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LEXUS RX 450h
KODAS ĮRANGA KAINA € KAINA SU NUOLAIDA €

IF Sport Edition 77 050 70 050

GN Executive + Technologijų paketas + Panoraminis stogas                78 500 72 500

NUOLAIDOS GALIOJA ESANTIEMS SANDĖLYJE AUTOMOBILIAMS 
PASIŪLYMAS GALIOJA IKI 2022.12.31

Lexus Vilnius“ pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas nepranešus iš anksto. Kainos nurodytos su PVM.
Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir 
užregistruojamas per 6 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo 
automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Lexus Vilnius“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 4,0 % (palyginti 
su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.
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Papildoma įranga

ĮRANGA KAINA €

„Metalic“ dažai 1 030

Technologijų paketas 2 100

 - 10 colių spalvota projekcija ant stiklo (HUD)

 - Nematomos zonos monitorius su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius ir stabdymo sistema (RCTAB)

 - Aklųjų zonų monitorius

Praktiškų aksesuarų komplektas (kurį sudaro): 559    

- Durų rankenėlių apsauginės plėvelės (4vnt.) 72

- Bagažinės įdėklas 160

 - Galino bamperio apsaugos juostelė 105

- Purvasaugiai 222

Galinio bamperio plokštelė 176

Guminių kilimėlių komplektas 143

Guminių kilimėlių komplektas ( paaukštintais kraštais) 225

Tekstilinių kilimėlių komplektas 155

Ratų užrakto komplektas 59

Bagažinės tinklelis vertikalus/horizontalus 82

Nuimamas bagažinės kablys 1 456 

Durelių krašto apsauga 125

Sulankstoma krovinių dėžė 80

Stogo skersiniai 260
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Lexus RX 450h techniniai duomenys

VARIKLIS

Benzininio variklio darbinis tūris (cm³) 3456

Cilindrų skaičius  /  Vožtuvų skaičius V6  /  24

TRANSMISIJA

Tipas Automatinė, E-CVT

Varantieji ratai Visi, AWD

BENDRA SISTEMOS GALIA

Bendra galia (AG)  /  Bendra galia (kW) 313  /  230

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) 200

Pagreitėjimas 0 – 100 km/h (s) 7,7

GABARITAI

Ilgis  /  Plotis  /  Aukštis, mm 4890  /  1895  /  1685  

Atstumas tarp ašių, mm 1640

Prošvaisa, cm 19,5

TALPA

Bagažinės tūris, l 539 ( 1612 nulenkus galines sėdynes )

Kuro bako talpa, l 65

MASĖ

Tuščio automobilio masė, kg 2100 - 2215

Paruošto automobilio masė, kg 2715

DEGALŲ SĄNAUDOS 

Vidutinės ( l/100km), NEDC / WLTP 5,8 - 5,9  /  7,6 - 7,9

Kombinuotos ( l/100km), pagal WLPT 7,9

CO2 KIEKIS

Emisijos lygis Euro 6

CO2  emisija, mišrus ciklas, g/km, NEDC / WLTP 132 - 134  /  173 - 179
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Įranga 1/2

COMFORT 

AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA

Lexus Saugumo Sistema +:

priešavarinės saugos sistema  su pėsčiųjų atpažinimo sistema (PCS) dieną 
ir naktį

dviratininko priekyje atpažinimas (tik dieną)

dinaminė radaro greičio palaikymo sistema (DRCC), visame greičio 
diapazone

kelio sekimo sistema (LTA)

kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

automatinė tolimųjų šviesų perjungimo sistema (AHB)

STABDYMO, STABILUMO, VAIRAVIMO IR TRAUKOS SISTEMOS

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Pagalbinė stabdymo sistema (BAS)

Elektroninė stabdžių jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroninis avarinio stabdymo signalas (EBS)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)  

Padangų slėgio įspėjamoji sistema (TPWS)

PASYVIOJI SAUGA

Iš viso 10 oro saugos pagalvių:

vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui; galvos, šoninės ir kelių oro 
pagalvės

šoninės kraštinių galinių sėdynių oro saugos pagalvės

salono šonuose užuolaidinės oro pagalvės per visą ilgį

Priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės išjungimo jungiklis

ISOFIX tvirtinimo sistema, šoninės galinės sėdynės

Nuo kaklo sužeidimų saugančios (WIL) priekinių sėdynių aktyvios galvos 
atramos

IŠORĖ

Trigubos projekcijos šviesos diodų (LED) priekiniai žibintai:

priekiniai artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai 

„L“ formos dieniniai žibintai 

priekiniai ir galiniai rūko žibintai 

rūko žibintai sukasi į posūkį

priekiniai ir galiniai sekvenciniai posūkių žibintai  

Automatiškai susireguliuojantys priekiniai žibintai su apiplovimo sistema

Parkavimo sistema:

priekiniai iri galiniai jutikliai su automatine stabdymo funkcija (ICS)

Tamsinti galiniai stiklai

Valytuvai su lietaus jutikliu

Nuo ultravioletinių (UV) spindulių saugantys ir šilumą izoliuojantys tonuoti 
stiklai

Priekinio stiklo valytuvo apsauga nuo ledo

18 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/65 R18 padangomis

Stogo bagažinės išilginiai bėgeliai

APSAUGA

Apsaugos sistema (imobilizatorius, įsibrovimo, salono tūrio, posvyrio jutikliai, 
signalizacija, stiklo dužimo jutiklis)

Automatinis durelių užrakinimas ir dvigubas durelių užraktas

GARSO, RYŠIŲ IR INFORMACIJOS SISTEMOS

8 colių spalvotas liečiamas ekranas 

liečiamas multimedijos ekrano valdiklis

galinio vaizdo kamera su krypčių juostomis ekrane

išmaniųjų telefonų integravimas (Apple CarPlay®, Android Auto®)

sąsaja  su Lexus prisijungimo paslaugomis

Lexus navigacija

12 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema su žemų dažniu 
garsiakalbiu ir CD grotuvu

Mobiliojo telefono arba garso įtaiso prijungimas „Bluetooth®“ ryšiu

Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)

Analoginis laikrodis su GPS ir LED apšvietimu

Ekologiško vairavimo indikatorius

4.2 colio spalvotas ekranas prietaisų skydelyje

Į vairą integruoti daugiafunkciniai valdymo mygtukai (garso, telefono, valdymo 
balsu, atstumo radaro, kelio žymėjimo sekimo sistemos – LKA)

SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS

Natūrali perforuota oda:

 vairuotojo sėdynė, ištraukiamas ir sustumiamas vairas, pritraukimo funkcija

8 kryptimis reguliuojamos sėdynės (vairuotojo ir keleivio)

šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės 

įsimenamos vairo, vairuotojo sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtys

priekinės sėdynės su reguliuojama 2 krypčių juosmens atrama

40:20:40 santykiu rankiniu būdu nulenkiamos galinės sėdynės

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

2 zonų klimato kontrolės sistema su Nano technologija:

automatinis oro cirkuliacijos valdymas

išmanioji Lexus klimato valdymo sistema „Lexus Concierge“

3 stipinų odinis šildomas vairas, elektra reguliuojamas, su pavarų perjungimo 
valdikliais

Pasirenkamas važiavimo režimas (ECO , NORMAL,  SPORT)

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

„EV“ režimo mygtukas 

Priekinis centrinis porankis ir daiktadėžė:

2 puodelių laikikliai

AUX lizdas 

6 USB jungtys, priekinėje centrinėje konsolėje

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

Du 12V lizdai

Įlipimo apšvietimo sistema

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
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Įranga 2/2

Galinis centrinis porankis su daiktadėže ir 2 puodelių laikikliais

„Smart Entry and Start“ beraktė įlipimo ir užvedimo sistema, durelių rankenėlės 
su pasveikinimo apšvietimu

Durelių ir centrinės konsolės Black Grain intarpai

Elektra valdomi, nulenkiami ir šildomi durelių veidrodėliai:

Padangų remonto komplektas

Galimybė vilkti – 2000 kg

EXECUTIVE (COMFORT komplektaciją papildanti įranga)

20 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55 R20 
padangomis

12,3 colių liečiamas ekranas

DVD grotuvas

Išmanioji bagažinės durelių atidarymo koja sistema (kick-open)

Šildomos galinės sėdynės

Elektrochromatiniai (automatiškai tamsėjantys) šoniniai veidrodėliai su  3 
atminčių funkcijomis

Vairas su 3 atminties funkcijomis

PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA  1:

10 colių spalvota projekcija ant stiklo (HUD)

Nematomos zonos monitorius su perspėjimo apie iš galo artėjančius 
automobilius ir stabdymo sistema (RCTAB)

PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA 2

10 colių spalvota projekcija ant stiklo (HUD)

Nematomos zonos monitorius su perspėjimo apie iš galo artėjančius 
automobilius ir stabdymo sistema (RCTAB)

Panoraminis stoglangis

SPORT EDITION (EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipinų dizaino 235/55 R20 
padangos

10 colių spalvota projekcija ant stiklo  (HUD)

Juodos spalvos priekinės grotelės

Juodi veidrodėlių dangteliai

Nematomos zonos monitorius su perspėjimo apie iš galo artėjančius 
automobilius ir stabdymo sistema (RCTAB)

Išskirtinis „Sport Edition“ odinis interjeras


