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Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.
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Lexus NX MY21
Podrobnosti ponuky

Vybraný model NX MY21
Rok výroby 2020
Karoséria SUV
Motor NX 300h
Verzia PRESTIEGE 4x4

Špeciálna cena pre Vás

43 955 EUR

Špeciálna cena pre Vás
Celková katalógová cena 54 275 EUR
Celková výška poskytnutej zľavy -10 320 EUR
Špeciálna cena 43 955 EUR



Cena

Katalógová cena vybranej verz ie výbavy 51 120 €

Vybraná doplnková výbava

BIELA SONIC 085 1 155 €

Paket Lexus Safety System 2 000 €

Farba interiéru - Biela;  Farba sedadiel - Krémová; Dekor - Strieborný 0 €

Celková cena 54 275 €

Individuálna z ľava -10 320 €

Špeciálna cena 43 955 €

Vš etky ceny dopl nkovej  výbavy s ú s  montážou.
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Kalkulácia pre Vás



Pohon

Zavesenie

Komfort

Audio a komunikácia

Interiér

Interiér

Exteriér

Pasívna bezpečnosť

Zabezpečenie

Vybrané doplnkové vybavenie
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Lexus NX MY21
Výbava vozidla

Motor 2,5 l R4 pracuje v Atkinsonovom  cykle•
Pohon AWD•
Elektronicky riadená prevodovka s plynule m eniteľným  prevodom
(E-CVT)

•

Štandardný podvozok•

Dvojzónová autom atická klim atizácia•
Kožený volant•
Radiace pádla pod volantom•
Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné (8 sm erov)•
Vyhrievanie predných sedadiel•
Tem pom at•
Systém  bezkľúčového nastupovania a štartovania Sm art Entry•
Dažďový senzor•
Inteligentné parkovacie senzory•
Zadná parkovacia kam era•
Kom fortný prístupový systém  batožinového priestoru•
Volič jazdných režim ov: 3 režim y (Eco, Norm al, Sport)•
Režim  EV•

10.3" centrálny dotykový displej Lexus Media Display s ovládačom
Rem ote Touch Interface

•

Prém iový audiosystém  s 10 reproduktorm i•
Navigačný systém  Lexus Prem ium  Navigation•
Multim ediálny systém  MM19 - vrátane Apple CarPlay / Android
Auto

•

Tuner DAB•
DVD prehrávač•
Bluetooth•
USB vstup•

Čalúnenie sedadiel jem nou kožou•
Strieborné ozdobné prvky interiéru•
Elektrochrom atické vnútorné spätné zrkadlo (s autom atickou
clonou)

•

Zadné sedadlá delené a sklopné v pom ere 60:40•

18" disky z ľahkej zliatiny (225/60 R18)•
Sada na opravu pneum atík•
LED svetlom ety pre denné svietenie•
Autom atické nastavovanie výšky svetlom etov (statické)•
Funkcia svietenia do zákruty•
LED hm lovky•
LED sekvenčné ukazovatele sm eru•
Vysokotlaké ostrekovače svetlom etov•
Strešné lišty•
Elektrochrom atické vonkajšie spätné zrkadlá (s autom atickou
clonou)

•

Elektricky sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá•
VSC - Riadenie stability vozidla•
HAC - Asistent rozjazdu do kopca•
Akustický výstražný systém•

8 airbagov•

Alarm•

BIELA SONIC 08 5 1 155 €
Príplatok za m etalický lak

•

Paket  Lexus Safety System 2 000 €
Príplatok za Lexus Safety System ):

•

Farba interiéru - Biela; Farba sedadiel -
Krémová; Dekor - Strieborný 0 €
LA72

•



Spotreba paliva
Kom binovaná spotreba [l/100 km ] (FWD) 7,3 - 7,6 (6,8)

Doporučené palivo 95 oktánov a viac

Objem  palivovej nádrže (l) 56

Kom binované em isie CO2 [g/km ] (FWD) 165 - 172 (154)

Motor
Em isná norm a Euro 6

Počet valcov R4

Ventilový m echanism us VVT-i

Systém  vstrekovania paliva EFI

Objem  m otora [cm 3] 2494

Vrtanie x zdvih [m m  x m m ] 90.0 x 98

Kom presný pom er 12.5:1

Maxim álny výkon [k (kW)/ot./m in] 155 (114) / 5700

Maxim álny krútiaci m om ent [Nm /ot.] 210 / 4200-4400

Predný Elektromotor
Maxim álny výkon [k (kW)] 143 (105)

Maxim álny krútiaci m om ent [Nm ] 270

Zadný Elektromotor
Maxim álny výkon [k (kW)] 68 (50)

Maxim álny krútiaci m om ent [Nm ] 139

Systémový výkon
Celkový m axim álny výkon [k (kW)] 197 (145)

Výkon
Maxim álna rýchlosť [km /h] 180

0–100 km /h [s] (FWD) 9.2

Súčiniteľ odporu vzduchu [Cx] 0.32

Polom er otáčania [m ] 5,7/6,05

Zavesenie
Predné MacPherson

Zadné Lichobežníkové

Rozmery
Pohotovostná hm otnosť [kg] m in./m ax.
(FWD)

1785-1905 (1715-
1840)

Celková hm otnosť vozidla [kg] (FWD) 2395 (2245-2330)

Batožinový priestor [l] 475-555

Dĺžka [m m ] 4630

Šírka [m m ] 1870

Výška [m m ] 1645

Rázvor [m m ] 2660

Údaje o spotrebe pohonných hm ôt a em isiách CO2 zodpovedajú výsledkom  m eraní podľa príslušných sm erníc a nariadení EÚ alebo predpisov
EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.
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