stopów lekkich
Aktywny tempomat
Ekran multimedialny 8” 
Nawigacja chmurowa
Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja
Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio, telefonem 
i wyświetlaczem

BUSINESS + PAKIET TECHNO
Wyposażenie wersji niższej oraz:
18” obręcze ze stopów lekkich
System monitorowania martwego pola i asystent ruchu poprzecznego 
z tyłu (BSM + RCTAB)
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z systemem samodzielnego 
zatrzymania (ICS)
Podgrzewane fotele przednie oraz kierownica
Ładowarka indukcyjna
Elektrochromatyczne, bezramkowe lusterko wewnętrzne
Inteligentny asystent Lexus Concierge
Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia 
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f SPORT DESIGN 
Wyposażenie wersji niższej oraz:
Pakiety stylistyczny F SPORT (zewnętrzny)
Przednie lampy przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
18” obręcze ze stopów lekkich F SPORT
Tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami sashiko (3 opcje 
kolorystyczne) 
Wersja F SPORT DESIGN dostępna również z czarnym dachem 
w opcji kolorystycznej Bi-Tone

WERSJE WYPOSAŻENIA

f SPORT DESIGN+ 
Wyposażenie wersji niższej oraz:
System multimedialny Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją
Zestaw audio 10 głośników (w tym subwoofer i wzmacniacz)
Ekran multimedialny 12,3”
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
Wersja F SPORT DESIGN+ dostępna również z czarnym dachem 
w opcji kolorystycznej Bi-Tone
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WERSJE WYPOSAŻENIA
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WERSJE WYPOSAŻENIA

f SPORT 
Wyposażenie wersji niższej oraz:
Sportowe zawieszenie F SPORT
Sportowe tłumiki drgań nadwozia
Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS)
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja
Skórzana kierownica F SPORT z panelem sterującym systemem audio, 
telefonem i wyświetlaczem
Manetki do zmiany biegów na kierownicy
Fotele F SPORT wykonane metodą pianki zintegrowanej
Lexus Link Pro: radio AM/FM, 10 głośników (subwoofer i wzmacniacz), 
wyświetlacz 12,3”, wbudowana nawigacja
Tapicerka z tkaniny łączona z elementami ze skóry syntetycznej Tahara

PRESTIGE 
Wyposażenie wersji niższej oraz:
I n te l i g e n t ny  k l u c z y k :  o t w i e r a n i e  i  u r u c h a m i a n i e  p o j a zd u  
bez użycia klucza z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED
Tapicerka z naturalnej skóry (z elementami skóry syntetycznej)
Obręcze kół ze stopów lekkich 18”, 225/50 R18 RFT G4AN  
(opony typu runflat)
Elektryczna regulacja przednich siedzeń (8 kierunków)
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy
Lexus Link Pro: radio AM/FM, 10 głośników (subwoofer i wzmacniacz), 
wyświetlacz 12,3”, nawigacja wbudowana
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01. 17-CALOWE, AERODYNAMICZNE OBRĘCZE KÓŁ
Te obręcze z wykończeniem srebrnym metalizowanym mają po obu 
stronach każdego ramienia specjalne płaty. To pierwsze tego typu 
rozwiązanie w ofercie Lexusa. Wykorzystuje się je w bolidach Formuły 
1 do regulacji przepływu powietrza i wytwarzania siły dociskającej 
pojazd do toru. Innowacyjna konstrukcja obręczy sprzyja stabilności 
podczas jazdy i hamowania, zwiększa skuteczność chłodzenia i ogranicza 
turbulencje boczne samochodu.

02. 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ
Dwubarwna stylistyka polerowanych obręczy z czarną powłoką wywołuje 
skojarzenia ze sportem i luksusem.

03. DOŚWIETLANIE ZAKRĘTÓW
Światła LED doświetlające zakręty poprawiają widoczność w bezpośrednim 
sąsiedztwie samochodu podczas skręcania.

04. REfLEKTORY BI-LED 
Przednie lampy jednoprojektorowe, składające się z dwufunkcyjnych 
reflektorów LED typu bi-beam i świateł w kształcie litery L, podkreślają 
wyrazisty charakter samochodu.

05. POTRÓJNE REfLEKTORY LED
Zwarte, potrójne reflektory z modułami diodowymi LED i światła do 
jazdy dziennej w kształcie litery L z charakterystycznym dla Lexusa 
kształtem grotu strzały. 

03
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06. ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
Światła do jazdy dziennej o kształcie grotów strzał zamontowane są nad
reflektorami. Kreślą charakterystyczny dla Lexusa rysunek litery L, będący 
przedłużeniem linii nadwozia. Z kolei pionowe linie świetlne wywołują 
wrażenie głębi i tworzą niezwykły efekt.

07. AERODYNAMICZNE TYLNE ŚWIATŁA ZWIĘKSZAJĄCE 
STABILNOŚĆ

Tylne światła zespolone nowego Lexusa UX są nie tylko atrakcyjne wizualnie, 
lecz również bardzo efektywne pod względem aerodynamicznym. Klosze
zaopatrzone są w żebra, które redukują zmiany ciśnienia powietrza o około 
16%, skutecznie poprawiając stabilność tyłu nadwozia podczas pokonywania 
zakrętów i występowania silnych, bocznych podmuchów wiatru. Zestaw 120 
diod LED tworzy atrakcyjną, ciągłą linię światła, schodzącą się lekko ku 
środkowi i mierzącą zaledwie 3 mm w najwęższym punkcie. 

08. ELEKTRYCZNIE PODNOSZONA KLAPA BAGAŻNIKA
Lexus UX może być wyposażony w elektrycznie i bezdotykowo sterowaną 
klapę bagażnika, która ułatwia załadunek i rozładunek. Wystarczy mieć 
przy sobie inteligentny kluczyk, by móc otwierać i zamykać bagażnik 
ruchem stopy pod czujnikiem wbudowanym w tylny zderzak.

09. SZYBERDACH I RELINGI DACHOWE
Elektrycznie odchylany i odsuwany szyberdach doświetla wnętrze 
samochodu i daje poczucie większej swobody oraz przestrzeni. Wykonane 
z litego aluminium relingi dachowe mają atrakcyjny, opływowy kształt, 
który idealnie komponuje się z linią dachu Lexusa UX.
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01. KOKPIT ZWRÓCONY DO KIEROWCY
By stworzyć wrażenie idealnej ciągłości, projektanci nowego Lexusa UX starali 
się zacierać tradycyjne granice między wnętrzem pojazdu, a tym, co znajduje 
się na zewnątrz. Efekt zapewnia kierowcy doskonałą widoczność i świetne 
wyczucie gabarytów samochodu. Ponadto kierowca zasiada w swoistym centrum 
sterowania, które zapewnia pełną kontrolę nad sytuacją i teraz dodatkowo 
oferuje więcej miejsca na telefon komórkowy.

02. KLIMATYZACJA S-fLOW/CLIMATE CONCIERGE
System S-Flow inteligentnie wpływa na klimat we wnętrzu Lexusa UX, 
uwzględniając warunki panujące w otoczeniu, zapewniając wysoki poziom 
komfortu i jak najniższe zużycie paliwa. Potrafi na przykład wykryć, które fotele 
są zajęte i odpowiednio dostosować swoje ustawienia. Cząsteczki nanoe™ X 
uwalniane przez system Climate Concierge nawilżają włosy i skórę, hamując 
jednocześnie rozwój wirusów oraz bakterii1 i redukując zapachy2.

03. PODGRZEWANE I WENTYLOWANE fOTELE 
Nowy Lexus UX jest dostępny z podgrzewanymi fotelami przednimi. W gorące 
dni ulgę przynosi chłodne powietrze z wydajnego układu wentylowania.

04. KIEROWNICA
Trójramienna kierownica nowego UX rozpieszcza luksusem niespotykanym 
w tej klasie pojazdów, ponieważ została zaadaptowana z naszego flagowego 
sedana LS. Z myślą o jeszcze większym komforcie podróży, jej kształt 
pieczołowicie dopracowano podczas licznych testów, w ramach których 
rejestrowano siłę nacisku dłoni mistrza kierownicy Takumi. Obszyta 
prawdziwą skórą kierownica może być wyposażona w ogrzewanie 
przydatne w zimowe poranki, a umieszczone na niej przełączniki sterują 

systemem audio, telefonem, uniwersalnym wyświetlaczem informacyjnym, 
dynamicznym tempomatem radarowym i systemem wspomagającym 
podążanie za pasem ruchu.

05. TAPICERKA SKÓRZANA/HAfT SASHIKO
Dostępna w Lexusie UX tapicerka z gładkiej skóry jest inspirowana 
tradycyjną techniką haftu sashiko, której używano podczas szycia strojów 
do uprawiania sztuk walki. Przeszywaną tapicerkę zdobią nowe wzory 
perforacji, które układają się w wyznaczone z matematyczną precyzją 
wzory podkreślające piękno foteli.

06. REGULACJA PRZEDNICH fOTELI / PODPARCIE 
LĘDŹWIOWE 

Nawet osiem różnych parametrów regulacji geometrycznej pozwala 
prowadzić Lexusa UX w ergonomicznej pozycji ciała, która redukuje 
zmęczenie. Zapewniająca doskonały komfort podczas długich podróży 
regulacja podparcia lędźwiowego jest dostępna w specyfikacjach PRESTIGE 
i F SPORT.

07. ZDOBIENIA W STYLU WASHI 
Lexus UX jest pierwszym modelem, w którym wykończenie kabiny 
inspirowane jest fakturą papieru washi używanego w tradycyjnych 
japońskich drzwiach przesuwnych. W wykończeniu F SPORT zastosowano 
fakturę naturalnej skóry.
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1  Ponad 99% wychwyconych wirusów i bakterii po 1-godzinnej ekspozycji na nanoe™ X. Japan Food Research 
Laboratories, Report No. 20073697001-0101, 15038623001-0101. 

2  Intensywność zapachu zredukowana o ponad 1,8 poprzez 1-godzinną ekspozycję na nanoe™ X. Panasonic Corporation 
Product Analysis Center, Report No. BAA33-150318-M35.
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01. DOSKONAŁA AERODYNAMIKA
Lexus UX charakteryzuje się doskonałymi właściwościami aerodynamicznymi, 
w tym niemal całkowicie osłoniętym podwoziem, co nie tylko przekłada się 
na niższe zużycie paliwa, lecz także ogranicza szum i turbulencje związane 
z ruchem opływającego samochód powietrza. Do innych przełomowych 
rozwiązań poprawiających aerodynamikę należy jednoczęściowe światło 
tylne, które poprawia stabilność pojazdu w trakcie pokonywania zakrętów 
i występowania silnych bocznych podmuchów wiatru. Profile nadkoli 
Lexusa UX są spłaszczone z boku, a w górze mają schodkowy kształt, 
co ogranicza przechyły powodowane przez przepływ powietrza podczas 
pokonywania zakrętów, zmieniania pasów czy jazdy prosto.

02. PLATfORMA O WYSOKIEJ SZTYWNOŚCI
Lexus UX zbudowany jest na nowej platformie i to jej właśnie w dużej mierze 
zawdzięcza świetne własności dynamiczne. Została ona zaprojektowana 
w taki sposób, by UX był samochodem zwinnym, natychmiast reagował 
na polecenia kierowcy, a jednocześnie zapewniał poczucie stabilności 
i bezpieczeństwa. Projekt płyty pozwala na zwiększenie sztywności 
strategicznych elementów konstrukcji, w tym zastosowanie materiałów 
o zwiększonej wytrzymałości i struktur pierścieniowych wokół tylnych 
drzwi bocznych i klapy bagażnika. W kluczowych punktach stosowane 
są sztywne połączenia klejone i laserowe zgrzewy — techniki znacząco 
zwiększające ogólną sztywność.

03. NISKO POŁOŻONY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI 
Dzięki nowej platformie środek ciężkości Lexusa UX jest ulokowany tak 
nisko, jak w żadnym innym samochodzie tej klasy. Dopełnieniem tej cechy, 
tak ważnej dla własności dynamicznych auta, są rozwiązania ograniczające 
masę nadwozia: wykonanie konstrukcji bocznych drzwi, błotników i maski 
z lekkiego aluminium, a klapy bagażnika — z materiału na bazie żywicy. 

04. ZAWIESZENIE
Kolumny MacPhersona z przodu i zawieszenie tylne z podwójnymi wahaczami 
zaprojektowano i dostrojono z myślą o komforcie i dynamice prowadzenia. 
Szczególnie dużo uwagi poświęcono charakterystyce amortyzatorów, 
jakości zastosowanego w nich oleju i uszczelniaczy oraz kontroli siły tarcia.

05. ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE UKŁADU 
KIEROWNICZEGO

W Lexusie UX wprowadzono elektryczne wspomaganie układu 
kierowniczego zintegrowane z kolumną kierownicy. System zapewnia 
wyraźne, natychmiastowe reakcje na działania prowadzącego i daje 
świetne wyczucie drogi.

06. SELEKTOR TRYBU JAZDY
Selektor trybu jazdy ulokowano tak, by można nim było łatwo sterować 
bez konieczności istotnej zmiany kierunku obserwacji lub pozycji za 
kierownicą. We wszystkich wersjach standardowo dostępne są tryby 
Eco, Normal i Sport, a UX w specyfikacji F SPORT oferuje pięć trybów: 
Eco, Normal, Custom, Sport S i Sport S+.
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01. LEXUS PREMIUM SOUND SYSTEM 
Nowy UX jest oferowany z sześcio- lub dziesięciogłośnikowym systemem 
Lexus Premium Sound System. Do słuchacza docierają zarówno fale 
dźwiękowe generowane bezpośrednio z głośników, jak i odbite od 
szyb, przez co ma on wrażenie, że siedzi na wprost sceny koncertowej. 
Partie wokalne są odtwarzane z niezwykłą czystością przez membrany 
głośników wykonane między innymi z bambusa. 

02. PRZYRZĄDY OPTITRON
W kokpicie Lexusa UX zastosowano przyrządy Optitron z centralnym, 
7-calowym wyświetlaczem LCD typu TFT. Na ekranie w przejrzysty 
sposób prezentowane są różne dane, a podczas wsiadania do samochodu 
i uruchamiania go odtwarzane są eleganckie animacje.

03. SYSTEM WZYWANIA SŁUŻB RATUNKOWYCH (ECALL) 
System eCall powstał z myślą o Twoim bezpieczeństwie. Umożliwia ręczne 
lub automatyczne połączenie z numerami alarmowymi. Służby ratunkowe 
są natychmiast powiadamiane o kolizjach, w których aktywowane zostały 
poduszki powietrzne. Otrzymują informację o dokładnej lokalizacji pojazdu 
oraz jego dane identyfikacyjne. Ponadto w każdej chwili możesz skontaktować 
się ze służbami ratunkowymi, naciskając przycisk połączenia alarmowego.

01
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01. NOWY LEXUS LINK MULTIMEDIA 
Nowy system jest szybszy i łatwiejszy w obsłudze, z poprawioną rozdzielczo-
ścią na 8-calowych (Lexus Link Connect z nawigacją w chmurze) i dużych, 
12,3-calowych ekranach dotykowych (Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją). 
Wykorzystuje nawigację w chmurze do regularnej aktualizacji danych o ruchu 
drogowym oraz map i różnych opcji ich wyświetlania. Aby korzystanie z nawigacji 
było jeszcze bardziej komfortowe, dostępne są usługi internetowe: informacje 
o ruchu drogowym, wyszukiwanie parkingów i stacji paliw, prognoza pogody.

02. NOWY, BARDZO DUŻY EKRAN DOTYKOWY 12,3”
Idealnie umiejscowiony i bardziej dostosowany do potrzeb kierowcy i interakcji 
podczas jazdy, 12,3” ekran dotykowy High Definition jest jednym z największych 
dostępnych w tej klasie. Umożliwia dostęp do nawigacji, systemu audio i klimatyzacji.

03. LEXUS LINK – USŁUGI SIECIOWE
Inteligentne i dostosowane do potrzeb jazdy funkcje pomogą Ci zaplanować podróż 
lub naprawę, znaleźć miejsce parkingowe, a nawet poprawić styl jazdy. Oszczędź 
swój czas, prowadząc Lexusa UX i korzystaj z dostępu do usług takich jak:

• Analiza jazdy: śledzi Twoje podróże, styl jazdy i pozwala rejestrować m.in. 
podróże służbowe.

• Przewodnik Jazdy Hybrydowej: pomaga w bardziej efektywnym 
prowadzeniu Twojego UX 250h.

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

• Cyfrowy opiekun Twojego samochodu: umożliwia zarządzanie serwisem 
i konserwacją Twojego auta.

• Lampki ostrzegawcze: otrzymujesz objaśnienie znaczenia każdej lampki 
ostrzegawczej oraz działania, jakie należy podjąć w razie jej aktywowania.
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• Stan samochodu: powiadamia o pozostawieniu otwartych okien lub 
o tym, że zapomniałeś wyłączyć reflektory. Może również sprawdzić, 
czy samochód jest zablokowany.

04. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI LEXUS LINK PREMIUM
Jako właściciel UX-a, zyskujesz wszystkie korzyści płynące z Lexus Link 
Standard Connectivity bezpłatnie przez cały okres eksploatacji samochodu. 
Przez pierwsze 4 lata posiadania auta pakiet Lexus Link Premium Connectivity 
jest również bezpłatny, a później działa na zasadzie subskrypcji. Do jego 
nowatorskich funkcji należą: nawigacja w chmurze, asystent głosowy, informacje 
o zdarzeniach drogowych i ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, 
dostępność miejsc parkingowych na ulicach i poza nimi, zdalne sterowanie: 
odszranianie przedniej szyby, włączanie świateł awaryjnych oraz możliwość 
zablokowania lub odblokowania Lexusa UX z Twojego domowego zacisza.

05. INTEGRACJA ZE SMARTfONAMI 
Dzięki bezprzewodowej funkcji Apple CarPlay® i przewodowej Android 
Auto®, UX umożliwia łatwe wyświetlanie i dostęp do niektórych aplikacji 
Twojego smartfona na ekranie.

06. BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA
Ładowarka umiejscowiona z przodu konsoli środkowej umożliwia ładowanie 
smartfona lub innego urządzenia przenośnego bez podłączania kabla 
— wystarczy położyć urządzenie na podkładce ładującej.
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01. LEXUS SAfETY SYSTEM + OTRZYMAŁ 5 GWIAZDEK  
W TESTACH NCAP

Lexus UX jest wyposażony w system ochrony przedkolizyjnej z nową funkcją 
wykrywania pieszych o każdej porze i rowerzystów za dnia. Zapewnia on 
bezpieczeństwo na poziomie najwyższym w tej klasie i otrzymał pięć gwiazdek 
w prestiżowych testach Euro NCAP. 

Lexus Safety System + 2.5 obejmuje następujące funkcje:
• System ochrony przedkolizyjnej z funkcją wykrywania pieszych.
• Dynamiczny tempomat radarowy.
• Asystent rozpoznawania znaków drogowych.
• System wspomagający podążanie za pasem ruchu.
• Automatyczne światła drogowe.
• Awaryjne wsparcie układu kierowniczego.
• Wsparcie kierowcy podczas pokonywania skrzyżowań.

02. SYSTEM OCHRONY PRZEDZDERZENIOWEJ (PCS)
System ochrony przedzderzeniowej nowego Lexusa UX potrafi teraz 
wykrywać nawet pieszych nocą i rowerzystów w ciągu dnia. Wymagało 
to zwiększenia czułości i zakresu dynamicznego kamery, by pomagała 
również unikać wypadków w ciemności — na przykład w sytuacji, gdy 
kierowca oślepiony przez pojazd z naprzeciwka nie widzi pieszego przed 
maską. Poszerzono również kąt, jaki swoim działaniem obejmuje radar 
na fale milimetrowe, aby możliwe było wykrywanie rowerzystów. Jeśli 
system uzna, że prawdopodobieństwo kolizji jest wysokie, automatycznie 
aktywuje hamulce, aby pomóc w jej uniknięciu lub ograniczyć szkody.

03. DYNAMICZNY TEMPOMAT RADAROWY (ACC)
System ten wykorzystuje czujnik radarowy, działający w zakresie fal 
milimetrowych oraz kamerę do wykrywania pojazdu poprzedzającego, która 
pomaga utrzymać od niego odpowiedni dystans. Jeśli pojazd poprzedzający 
zatrzyma się, system zatrzyma również Lexusa UX. Gdy poprzedzający pojazd 
z powrotem ruszy, UX także podejmie dalszą jazdę. System ten odciąża 
kierowcę w sytuacjach wymagających częstego zatrzymywania się i ruszania.

04. ASYSTENT ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH 
(RSA)

Asystent rozpoznawania znaków drogowych w nowym Lexusie UX 
odczytuje znaki drogowe i wyświetla je na uniwersalnym wyświetlaczu 
informacyjnym. Ponieważ asystent rozpoznawania znaków jest sprzężony 
z dynamicznym tempomatem radarowym, może szybko zmieniać zadaną 
prędkość zgodnie z odczytanym ograniczeniem. Wystarczy nacisnąć 
jeden przycisk, by wszystko to odbywało się automatycznie. Asystent 
RSA rozpoznaje wszystkie ważne znaki drogowe i ostrzeżenia, w tym 
znaki elektroluminescencyjne i migające.

05. WSPOMAGANIE PODĄŻANIA ZA PASEM RUCHU (LTA)
System ułatwia kierowcy utrzymanie samochodu pośrodku pasa. Od 
poprzedniego systemu różni się również tym, że działa w ciaśniejszych 
zakrętach. Jeśli uzna, że istnieje prawdopodobieństwo wyjechania poza 
pas, przejdzie w tryb zapobiegania, by pomóc w skierowaniu pojazdu 
z powrotem na właściwy tor.

Funkcji realizowanych przez pakiety Lexus Safety System + w żadnym wypadku nie wolno traktować jako substytutu umiejętności kierowcy. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcjami. 
Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo zawsze odpowiedzialny jest kierowca. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia mogą być modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Więcej informacji można uzyskać 
u lokalnych autoryzowanych dilerów Lexusa.
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TECHNIKA | SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPARCIA KIEROWCY
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01. PODUSZKI POWIETRZNE
Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, nowy Lexus UX zapewnia 
kierowcy oraz pasażerom „tarczę” w postaci 8 poduszek powietrznych. 
Są to czołowe i kolanowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
z przodu, boczne poduszki powietrzne w fotelach przednich i tylnych, 
a także kurtyny na całej długości okien bocznych. 

02. ADAPTACYJNY SYSTEM ŚWIATEŁ DROGOWYCH1

Konfigurowalny system adaptacyjnych świateł drogowych LED zapobiega 
oślepianiu innych użytkowników drogi. Źródła światła LED w reflektorze 
są niezależnie włączane/wyłączane tak, by selektywnie oświetlały obszar 
przed samochodem.

03. SYSTEM OSTRZEGANIA O CIŚNIENIU W OPONACH
Odbierając dane z czujnika zainstalowanego w każdej oponie, wyświetlacz 
wieloinformacyjny wyświetla dane dotyczące ciśnienia i ostrzega o jego 
spadku. System może zmniejszyć ryzyko przebicia opon, a jednocześnie 
przyczynia się do wydłużenia ich żywotności i zwiększenia oszczędności 
paliwa. 

04. OSTRZEGANIE PODCZAS PARKOWANIA1

System istotnie ułatwia bezpieczne parkowanie, integrując funkcje sonaru 
wykrywającego przeszkody, układu ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających 
z tyłu z kierunku poprzecznego (RCTA) oraz kamery cofania.

05. OSTRZEŻENIE O POJAZDACH NADJEŻDŻAJĄCYCH Z TYŁU 
Z KIERUNKU POPRZECZNEGO Z fUNKCJĄ HAMOWANIA 
(RCTAB)1

Funkcja aktywna podczas cofania wykrywa przeszkody w pobliżu samochodu, 
a także inne pojazdy zbliżające się w strefie za nim. W razie potrzeby 
system włącza sygnał dźwiękowy i wyświetla sygnał wizualny na centralnym 
wyświetlaczu i w odpowiednim lusterku bocznym. Może także samoczynnie 
wpływać na siłę napędową i sterować hamulcami, aby uniknąć kolizji.

06. SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA (BSM)1 
Radary zamontowane w tylnym zderzaku wykrywają pojazdy na sąsiednich 
pasach wjeżdżające w obszar niewidoczny w lusterkach bocznych. Jeśli 
kierowca sygnalizuje zamiar zmiany pasa, a inny pojazd znajduje się właśnie 
w martwym polu, w odpowiednim lusterku bocznym generowany jest 
sygnał ostrzegawczy.

¹ W zależności od wersji.
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01. STYLIZACJA f SPORT TYLNEJ CZĘŚCI NADWOZIA
Charakterystyczne dla wersji F SPORT i F SPORT DESIGN elementy 
stylizacyjne tylnej części nadwozia obejmują specjalny zderzak, środkową 
listwę i ramkę tylnego światła odblaskowego z powłoką w kolorze jet black.
 
02. ATRAPA CHŁODNICY f SPORT
Stylizacja atrapy chłodnicy i przedniego zderzaka wyróżnia Lexusa 
F SPORT i Lexusa F SPORT DESIGN spośród pozostałych wersji UX. 
Zaprojektowanie skomplikowanej struktury siatkowej atrapy chłodnicy 
nawiązującej do tej stworzonej dla modelu LS F SPORT — wykończonej 
w kolorze jet black — wymagało wielu miesięcy intensywnego modelowania 
komputerowego.

03. 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ, WZÓR f SPORT  
I f SPORT DESIGN

W nawiązaniu do stylizacji sportowego coupé LC i flagowego sedana LS 
wersja UX F SPORT jest wyposażona w 18-calowe obręcze kół o wysokiej 
sztywności, z pięcioma podwójnymi ramionami i ciemną, metaliczną powłoką.

04. DACH W OPCJI KOLORYSTYCZNEJ BI-TONE
Nowy, czarny dach Bi-Tone z czarnymi relingami dachowymi jest dostępny 
jako opcja w specyfikacjach F SPORT i F SPORT DESIGN.

03 04

0201

F SPORT | F SPORT DESIGN
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05. UKŁAD KOREKCJI SZTYWNOŚCI ZAWIESZENIA (AVS)1

Wersje F SPORT mogą być wyposażone w układ korekcji sztywności 
zawieszenia (AVS), podobny do stosowanego w naszym coupé, Lexusie LC. 
Obejmuje on amortyzatory, których siła tłumienia jest regulowana 
z dokładnością do 650 poziomów, tak by samochód pozostawał wyjątkowo 
stabilny na każdej nawierzchni.

06. KIEROWNICA f SPORT1 
Kierownica z logo F SPORT daje prowadzącemu wyjątkowe poczucie zespolenia 
z samochodem. Łopatki do zmiany biegów pozwalają na szybkie i precyzyjne 
modyfikacje przełożeń bez odrywania rąk od kierownicy. Dźwignia zmiany 
biegów F SPORT obszyta perforowaną skórą jest stylistycznie dopasowana 
do kierownicy, dodatkowo podkreślając sportowy charakter pojazdu.

07. NAKŁADKI PROGÓW I SPORTOWE, PERfOROWANE 
PEDAŁY f SPORT1

Wytrzymałe nakładki na progi F SPORT skutecznie chronią lakier przed 
uszkodzeniami. Są wykończone w stylu szczotkowanego aluminium i zdobione 
inskrypcją ze znakiem firmowym Lexusa. Aluminiowe, perforowane pedały 
odzwierciedlają sportowy rodowód wersji UX F SPORT, a przy tym mają 
znakomite własności antypoślizgowe.

08. WSKAŹNIKI f SPORT1

Centralny wskaźnik F SPORT wykonany został jako 8-calowy wyświetlacz   
TFT, a inspiracją dla jego konstrukcji i wyglądu były rozwiązania stosowane  
w naszym legendarnym supersamochodzie LFA. Wyświetlacz — tak jak 
w samochodach Lexus F — zawiera obrotomierz w formie zegara oraz 
cyfrowy prędkościomierz.

09. TRYB SPORT S+1

Tryb Sport S+ w Lexusie UX SPORT zmienia — na wyraźnie bardziej 
sportową — charakterystykę zawieszenia, układu kierowniczego i reakcji 
na naciśnięcie pedału przyspieszenia.
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F SPORT | F SPORT DESIGN

1 Tylko F SPORT.
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AKCESORIA

PRZEWÓZ BAGAŻY

Gdy wyruszasz na poszukiwanie przygody, 
Lexus UX pomieści cały Twój ekwipunek. 
Belki poprzeczne i bagażniki pozwolą Ci 
do maksimum wykorzystać możliwości tego 
rewolucyjnego crossovera. 

BAGAŻNIKI DACHOWE  
MARKI LEXUS

Najnowsze bagażniki dachowe marki Lexus 
to idealne akcesoria na wyprawy z rodziną 
albo grupą prz yjaciół.  S ą per fekcyjnie 
dopasowane do Twojego auta, dostosowane do 
przewożenia sprzętu sportowego i przyciągają 
wzrok oryginalnym designem w kolorze 
błyszczącej czerni. Bagażniki charakteryzują się 
aerodynamicznym kształtem oraz wysoką jakością 
wykonania, co poprawia komfort akustyczny 
każdej podróży.

Belki poprzeczne po zamocowaniu do relingów 
dachowych Lexusa UX tworzą bezpieczną, 
stabilną podstawę dla różnych specjalistycznych 
akcesoriów transportowych. 
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AKCESORIA

01. KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE LEXUS
UX będzie wyglądał jeszcze lepiej na 18-calowych kołach z czarną lub 
czarno-srebrną obręczą. Oryginalne koła zimowe Lexus zapewniają 
maksymalne bezpieczeństwo w trudnych warunkach pogodowych nawet 
na wymagającej nawierzchni.

02. PODŚWIETLANE NAKŁADKI PROGOWE 
Podświetlane nakładki na progi emanują wyrafinowaniem i stylem. Z tym 
detalem wnętrze Twojego Lexusa będzie jeszcze bardziej elitarne.

03. DYWANIKI GUMOWE 
Oryginalne, idealnie dopasowane dywaniki gumowe zapewniają najlepszą 
ochronę wykładziny podłogi przed wszelkimi zabrudzeniami - nawet 
w najtrudniejszych warunkach. Są nieprzepuszczalne dla zanieczyszczeń, 
błota i wody. Dywaniki można swobodnie wyjmować, co znacznie ułatwia 
czyszczenie.

04. fOLIE OCHRONNE 
Odpryski kamieni, promienie UV, sól drogowa, owady latające - lakier 
Twojego pojazdu jest nieustannie narażony na działanie czynników, 
które psują jego wygląd i obniżają wartość pojazdu. Teraz, dzięki foliom 
ochronnym Paint Protection Films, Twoje auto może dłużej zachować 
nienaganny wygląd. Folie zapewniają ochronę nawet najbardziej narażonym 
obszarom pojazdu.

01 02
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ŚWIAT KOLORÓW 
UNIKALNY PROCES POZWALA UZYSKAĆ WRAŻENIE, ŻE KOLORY REAGUJĄ NA 

ZMIENIAJĄCE SIĘ OŚWIETLENIE

Projek tanci Lexusa zdają sobie sprawę z emocjonalnej  s i ł y 
oddziaływania koloru samochodu. To wyjaśnia, dlaczego nigdy 
nie używają gotowych barw, ale opracowują własne w procesie, 
który może trwać nawet dwa lata. Dbałość o szczegóły, obecna 
w procesie tworzenia projektu Lexusa, dotyczy też lakieru. 

Paleta Lexusa składa się z około 30 unikatowych kolorów. Powstają 
one dopiero po odrzuceniu setek innych barw przez projektantów, 
co wymaga wyćwiczonego oka i opanowania teorii koloru - nauki 
o pigmentach i połączeniach barw.

Kształtując panele testowe tak, aby przypominały kontury samochodu, 
projektanci sprawdzają kolor y w świetle reflektorów, w słońcu 
i w cieniu, a także w różnych miesiącach roku. Eksperci dobierają 
odpowiednie odcienie, które uzupełniają każdy model. W przypadku 
nowego Lexusa UX, Sonic Platinium należy do kolorów, które 
doskonale podkreślają formę tego stylowego crossovera.

Proces nakładania koloru zaczynają laboranci mieszający farbę, 
a kończą pracownicy lakierni, którzy tworzą nieskazitelną , jednolitą 
pow łokę. Następnie rozpocz yna się etap kontroli ,  w k tór ym 
ręcznie – przy oświetleniu RGB – wykrywane są niedoskonałości  
o wymiarach nawet 0,5 milimetra.

Lexus stworzył pięciopowłokowy proces koloryzacji, dzięki któremu 
uzyskuje się poziom głębi i luminescencji nieosiągalny w przypadku 
tradycyjnych lakierów. Pomiędzy warstwami lakier jest ręcznie 
szlifowany na mokro pod nadzorem mistrzów rzemiosła Takumi. 
To żmudny proces dający gwarancję, że każda świeża powłoka 
jest wolna od skaz. Nawet dla niewprawnego oka widoczna jest 
równomierność i połysk lakieru. 
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KOLORY | NADWOZIE

F WHITE | 0831 SONIC WHITE | 0852 SONIC PLATINUM | 1L2

SONIC GREY | 1L1 SONIC TITANIUM | 1J7 BLACK | 2123

GRAPHITE BLACK | 223

F WHITE / BLACK | 2LJ1

RED | 3T23

SONIC GREY / BLACK | 2ZG1

BLAZING CARNELIAN | 4Y1

SONIC PLATINUM / BLACK | 2ZH1

TERRANE KHAKI | 6X4

RED / BLACK | 2LN1

SAPPHIRE BLUE | 8X11

SAPPHIRE BLUE / BLACK | 2QF1

CELESTIAL BLUE | 8Y6

BLAZING CARNELIAN / BLACK | 2ZJ1

1  Wyłącznie w F SPORT, F SPORT DESIGN i F SPORT DESIGN+.
2 Niedostępne w modelach F SPORT, F SPORT DESIGN i F SPORT DESIGN+. 
3 Jednolity kolor. 

Uwaga: z powodu różnic w druku rzeczywiste kolory lakieru mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na ilustracji.
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KOLORY | WNĘTRZE

TKANINA1

FA 20 Black FA 42 Hazel

LA 10 White Ash LA 42 Hazel LA 00 Rich 
Cream

SKÓRA NATURALNA3

LA 20 Black

EA 20 White Ash EA 42 Hazel

SKÓRA SYNTETYCZNA TAHARA2

EA 10 Black
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KOLORY | WNĘTRZE

FB 31 Flare RedFB 21 Black

1 Tapicerka materiałowa jest standardem w wersjach PURE i BUSINESS.
2 Tahara Trim jest standardem w wersji F SPORT DESIGN i F SPORT DESIGN+.
3 Gładka skóra jest standardem w wersjach PRESTIGE. Fotele pokryte skórą naturalną mają też elementy ze skóry syntetycznej.
4 Tkanina F SPORT / wykończenie Tahara jest standardem w wersji F SPORT.

Autoryzowany Salon Sprzedaży Lexusa z przyjemnością udzieli Państwu wszelkiej dalszej pomocy. Prosimy również o zapoznanie się z Konfiguratorem Lexusa na stronie www.lexus-polska.pl/new-cars 

TKANINA F SPORT / 
SKÓRA SYNTETYCZNA TAHARA4



48 UX

DANE TECHNICZNE

UX 200 UX 250h

MASY
Masa własna (kg) 1460-1540 1540-1620
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1980 2110

POJEMNOŚCI I PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
Pojemność bagażnika (l) 334 320
Pojemność zbiornika paliwa (l) 47 43

SILNIK BENZYNOWY
Pojemność skokowa (cm3) 1987 1987
Liczba cylindrów / liczba zaworów 4 / 16 4 / 16
Układ cylindrów rzędowy rzędowy
Max. moc [KM (kW) / obr./min.] 173 (127) 152 (112)
Max. moment obrotowy (Nm / obr./min.) 204 / 4400-4800 190

SILNIK ELEKTRYCZNY

Max. moc KM (kW) — 80 (109)

Max. moment obrotowy (Nm) — 202 (20.6)

Typ silnika — Silnik z magnesem trwałym

NAPĘD HYBRYDOWY

Maksymalna moc KM 1 — 184

OSIĄGI
Max. prędkość (km/h) 190 177
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s) 9.2 8.5

ZUŻYCIE PALIWA
Średnie zużycie paliwa (l/100 km) 6,6-6,9 5,3-5,7
Rodzaj paliwa Benzyna min. 95 oktanów Benzyna min. 95 oktanów

POZIOM EMISJI
Emisja CO2 (g/km) 150-156 120-128
Norma emisji spalin WLTP WLTP

HAMULCE
Przód Tarczowe wentylowane Tarczowe wentylowane
Tył Tarczowe Tarczowe

ZAWIESZENIE
Przód Kolumna McPhersona Kolumna McPhersona
Tył Wielowahaczowe (niezależne) Wielowahaczowe (niezależne)

 
1 Połączona moc silnika spalinowego i elektrycznego
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DANE TECHNICZNE
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1 Przedstawiona wartość dotyczy modelu UX wyposażonego w 18-calowe koła. Równoważna wartość dla modelu wyposażonego w koła 17-calowe wynosi 1560. 
2 Podana wartość dotyczy wersji z opcjonalnym szyberdachem. Równoważna wartość dla modelu F SPORT to 889. Dla modeli z dachem standardowym wartość wynosi 947 lub 929 dla wersji F SPORT.
3 Podana wartość dotyczy wersji z opcjonalnym szyberdachem. Dla modeli z dachem standardowym wartość wynosi 922 dla Lexusa UX 200 i 923 dla Lexusa UX 250h.
4  Przedstawiona wartość dotyczy wersji Lexusa UX 250h wyposażonego w 10- lub 13-głośnikowy system audio. Dla wersji 6-głośnikowej wartość wynosi 1328. Równoważna wartość dla Lexusa UX 200 jest taka sama, gdy 

wyposażony jest w 17-calowe koła. Dla Lexusa UX 200 wyposażonego w koła 18-calowe i systemy audio 10- lub 13-głośnikowe wartość wynosi 1255.  
Dla modelu Lexusa UX 200 wyposażonego w 18-calowe koła i 6-głośnikowy system audio wartość wynosi 1336.

5 Podana wartość dotyczy wersji Lexusa UX 250h i Lexusa UX 200 wyposażonego w koła 17-calowe. Równoważna wartość dla Lexusa UX 200 wyposażonego w koła 18-calowe wynosi 864.

Uwaga: wymiary na powyższych ilustracjach podane są w milimetrach.
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BĄDŹ NASZYM 
GOŚCIEM

NA PODEJŚCIE DO NASZYCH KLIENTÓW 
MA WPŁYW JAPOŃSKA fILOZOfIA 

GOŚCINNOŚCI

Omotenashi, tłumaczone z japońskiego, to „gościnność i uprzejma 
obsługa”. To jednak o wiele więcej niż doskonałość usług, to bardzo 
dawna koncepcja nastawiona na przewidywanie potrzeb innych 
ludzi, zanim te potrzeby nawet się pojawią. Omotenashi wpływa 
na to, jak projektujemy i konstruujemy nasze samochody oraz na 
to, jak traktujemy Ciebie, właściciela Lexusa. Nie tylko w punkcie 
sprzedaży, ale przez całe życie Twojego samochodu. Chcemy, żebyś 
czuł się doceniony za każdym razem, kiedy się z nami kontaktujesz. 
Chcemy, żebyś czuł się kimś więcej, niż Klientem.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą prywatnym, czy jeździsz we 
flocie, doświadczysz Omotenashi za każdym razem, kiedy odwiedzisz 
nasz salon. Czeka na Ciebie ciepłe przyjęcie i uprzejmy personel 
oraz powitanie, jakbyś był gościem, którego wita się w domu. 
W przyjaznej atmosferze i imponującej wygodzie zaproponujemy 
Ci przekąskę i kawę lub herbatę. Korzystając z szybkiego internetu, 
możesz skupić się na swojej pracy albo sprawdzić newsy. A wszystko 
to wiedząc, że technicy Lexusa pracują efekty wnie i z wielką 
precyzją , by przerwa w Twoim dniu była minimalna.

KOMPLETNY SPOKÓJ Z LEXUS RELAX
Jeśli gwarancja podstawowa na Twojego Lexusa wygasła lub do jej 
zakończenia zostało mniej niż rok, możesz przystąpić do programu 
Lexus Relax. Dzięki temu, wykonując przegląd samochodu w dowolnej 
Autoryzowanej Stacji Dilerskiej, uzyskasz łączną ochronę gwarancyjną 
na kolejne 12 miesięcy albo na 15 000 km (w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej). Lexus Relax zapewni Ci bezkosztową naprawę 
lub wymianę oryginalnych części. Będziesz mieć kompletny spokój 
i gwarancję nawet przez 10 lat.1

1  Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w programie Lexus Relax znajdziesz u Autoryzowanych 
Dilerów Lexusa.
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ODKRYJ WIĘCEJ ONLINE
Dowiedz się więcej o nowym UX, a nawet zarezerwuj samochód online. Daj sobie czas na sprawdzenie, jaka specyfikacja najlepiej 
pasuje do Twojego stylu życia. Poznaj nasze usługi i możliwości finansowania oraz zasubskrybuj biuletyn. Jeżeli jesteś zainteresowany 
tym, jak prowadzi się najnowszego UX, możesz przez internet zarezerwować jazdę próbną u Twojego lokalnego dilera Lexusa.

Więcej o nowym UX: 
www.lexus-polska.pl/new-cars/ux
youtube.com/LexusPolska
facebook.com/LexusPolska
instagram.com/LexusPolska

© 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, maj 2023 r.


	POCZUJ EKSCYTACJĘ 
	POCZUJ SIĘ KOMFORTOWO
	BĄdź w łączności
	POCZUJ INNOWACJE
	BĄDŹ ODKRYWCĄ
	BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY 
	MODELE
	wersje wyposażenia
	F SPORT | F SPORT DESIGN
	technika | dynamika jazdy
	wyposażenie | na zewnątrz
	AKCESORIA
	KOLORY | nadwozie
	DANE techniczne
	Poczuj się doceniony

