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Wnętrze

Wyposażenie zewnętrzne

Bezpieczeństwo czynne

Bezpieczeństwo bierne

Zabezpieczenia

Kal kul acj a przygotowana wyłączni e dl a Kl i entów i ndywi dual nych – kons umentów w rozumi eni u przepi s ów Kodeks u cywi l nego, w oparci u o dane przeds tawi one przez Kl i enta.
Szczegółowe warunki  umowy, termi n dos tawy oraz i nne pos tanowi eni a umowne zos taną okreś l one przy s kładani u zamówi eni a. Prezentowane zdj ęci e ma charakter pogl ądowy.

Lexus UX 2021 RM21
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

Silnik 2,0l R4 pracujący w cyklu Atkinsona•
Autom atyczna, bezstopniowa przekładnia E-CVT•

Dwustrefowa autom atyczna klim atyzacja•
Skórzana kierownica z panelem  sterującym  system em  audio,
telefonem , wyświetlaczem

•

Skórzana gałka dźwigni zm iany biegów•
Manualna regulacja przednich siedzień (6 kierunków)•
Aktywny tem pom at działający w pełnym  zakresie prędkości (all-
speed ACC)

•

Urucham ianie silnika za pom ocą przycisku•
Wspom aganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)•
Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył)•
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i podgrzewane•
Podłokietnik przedni•
Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Norm al, Sport)•
Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down•
Tryb sam ochodu elektrycznego EV•
Filtr przeciwpyłkowy•

System  audio: radio AM/FM, 6 głośników, wyświetlacz 7"•
Apple CarPlay / Android Auto•
Tuner DAB•
Interfejs Rem ote Touch Pad do obsługi m ultim ediów•
Obsługa Bluetooth•
Wejścia USB i AUX z VTR dla zewnętrznych urządzeń audio•

Tapicerka z tkaniny•
Dywaniki (4 szt.)•
Nakładki progowe z tworzywa sztucznego•
Kanapa tylna składana (dzielona w stosunku 60:40)•
2 m iejsca na kubek w konsoli środkowej•
Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwom a uchwytam i na
kubek

•

Zegar analogowy w desce rozdzielczej•

Obręcze kół ze stopów lekkich 17", 215/60 R17 G4AE Aero (+
zestaw naprawczy)

•

Powłoka lakieru chroniąca przed drobnym i zarysowaniam i•
Szyby z filtrem  UV•
Reflektory przednie Bi-LED•
Tylne światła LED•
System  autom atycznych świateł drogowych (AHB)•
Spryskiwacze reflektorów•
Czujnik zm ierzchu•

Elektryczny ham ulec postojowy (EPB)•
System y kontroli trakcji (TRC)•
System  rozdzielający siłę ham owania (EBD)•
System  wspom agania ham owania awaryjnego (BA)•
System  stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System  ostrzegania o niskim  ciśnieniu w oponach (TPMS)•
System  wspom agania wjazdu pod górę (HAC)•
Asystent utrzym ywania pasa ruchu (LKA)•
Asystent podążania pasem  ruchu (LTA)•
System  ostrzegający o zm ęczeniu kierowcy (SWAY)•
System  ochrony przedzderzeniowej z wykrywaniem  pieszych
(również w nocy) i rowerzystów (PCS)

•

Rozpoznawanie znaków drogowych (RSA)•
Tylne lam py z sygnalizacją gwałtownego ham owania•

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
(przednie)

•

Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP)•
Boczne kurtyny powietrzne•
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera•
Konstrukcja przednich siedzeń zm niejszająca urazy szyi i głowy w
przypadku kolizji (WIL)

•

Zaczepy do m ocowania fotelika dziecięcego w system ie ISO FIX
na tylnych siedzeniach

•

Centralny zam ek z podwójną blokadą•
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Lexus UX 2021 RM21
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)

System  antykradzieżowy z czujnikiem  wtargnięcia, nachylenia i
wybicia szyby

•



Zużycie paliwa
Średnio [litry/100 km ] 5,3 - 5,7

Miasto [litry/100 km ] -

Poza m iastem  [litry/100 km ] -

Zalecane paliwo 95 oktanów lub więcej

Pojem ność zbiornika paliwa [litry] 43

Średnia em isja CO2 [g/km ] 120 - 128

Silnik
Norm a spalin Euro 6

Liczba i układ cylindrów R4

Mechanizm  zaworów VVT-iE/VVT-i

System  wtrysku paliwa EFI, D-4S

Pojem ność skokowa [cm 3] 1987

Średnica x skok [m m  x m m ] 80.5 x 97.6

Stopień sprężania 14.0 : 1

kW/obroty na m in (KM/obroty na m inutę) 112/6000 (152/6000)

Maksym alny m om ent obrotowy [Nm /obr./m in] 190/4400-5200

Silnik elektryczny przedni
Maksym alna m oc [KM (kW)] 109 (80)

Maksym alny m om ent obrotowy [Nm ] 202

Silnik elektryczny tylny
Maksym alna m oc [KM (kW)] -

Maksym alny m om ent obrotowy [Nm ] -

Układ hybrydowy
Łączna m aksym alna m oc [KM (kW)] 184

Osiągi
Maksym alna prędkość [km /h] 177

0–100 km /h [s] 8.5

Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0.33

Prom ień zawracania kół/nadwozia [m ] 5.2 / 5.6

Zawieszenie
Przód MacPherson

Tył Wielowahaczowe

Masy i wymiary
Masa własna [kg] m in./m aks. 1540 - 1620

Masa całkowita pojazdu [kg] 2110

Pojem ność bagażnika - oparcie podniesione, do
półki [litry]

320 (podwójna
podłoga)

Długość [m m ] 4495

Szerokość (bez lusterek) [m m ] 1840

Wysokość [m m ] 1540

Rozstaw osi [m m ] 2640
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Dane techniczne




