LEXUS UX 250h
VARUSTUSTASE COMFORT
AKTIIVOHUTUS JA SÕIDUDÜNAAMIKA
Ohutussüsteem Lexus Safety System+
– Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS)
– Dünaamiline radariga kiirushoidik (DRCC), kõigil kiirustel
– Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LTA)
– Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
– Automaatsed kaugtuled (AHB)
Blokeerumisvastased pidurid (ABS)
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)
Sõidurežiimi valikulüliti
– ECO/NORMAL/SPORT
Elektroonilised regeneratiivsed pidurid (ECB-R)
Elektrirežiim (elektriauto)
Nõlvaltstardiabi (HAC)
Veojõukontroll (TRC)
Eesmised vibratsiooni summutavad damperid
Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS) automaatse asukohatuvastusega
PASSIIVOHUTUS
Juhi ja kõrvalistuja turvapadjad; pea-, külg- ja põlveturvapadjad /
täispikkuses turvakardinad / tagumine ümberkaldumisanduriga
külgturvapadi
Kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise võimalus
Turvavööde audiovisuaalne meeldetuletus
Turvavööde eelpingutid esiistmetel
Turvavööde eelpingutid tagaistme äärmistel kohtadel
ISOFIXI kinnituskohad tagaistme äärmistel kohtadel
VÄLISKUJUNDUS
17-tollised hõbedased valuveljed, viie laia kodaraga disain
- 215/60 R17 rehvid
Bi-LED-esituled
LED-päevatuled ja udutuled
Esitulede pesurid
Tagumised LED-liittuled
Vihmaanduriga klaasipuhastid
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
Tagaspoiler
Katusereelingud
TURVALISUS
Ärandamisvastane süsteem – sissetungiandur/kaldeandur/sireen
Uste automaatne lukustus
Uste topeltlukustus
Puldiga ukselukustus

HELI-, SIDE- JA INFOSÜSTEEMID
7-tolline Lexus Media ekraan
Puuteplaadi abil juhitav multimeediaekraan
Kuue kõlariga Panasonic® helisüsteem
Tahavaatemonitor ja -kaamera (staatiliste juhistega)
Bluetooth® mobiiltelefoni- ja helisüsteem
Analoogkell
Digitaalne spidomeeter
Hädaabikutse süsteem (eCall)
SALONGI MUGAVUS JA PRAKTILISUS
Kahetsooniline elektrooniline kliimaseade
- automaatse õhuringlusfunktsiooniga
- Nanoe® tehnoloogiaga
Võtmeta käivitussüsteem
Tekstiilist istmekatted
Soojendusega esiistmed
Käsitsi reguleeritavad esiistmed
Kolme kodara ja nahkkattega rool
Roolile paigutatud juhtnupud:
- helisüsteemi, häälkäskluste, telefoni, ACC ja LDA juhtimiseks
Tahara viimistlusega armatuurlaud
Nahkkattega käigukanginupp
Elektrokromaatiline tahavaatepeegel (isetumenev)
Läikivmust keskkonsool
Pakiruumikate
Rehviparanduskomplekt
Pukseerimisvõime kuni 750 kg

TEHNOLOOGIAPAKETT:
Soojendusega rool
Võtmeta sisenemissüsteem
Parkimisandurid ees ja taga

TEHNOLOOGIAPAKETT + NAVIGATSIOON:
Soojendusega rool
Võtmeta sisenemissüsteem
Parkimisandurid ees ja taga
Lexuse navigatsioonisüsteem

TEHNOLOOGIAPAKETT PLUSS + NAVIGATSIOON (FWD)
Soojendusega rool
Võtmeta sisenemissüsteem
Parkimisandurid ees ja taga
Lexuse navigatsioonisüsteem
Toonklaas
18-tollised, viie laia kodara ja töödeldud viimistlusega valuveljed
- 225/50 R18 rehvid

Pimeala monitor (BSM) koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatusja pidurdamissüsteemiga (RCTAB)
Nutikad parkimisandurid ees ja taga

VARUSTUSTASE PREMIUM
(lisaks varustustasemele Comfort)
18-tollised, viie laia kodara ja töödeldud viimistlusega valuveljed
- 225/50 R18 rehvid
LED-kurvituled
Toonklaas
Parkimisandurid ees ja taga
Juhtmeta laadija
Võtmeta sisenemissüsteem
Naturaalnahast istmekatted
Kolme kodara, nahkkatte ja soojendusega rool
Elektriliselt (nupust) juhitav tagaluuk
Runflat-rehvid

TEHASE LISAVARUSTUS
Lexuse navigatsioonisüsteem

NAVIGATSIOON + TEHNOLOOGIAPAKETT:
Lexuse navigatsioonisüsteem
13 kõlariga Mark Levinson® Premium Surround helisüsteem
Elektriliselt mitmes suunas reguleeritavad esiistmed (juhil ja kõrvalistujal)
Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel, 2 asendit
Elektriliselt reguleeritav rool

NAVIGATSIOON + TEHNOLOOGIAPAKETT + KATUSELUUK:
Lexuse navigatsioonisüsteem
13 kõlariga Mark Levinson® Premium Surround helisüsteem
Elektriliselt mitmes suunas reguleeritavad esiistmed (juhil ja kõrvalistujal)
Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel, 2 asendit
Elektriliselt reguleeritav rool
Elektriliselt kallutatav ja liigutatav klaasist katuseluuk
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LEXUS UX 250h
VARUSTUSTASE F SPORT
(lisaks varustustasemele Premium)

VARUSTUSTASE F SPORT S
(lisaks varustustasemele F Sport)

VARUSTUSTASE LUXURY
(lisaks varustustasemele Premium)

18-tollised F SPORTi kujundusega valuveljed
- 225/50 R18 rehvid
Kuue kõlariga Panasonic® helisüsteem
Kolme LED-lambiga esituled
Eesmised LED-suunatuled
F SPORTI logod eesmistel poritiibadel
Eripärane F SPORTi iluvõre
Kohanduvate kaugtulede süsteem (AHS)
Aktiivne helikontrollisüsteem (ASC)
F SPORTi kujundusega esiistmed
- Tekstiilist / Tahara nahast istmekatted
Elektriliselt mitmes suunas reguleeritavad esiistmed (juhil ja kõrvalistujal)
Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel, 2 asendit
Kolme kodara ja perforeeritud nahkkattega rool
- soojendusega
Käiguvahetuslabad
Perforeeritud nahkkattega käigukanginupp
Töödeldud alumiiniumist sportpedaalid
Esi- ja tagaustel alumiiniumist LEXUSE kirjaga lävepakuliistud
Keskkonsool Hairline Metallicu viimistlusega
Esiklaasinäidik (HUD)
Juhtmeta laadija
Nutikad parkimisandurid ees ja taga
Pimeala monitor (BSM) koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatusja pidurdamissüsteemiga (RCTAB)

Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
- isetumenevad
- automaatselt kokkuklapitavad ja mälufunktsiooniga
Kohanduva jäikusega vedrustus (AVS)
Sõidurežiimi valikulüliti:
- Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+
Pimeala monitor (BSM) koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatusja pidurdamissüsteemiga (RCTAB)
Nutikad parkimisandurid ees ja taga
Tagumised vibratsiooni summutavad damperid
10,3-tollise multimeediaekraaniga Lexuse esmaklassiline
navigatsioonisüsteem
13 kõlariga Mark Levinson® Premium Surround helisüsteem
Esiklaasinäidik (HUD)
Panoraamvaatemonitor (PVM) koos jalakäijate hoiatusega
Juhtmeta laadija
Võtmekaart
F SPORTI naturaalnahast istmekatted
Ventileeritavad esiistmed
Elektriliselt mitmes suunas reguleeritav ja mälufunktsiooniga juhiiste
Elektriliselt reguleeritav rool
Väljumist ja sisenemist hõlbustav süsteem:
- tahapoole liikuv juhiiste ja sissetõmbuv rool

Kolme LED-lambiga esituled
Eesmised LED-suunatuled
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
- isetumenevad
- automaatselt kokkuklapitavad ja mälufunktsiooniga
Kohanduvate kaugtulede süsteem (AHS)
Kohanduva jäikusega vedrustus (AVS)
Sõidurežiimi valikulüliti:
- Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+
Pimeala monitor (BSM) koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatusja pidurdamissüsteemiga (RCTAB)
Nutikad parkimisandurid ees ja taga
Tagumised vibratsiooni summutavad damperid
10,3-tollise multimeediaekraaniga Lexuse esmaklassiline
navigatsioonisüsteem
13 kõlariga Mark Levinson® Premium Surround helisüsteem
Esiklaasinäidik (HUD)
Panoraamvaatemonitor (PVM) koos jalakäijate hoiatusega
Võtmekaart
Ventileeritavad esiistmed
Elektriliselt mitmes suunas reguleeritav ja mälufunktsiooniga juhiiste
Väljumist ja sisenemist hõlbustav süsteem:
- tahapoole liikuv juhiiste ja sissetõmbuv rool
Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel, 2 asendit
Elektriliselt reguleeritav rool
Washi Japanese paper - viimistlusega armatuurlaud
Esi- ja tagaustel LEXUSE kirjaga alumiiniumist lävepakuliistud
Keskkonsool Hairline Metallicu viimistlusega

TEHASE LISAVARUSTUS
Elektriliselt kallutatav ja liigutatav klaasist katuseluuk
10,3-TOLLISE EKRAANIGA NAVIGATSIOON + NAHKSISU:
10,3-tollise multimeediaekraaniga Lexuse esmaklassiline
navigatsioonisüsteem
Kaheksa kõlariga Panasonic® helisüsteem
F SPORTi nahksisu
Elektriliselt reguleeritav rool

TEHASE LISAVARUSTUS
Elektriliselt kallutatav ja liigutatav klaasist katuseluuk
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