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Wnętrze

Wyposażenie zewnętrzne

Bezpieczeństwo czynne

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane przedstawione przez Klienta.
Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Lexus UX 2020 RM21

Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

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

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja•
Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio,
telefonem, wyświetlaczem

•

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów•
System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu
bez użycia klucza

•

Manualna regulacja przednich siedzień (6 kierunków)•
Podgrzewane fotele przednie•
Aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości (all-
speed ACC)

•

Uruchamianie silnika za pomocą przycisku•
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)•
Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył)•
Czujnik deszczu•
Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS)
(wraz z BSM i RCTAB) - przód i tył

•

Kamera cofania (obraz na wyświetlaczu 7")•
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika sterowana
ruchem nogi (bez kick)

•

Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i podgrzewane•
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne•
Podłokietnik przedni•
Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)•
Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down•
Tryb samochodu elektrycznego EV•
Filtr przeciwpyłkowy•

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

Tapicerka ze skóry Tahara•
Dywaniki (4 szt.)•
Nakładki progowe z tworzywa sztucznego•
Kanapa tylna składana (dzielona w stosunku 60:40)•
2 miejsca na kubek w konsoli środkowej•
Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na
kubek

•

Zegar analogowy w desce rozdzielczej•

Czarne obręcze kół ze stopów lekkich 18", 225/50 R18 RFT
G4AN (opony typu runflat)

•

Zewnętrzny pakiet stylizacyjny - czarny grill, lusterka, relingii, koła,
reflektory

•

Zintegrowane relingi dachowe z czarnym wykończeniem•
Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami•
Szyby z filtrem UV•
Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia•
Reflektory przednie Bi-LED z czarnym wykończeniem•
Tylne światła LED•
System automatycznych świateł drogowych (AHB)•
Spryskiwacze reflektorów•
Czujnik zmierzchu•
Przystosowanie do montażu haka holowniczego (rezygnacja z
funckji kick)

•

Lampy przeciwmgielne przednie LED•

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)•
Systemy kontroli trakcji (TRC)•
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)•
System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)•
System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS)•
System wspomagania wjazdu pod górę (HAC)•
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)•
Asystent podążania pasem ruchu (LTA)•
System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)•
System ochrony przedzderzeniowej z wykrywaniem pieszych
(również w nocy) i rowerzystów (PCS)

•



Bezpieczeństwo czynne

Bezpieczeństwo bierne

Zabezpieczenia

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane przedstawione przez Klienta.
Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)

Rozpoznawanie znaków drogowych (RSA)•
Tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania•

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 zmniejszająca urazy szyi i głowy w
przypadku kolizji (WIL)

•

Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX
na tylnych siedzeniach

•

Centralny zamek z podwójną blokadą•
System antykradzieżowy z czujnikiem wtargnięcia, nachylenia i
wybicia szyby

•


