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Kalkulácia bola pripravená výhradne pre Individuálnych zákazníkov - s potrebiteľov v zmys le us tanovenia občians keho zákonníka, na základe údajov predložených zákazníkom.
Podrobné podmienky zmluvy, termín dodania a iné zmluvné dojednania budú určené pri zadávaní objednávky.
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Lexus RX MC19
Podrobnosti ponuky

Vybraný model

RX MC19

Rok výroby

2020

Karoséria

SUV

Mot or

RX 450h AWD

Verzia

LUXURY

Špeciálna cena pre Vás

67 290 EUR

Špeciálna cena pre Vás
Celková kat alógová cena

85 100 EUR

Celková výška poskyt nut ej zľavy

-17 810 EUR

Špeciálna cena

67 290 EUR
Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.
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Lexus RX MC19
Kalkulácia pre Vás
Cena
Katalógová cena vybranej verz ie výbavy

83 900 €

Vybraná doplnková výbava
SIVÁ KOVOVÁ 1H9
Sedadlá - Slonovinová; Obloženie - Orechové drevo s otvorenými pórmi (LA03)

1 200 €
0€

Celková cena

85 100 €

Individuálna z ľava

-17 810 €

Špeciálna cena

67 290 €

Vš etky ceny doplnkovej výbavy s ú s montážou.
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Lexus RX MC19
Výbava vozidla (1/2)
Pohon

Int eriér

• Motor 3,5l V6 pracuje v Atkinsonovom cykle
• Pohon 4x4

• Dvojzónová autom atická klim atizácia s autom atickou
recirkuláciou vzduchu

• Jazdné režim y: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT +

• Technologia Nanoe

• Elektronicky riadená prevodovka s plynule m eniteľným prevodom
(E-CVT)

• Držiak nápojov s ozdobnou drevenou výplňou

Zavesenie
• AVS - Systém adaptívneho odpruženia kolies
Kolesá

• Elektrochrom atické vnútorné spätné zrkadlo
• Prahová ozdobná lišta s LED diodam i
• Slnečná clona na bočných oknách zadných dverí
• EV - Režim elektrického pohonu
Komfort

• 20" disky z ľahkej zliatiny, design LUXURY, pneum atiky 235/55
R20

• Elektrické otváranie dverí batožinového priestoru

Ext eriér

• Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Sm art Entry &
Start

• Tepelnoizolačné tónované sklá s UV ﬁltrom
• Strešné lyžiny
• Privacy glass (zatm avené sklá zadných a piatyh dverí)
• Dažďový senzor
• LED svetlom ety pre denné svietenie

• Jednoduché otváranie batožinového priestoru (pom ocou senzora)

• Elektronický kartový kľúč
• Zadná parkovacia kam era
• PVM - Parkovací systém s panoram atickým zobrazením okolia
vozidla

• LED svetlom ety

Audio a komunikácia

• LED sekvenčné ukazatele sm eru

• 12,3 " Lexus Media Displej L2 – rem ote touch

• LED hm lové svetlá s funkciou svietenia do zákrut

• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto

• Elektrochrom atické vonkajšie zrkadlá s funkciou autom atického
nastavenia uhlu počas cúvania

• Prém iový audiosystém s 15 reproduktorm i Mark Levinson

• Elektricky sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Int eriér
• Čalúnenie sedadiel sem ianilínovou kožou
• Predné sedadlá Luxury
• Vyhrievané predné sedadlá
• Vyhrievané zadné sedadlá
• Odvetrávané predné sedadlá
• Elektricky nastaviteľná bedrová opierka predných sedadiel

• DVD prehrávač
• Analógové hodiny
• AUX a USB konektor
• Multifunkčný volant
• Bluetooth
• DAB - Digitálny tuner
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Prém iová navigácia Lexus Prem ium Navigation
• HUD - Projekčný Head-Up displej

• Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pam äťovou funkciou

Bezpečnosť a ochrana

• Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 10 sm eroch
s pam äťovou funkciou
• Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie
(funkcia posúvania volantu s návratom do pôvodnej pozície)

• LSS+2 (PCS - Prednárazový bezpečnostný systém , DRCC Dynam ický adaptívny tem pom at, LDA - Systém varovania pri
opustení jazdného pruhu, LTA - Asistent poloautonóm nej jazdy,
AHS - BladeScan adaptívne ovládanie diaľkových svetiel, RSA Systém rozpoznávania dopravných značiek)

• Vyhrievaný kožený volant s pádlam i pod volantom

• EPB - Elektronická parkovacia brzda

• Elektrické sklápanie druhej rady sedadiel

• Lakťová opierka s úložnou schránkou na zadných sedadlách

Kalkulácia bola pripravená výhradne pre Individuálnych zákazníkov - s potrebiteľov v zmys le us tanovenia občians keho zákonníka, na základe údajov predložených zákazníkom.
Podrobné podmienky zmluvy, termín dodania a iné zmluvné dojednania budú určené pri zadávaní objednávky.
-4-

Kalkulácia č.
878/1/2021

Zo dňa
13.01.2021

Platná do
20.01.2021

Lexus RX MC19
Výbava vozidla (2/2)
Bezpečnosť a ochrana
• RCTAB - Systém sledovania prem ávky v priečnom sm ere za
vozidlom s funkciou brzdenia
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneum atikách
• HAC - Asistent rozjazdu do kopca
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu a vzadu s funkciou
brzdenia
• VDIM - Integrované riadenie dynam iky vozidla
• BSM - Systém sledovania slepého uhla
• Rezervné koleso
• 10 airbagov
• Systém proti odcudzeniu - alarm , im obilizér, senzor vniknutia
Vybrané doplnkové vybavenie
• SIVÁ KOVOVÁ 1H9
Príplatok za m etalický lak

1 20 0 €

• Sedadlá - Slonovinová; Obloženie - Orechové
drevo s ot vorenými pórmi (LA03)
LA03

0€
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Lexus RX MC19
Technické údaje
Spot reba paliva
Kom binovaná spotreba [l/100 km ]
Doporučené palivo
Objem palivovej nádrže (l)
Kom binované em isie CO2 [g/km ]

Zavesenie
7,6 - 7,9

Predné

MacPherson

95 oktánov a viac

Zadné

Lichobežníkové

65
173-179

Mot or
Em isná norm a
Počet valcov
Ventilový m echanism us
Systém vstrekovania paliva
Objem m otora [cm 3]
Vrtanie x zdvih [m m x m m ]
Kom presný pom er
Maxim álny výkon [k (kW)/ot./m in]
Maxim álny krútiaci m om ent [Nm /ot.]

Euro 6

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

2100-2210

Celková hm otnosť vozidla [kg]

2715

Batožinový priestor [l]

539

V6

Dĺžka [m m ]

4890

Dual VVT-iW

Šírka [m m ]

1895

EFI, D-4S

Výška [m m ]

1685

Rázvor [m m ]

2790

3456
94.0 x 83
13.0:1
262 (193)/6000
335/4600

Predný Elekt romot or
Maxim álny výkon [k (kW)]
Maxim álny krútiaci m om ent [Nm ]

167 (123)
335

Zadný Elekt romot or
Maxim álny výkon [k (kW)]
Maxim álny krútiaci m om ent [Nm ]

68 (50)
139

Syst émový výkon
Celkový m axim álny výkon [k (kW)]

313 (230)

Výkon
Maxim álna rýchlosť [km /h]
0–100 km /h [s]
Súčiniteľ odporu vzduchu [Cx]
Polom er otáčania [m ]

200
7.7
0.33
5,9/6,9

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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Lexus RX MC19
Individuálna kalkulácia modelu
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