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Kal kul áci a bol a pri pravená výhradne pre Indi vi duál nych zákazní kov - s potrebi teľ ov v zmys l e us tanoveni a obči ans keho zákonní ka, na zákl ade údaj ov predl ožených zákazní kom.
Podrobné podmi enky zml uvy, termí n dodani a a i né zml uvné doj ednani a budú určené pri  zadávaní  obj ednávky.

- 1  -

Kalkulácia č.
837/1/2021

Zo dňa
13.01.2021

Platná do
20.01.2021

Lexus UX MY21
Individuálna kalkulácia modelu



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

Vybraný model UX MY21
Rok výroby 2021
Karoséria SUV
Motor UX 200 FWD
Verzia SHINE EDITION

Špeciálna cena pre Vás

30 990 EUR

Špeciálna cena pre Vás
Celková katalógová cena 40 990 EUR
Celková výška poskytnutej zľavy -10 000 EUR
Špeciálna cena 30 990 EUR



Cena pred z ľavou Špeciálna cena

Katalógová cena vybranej verz ie výbavy 29 990 €

Vybraná doplnková výbava

SIVÁ MERCURY (1H9) 1 000 €

Farba sedadiel - Biela popolavá / Farba interiéru - Čierna (FA10) 0 €

Špeciálna z ľava -10 000 €

Celková cena 30 990 €

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

39 990 €

40 990 €



Pohon

Komfort

Audio a komunikácia

Interiér

Exteriér

Akt ívna bezpečnosť

Vybrané doplnkové vybavenie
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Lexus UX MY21
Výbava vozidla

Motor 2,0 l R4•
Direct-Shift CVT prevodovka•

Dvojzónová autom atická klim atizácia so senzorom  vlhkosti•
Manuálne nastaviteľný volant•
Manuálne nastaviteľné predné sedadlá (6 sm erov)•
Vyhrievanie predných sedadiel•
Dažďový senzor•
Zadná parkovacia kam era•
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá•
Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá•
Volič jízdných režim ov: ECO/NORMAL/SPORT•

Prém iový audiosystém  so 6 reproduktorm i•
Apple CarPlay / Android Auto•
7" Lexus Media Display•
Multifunkčný volant•
USB vstup•

Textílne čalúnenie sedadiel•
Analogové hodiny•
Prém iové osvetlenie interiéru•
Elektrochrom atické vnútorné spätné zrkadlo (s autom atickou
clonou)

•

18" disky z ľahkej zliatiny, pneum atiky 225/50 R18 Runflat•
Chrom ové strešné lišty•
Tónované sklá s UV filtrom•
Privacy Glass - zatm avené zadné sklá•
Súprava na opravu pneum atík•
LED svetlom ety•
Autom atické nastavovanie výšky svetlom etov (statické)•
Zadné LED hm lové svetlá•
Predné LED hm lové svetlá•
AHB - Autom atické ovládanie diaľkových svetiel•
Tažná kapacita: 750 kg•

EPB - Elektronická parkovacia brzda•
DRCC - Dynam ický adaptívny tem pom at•
LDA - Systém  varovania pri opustení jazdného pruhu•
LTA - Systém  poloautonóm nej jazdy v jazdnom  pruhu•
PCS - Prednárazový bezpečnostný systém•
RSA - Systém  rozpoznávania dopravných značiek•
Parkovacie senzory•

SIVÁ MERCURY (1H9) 1 000 €
Príplatok za m etalický lak karosérie

•

Farba sedadiel - Biela popolavá / Farba
interiéru - Čierna (FA10) 0 €
FA10

•



Spotreba paliva
Kom binovaná spotreba [l/100 km ] 44080

Spotreba v m este [l/100 km ] -

Spotreba m im o m esta [l/100 km ] -

Doporučené palivo 95 oktánov alebo viac

Objem  palivovej nádrže (l) 47

Kom binované em isie CO2 [g/km ] 156

Motor
Em isná norm a Euro 6d

Počet valcov R4

Ventilový m echanism us VVT-i

Systém  vstrekovania paliva EFI, D-4S

Objem  m otora [cm 3] 1987

Vrtanie x zdvih [m m  x m m ] 80.5 x 97.6

Kom presný pom er 13.0 : 1

Maxim álny výkon [k (kW)/ot./m in] 126/6600 (171/6600)

Maxim álny krútiaci m om ent [Nm /ot.] 205/4800 (20.9/4800)

Predný Elektromotor
Maxim álny výkon [k (kW)] -

Maxim álny krútiaci m om ent [Nm ] -

Zadný Elektromotor
Maxim álny výkon [k (kW)] -

Maxim álny krútiaci m om ent [Nm ] -

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

Výkon
Maxim álna rýchlosť [km /h] 190

0–100 km /h [s] 9.2

Súčiniteľ odporu vzduchu [Cx] 0.33

Výkon
Polom er otáčania [m ] 5.2 / 5.6

Zavesenie
Predné MacPherson

Zadné Viacprvková

Rozmery
Pohotovostná hm otnosť [kg] m in./m ax. 1460 - 1540

Celková hm otnosť vozidla [kg] 1980

Dĺžka [m m ] 4495

Šírka [m m ] 1840

Výška [m m ] 1540

Rázvor [m m ] 2640

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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