
Lexus Vilnius     Ukmergės g. 425, Vilnius     +370 5 235 60 50     www.lexusvilnius.lt

LEXUS UX 300e

KODAS ĮRANGA KAINA  €

A0 Comfort  52 900 *  

0E Premium 59 000 *  

0L Premium + Style pack 60 700 *  

AA Luxury 64 100 *

AD Luxury + Style pack   65 800  * 
  
* Į kainą Įskaičiuoti techniniai aptarnavimai 5 metams

FWD

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 740

Praktiškų aksesuarų rinkinys (kurį sudaro): 477

- Durų rankenėlių apsauginės plėvelės (4vnt.) 72

- Ratų užraktai 59

- Galinio bamperio apsauginė juostelė 105

- Purvasaugiai 240

Guminių kilimėlių komplektas 116

Tekstilinių kilimėlių komplektas 258

Stogo skersinių komplektas 268

Durų krašto apsaugos komplektas ( 4 vnt) 121

Kintančios srovės įkroviklis su Type3 / Mennekes įvadu  7,5  metrų 410

Kintančios srovės įkroviklis su Type 3/ Mennekes įvadu ( Type 3) 5 metrų 439

Kintančios srovės įkroviklis su Type 3 / Mennekes įvadu ( Type 3) 10 metrų 439

Kintančios srovės įkroviklis su Type 2 / Mennekes įvadu ( Type 2 (iš namų tinklo))  7,5 metrų 830
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Lexus UX 300e techniniai duomenys

ELEKTRINIS VARIKLIS

Tipas Permanent magnet motor

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 300

Maximali galia (DIN hp) 204

Maximali galia  (kW) 150

Varantieji ratai Priekiniai (FWD)

ĮKROVIMAS

Baterijos tipas Ličio jonų

Baterijos talpa  bruto (kWh) 54.3

Maksimali  įkrovimo galia AC (kintama srovė ) (kW) 6.6

0 - 100% įkrovimo laikas AC (h : min) 08:02

Maksimali  įkrovimo galia DC (nuolatinė srovė ) (kW) 50

5 - 80% įkrovimo laikas AC (h : min) 00:51

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) 160

Pagreitėjimas 0 – 100 km/h (s) 7,5

CO2 emisija  (g/km) 0

Sąnaudos  kW/100km 16,9

Nuvažiuojamas atstumas (pilnai pakrauta baterija) 313 km (su R17) / 307 km (su R18)

GABARITAI

Ilgis  /  Plotis  /  Aukštis, mm 4495  /  1840  /  1545

Važiuoklės bazė, mm 1545

Bendroji automobilio masė /be krovinio kg 2245/ 1785 - 1840

Triukšmo lygis (dB(A)) 62.0 dB(A)

TALPA

Bagažinės tūris, l 367 (486 nulenkus galines sėdynes)
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Įranga 1/3

COMFORT (Bazinė įranga)   

AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA

Lexus Safety System + saugos sistema

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu 
diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic 
Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)

Eismo juostų sekimo asistentas “Lane Tracing Assist (LTA)

Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road 
Sign Assist (RSA)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Padangų slėgio įspėjamoji sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Elektroninė stabdžių jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Priekinis demferis (stipriau slopina kėbulo nelygumu ir vibracijas)

Važiavimo rėžimo pasirinkimo funkcija: ECO/NORMAL/SPORT

Stabilumo sistema (TRC)

Aktyviosios stabdžių šviesos

Dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema, veikia tik šviesiu paros metu

Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema

Stabdymo režimo pasirinkimas, 4 režimai

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)

IŠORĖ

Lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, sidabro spalvos) su padangomis 
215/60R17

7,5 m laidas, skirtas įkrovimui per įprastą namų lizdą (lėtas įkrovimas)

7,5 m  laidas, skirtas įkrovimui per įper išorinę kintamosios srovės įkrovimo stotį 

6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu

50 kW nuolatinės srovės greitasis įkroviklis su CHAdeMO įvadu

Dvigubi LED dienos žibintai

Priekiniai rūko žibintai LED

Priekinių žibintų apiplovimo sistema

Galiniai kombinuoti žibintai kartu su rūko žibintais LED

Lietaus jutiklis

Vandenį atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai

Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi

Sidabro spalvos Išilginiai stogo bagažinės tvirtinimo bėgeliai

GARSO, RYŠIŲ IR INFORMACIJOS SISTEMOS

Panasonic audio sistema su 6 garsiakalbiais

7‘‘ colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA DISPLAY ekranas

Liečiamas „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje

Galinė parkavimo kamera su stacionariomis pagalbinėmis kreivėmis

Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®

Analoginis (rodyklės) laikrodis 

2 USB jungtys priekinėje ir galinėje centrinėje konsolėje

Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL

Lexus Link Connected Services sistema (OEM DCM)

Skaitmeninis spidometras

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

Vairaratyje sumontuoti garso sistemos / ekrano / telefono / valdymo balsu 
/ dinaminės kruizo kontrolės su radaru / eismo juostos laikymosi pagalbos 
sistemos valdikliai

VIDUS

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su automatine oro recirkuliacijos funkcija 
(papildomai su NANOE technologija)

8 kryptimis elektra valdoma vairuotojo  ir keleivio sėdynė

Tekstiliniai sėdynių apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

Mechaniškai reguliuojamos priekinės sėdynės

3-jų stipinų oda trauktas multifunkcinis vairas su valdymo mygtukais

Elektra reguliuojamas vairas

Mechaniškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 60:40

„Washi“ japoniškojo popieriaus apdailos prietaisų skydelis

Apšviesta įlipimo sistema

Elektrochromatinis  galinio vaizdo veidrodėlis

Automatinis durų užraktas

Priekinių valytuvų apledėjimo pašalinimo funkcija

Pradurtos padangos remonto komplektas “kompresorius + skysta guma”

ĮRANGA SAUGUMUI  IR PASYVIOS SISTEMOS

Saugos oro pagalvės:

airuotojo ir priekinio keleivio galvos, šonų ir kelio 

Užuolaidinės per visą salono ilgį (su apsivertimo sensoriumi)

Galinės šoninės kraštiniams keleiviams

Atjungiama priekinio keleivio SRS oro pagalvė

Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas

Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų įtempėjai 

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

AUTOMOBILIO APSAUGA

Apsaugos nuo vagystės sistema : 

Įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis 

Automatinis durų užsirakinimas 

Dvigubas durų užraktas “DOUBLE LOCK”



Lexus Vilnius     Ukmergės g. 425, Vilnius     +370 5 235 60 50     www.lexusvilnius.lt

 PREMIUM (papildanti COMFORT komplektacija) 

Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale

Beraktė atrakinimo ir užvedimo “Smart Entry and Start” sistema

Belaidis išmaniojo telefono kroviklis “Qi” technologija (išmaniems telefonams 
su “Qi” technologija)

Natūralios odos sėdynių apmušalai

Ventiliuojamos priekinės sėdynės

Šildomos galinės sėdynės

Šildomas vairas

Lexus Climate Concierge sistema

Raktas-kortelė

Elektra valdomas bagažinės dangtis

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 

Lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs, tamsinti šlifuoti stipinai) su padangomis 
225/50R18

Elektra valdomas stiklinis stoglangis

Aliuminės slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu

Tamsinti galiniai stiklai

LUXURY (papildanti PREMIUM  komplektaciją) 

Akustinis ir vandenį atstumiantis priekinės pusės stiklas

13 garsiakalbių „Mark Levinson®“ garso sistema „Premium Surround Sound“

HUD spalvotas projektorius priekiniame lange:  (greitis / Eco važiavimas / 
navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC ir PCS informacija / kelio ženklai: 
greitis ir įspėjamieji).

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų 
šviesų)

Diodiniai LED priekiniai posūkių signalai

Lexus PREMIUM navigacija su 10,3 colių spalvotu centriniu LEXUS MEDIA 
ekranu

360° „panoraminis” automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View Monitor 
(PVM)” su pėsčiųjų atpažinimo perspėjimo sistema

Aklosios zonos monitorius (BSM) su galinio eismo perspėjimu ir stabdymu 
(RCTAB)

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) 

Nematomų zonų“ monitorius (BSM)

Adaptyvi tolimųjų šviesų sistema (AHS)

Bagažinės atidarymas „koja“ funkcija

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 

Lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs, tamsinti šlifuoti stipinai) su padangomis 
225/50R18

Elektra valdomas stiklinis stoglangis

Tamsinti galiniai stiklai
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