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LEXUS UX 250h 
 

Kodas Įranga Papildoma gamyklinė įranga 
UX 250h 2WD UX 250h 4WD 

Kaina € 
Kaina su 
nuolaida Kaina € 

Kaina su 
nuolaida 

AH/GG Comfort  42.300 39.800 43.800 41.300 

AI/GH Comfort Technology Pack Comfort 44.900 40.900 46.400 43.900 

0E/0E F SPORT Design  46.300 43.800 47.800 45.300 

AB/P6 Premium  47.100 44.600 48.600 46.100 

A9/P7 Premium Technology Pack Premium 49.300 46.800 50.800 48.300 

B0/P8 Premium 
Technology Pack Premium + 
Stoglangis 50.200 47.700 51.700 49.200 

MK F Sport  ------ ------ 53.600 51.100 

ML F Sport Technology pack F SPORT ------ ------ 56.500 54.000 

MM F Sport Technology pack F SPORT + 
Stoglangis ------ ------ 57.400 54.900 

2B Luxury  ------ ------ 55.000 52.500 

2C Luxury Stoglangis ------ ------ 55.900 53.400 

Kainos nurodytos be metaliko dažų. Metaliko dažai. 740 

 

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo 

PASIŪ LYMAS GALIOJA UŽSAKYMAMS IKI 2022.09.30 
Redakcija: 2022 m. birželio 22 d.
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Įranga 
 

COMFORT Bazinė įranga 

LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Prie-Collision“ sistema su 
automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) 

Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (tik 
šviesiu paros metu) 

Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo 
sistema (tik šviesiu paros metu) 

Eismo juostų sekimo asistentas “Lane Tracing Assist (LTA)” 

Automatinė tolimujų šviesų sistema (AHB) 

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

Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos (LDA) 
sistema 

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

 

AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI 

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto 
priemonės lėtą judėjimą EV rėžimu (AVAS) 

Aktyvieji stabdžių žibintai 

Ratų antiprabuksavimo kontrolės sistema (TRC)  

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 

Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD) 

Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB) 

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) 

Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R) 

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT 

“Elektromobilio” (EV) rėžimas 

Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC) 

Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai 

Priekinis stabilizatorius 

Sankryžos posūkio pagalba (ITA) 

Avarinis vairo stiprintuvas (ESA) 

 

PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI 

Dviejų pakopų oro pagalvės, vairuotojo ir priekinio keleivio 

Šoninės oro pagalvės priekinėse sėdynėse vairuotojui ir keleiviui 

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams 

Šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį 

Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui) 

Garsinis ir vaizdinis saugos diržų priminimas, priekinės ir galinės 
sėdynės 

Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su 
įtempimo ribotuvais 

"i-Size" tvirtinimo įtaisas, išorinės galinės sėdynės 

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse 

 

APSAUGOS ĮRANGA 

Apsaugos nuo vagystės sistema - sirena 

Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius 

Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dūžio jutiklis 

Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis 

Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis 

Dvigubas durų užraktas 

Automatinis durų užraktas 

Distancinis durų užrakinimas, langų valdymas 

 

IŠORĖ S ĮRANGA 

L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu ir grotelių 
puošmena 

bi-LED priekiniai žibintai 

Priekinių žibintų valytuvai 

Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas (statinis) 

LED dienos šviesos žibintai (DRL)  

Priekiniai ir galiniai rūko žibintai, LED 

Priekiniai halogeniniai indikatoriai 

Prieblandos jutiklis 

Akustinis priekinis stiklas 

Ultravioletinis (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas (priekinis ir 
šoniniai stiklai) 

Vandenį atstumiantis stiklas (priekinis ir priekinis šoninis stiklai) 

Lietaus jutiklis 

Elektra valdomi, reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai 

Durelių veidrodėliai su integruotais posūkių signalais  
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Juodos spalvos išorinių veidrodėlių dangteliai 

Tamsinto chromo šoniniai durų apvadai 

Sidabriniai stogo bėgeliai 

Kėbulo spalvos stogo spoileris 

Parkavimo pagalbos jutikliai, priekyje ir gale (su automatiniu stabdymu 
ISC) 
 

RATAI 

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, juodi, 5 plačių stipinų dizainas, 
215/60 R17 padangos 

 

SALONO KOMFORTO ĮRANGA 

3-jų stipinų oda trauktas vairas 

Šildomas vairas 

Prietaisų skydelis, "Washi" japoniškas popierius 

Mechaniškai reguliuojama vairo kolonėlė 

Elektrochromatinis AUTO „katės akys“ salone galinio vaizdo 
veidrodėlis 

Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu 

Automatinis oro recirkuliacijos valdymas 

Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija 

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® 
technologija  

S-Flow klimato kontrolės technologija 

Nuotolinis klimato valdymas (per LEXUS LINK programėlę) 

Salono apdailos elementai - GLOSS BLACK 

Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis 

Išmanusis raktas 

Užvedimas mygtuku START 

Sulankstomas ORIGAMI bagažinės skyriaus uždangalas 

Plastikinė slenksčių apdaila (visos durelės) 

Galinis centrinis porankis 

Priekinio centrinio porankio dėtuvė 

Padangų remonto rinkinys 

 

SĖ DYNĖS 

Tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Šildomos priekinės sėdynės 

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės 

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai 

Rankiniu būdu sulankstomas galinės sėdynės atlošas, padalytas 60/40 

 

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 

7 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA DISPLAY ekranas 

Skaitmeninis spidometras 

"Lexus Link Connect" - 8 colių jutiklinis ekranas 

„Lexus Link CLOUD-based“ navigacija 

Standartinis "Lexus Link" paketas 

Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per 
BLUETOOTH® 

Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®) 

Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 6 
garsiakalbiais 

Ryklio peleko dizaino antena 

Į stiklą integruota antena 

Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas 

USB jungtis (A tipo), priekinis centrinis porankis 

2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje 

2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galinė centrinė konsolė 

12 V lizdas, priekyje ir bagažo skyriuje 

Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL 

Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais 

Prie vairo montuojami valdikliai, garso / ekrano / telefono / balso / 
DRCC / LTA 

 

Opcija: TECHNOLOGY PACK COMFORT 
papildanti tik COMFORT komplektaciją 

18 colių lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, tamsinti poliruotais 
stipinais) su padangomis 225/50RF18 

Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema 

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį 
skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB) 

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis 

Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai 

 

F SPORT DESIGN 
Įranga papildanti tik COMFORT komplektaciją 

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena 
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F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai 

LED posūkio žibintai 

F SPORT Design ženklelis, priekiniai sparnai 

Juodi stogo bėgiai 

Juodas stogo spoileris 

18" lengvo lydinio ratlankiai, F SPORT, 225/50 RF18 padangos 

TAHARA apdaila 

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija 

 

 

PREMIUM  
Įranga papildanti COMFORT komplektaciją 

18 colių lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, tamsinti poliruotais 
stipinais) su padangomis 225/50RF18 

“RUN FLAT” tipo vasarinės padangos (po įspėjimo lemputės 
įsijungimo galima nuvažiuoti iki 160 km atstumą ne greičiau kaip 80 
km/h greičiu, automobilis neturi kėliklio ir įrankių) 

LED posūkio žibintai 

Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai 

Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema 

Natūralios odos sėdynių apmušalai 

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį 
skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB) 

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis 

Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose 

Apšviesta priekinė centrinė konsolė 

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija 

 

Opcija: TECHNOLOGY PACK PREMIUM 
papildanti tik PREMIUM komplektaciją 

Lexus Link Pro – 12.3 colių jutiklinis ekranas 

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacija 

Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 
garsiakalbių 

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės 

2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės nugaros atrama -
“juosmens zona” 

Elektra įvairiais būdais reguliuojama vairo kolonėlė 

 

F SPORT 
Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją 

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena 

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai 

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai 

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas 

Priekiniai LED posūkių žibintai 

F SPORT ženklelis, priekiniai sparnai 

Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila 

18 colių lengvo lydinio ratlankiai, F SPORT, 225/50 RF18 padangos 

“RUN FLAT” tipo vasarinės padangos (po įspėjimo lemputės 
įsijungimo galima nuvažiuoti iki 160 km atstumą ne greičiau kaip 80 
km/h greičiu, automobilis neturi kėliklio ir įrankių) 

Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ 
(AHS) 

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) 

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / 
SPORT + 

Galinis važiuoklės „demferis“ (stipriau slopina kėbulo nelygumus ir 
vibracijas) 

8 colių spalvotas daugiafunkcinis ekranas 

F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras 

HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange 

Lexus Link Pro – 12.3 colių jutiklinis ekranas 

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacija 

Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 
garsiakalbių 

Dirbtinis sportinis garsas ACTIVE SOUND CONTROL (ASC) 

F SPORT stiliaus odiniai sėdynių apmušalai 

F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės 

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės 

2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo ir priekinio keleivio  sėdynės 
nugaros atrama -“juosmens zona” 
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4 krypčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos 

F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos atramų 

3 stipinų, perforuota oda aptrauktas vairas 

Pavarų perjungimo svirtelės 

Viršutinės prietaisų skydelio dalies TAHARA apdaila 

Elektra įvairiais būdais reguliuojama vairo kolonėlė 

HAIRLINE METALLIC priekinė centrinė konsolė 

Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė 

Mechaniškai apdoroti aliumininiai sportiniai pedalai 

F SPORT nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS 
logotipu (priekinės durelės) 

 

Opcija: TECHNOLOGY PACK F SPORT 
papildanti tik F SPORT komplektaciją 

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

360° „panoraminis” automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View 
Monitor (PVM)” 

Ventiliuojamos priekinės sėdynės 

Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vėsinamos 
priekinės sėdynės 

Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai 
(užrakinant / atrakinant) 

Šoninių veidrodėlių pakreipimo atgal funkcija 

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių 
veidrodėlis. 

Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai 
veidrodėliai) 

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės 
atsitraukimas) 

Apšviesta priekinė centrinė konsolė 

Plonas raktas “kortelė” 

 

 

 

 

 

LUXURY  
Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją 

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai 

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas 

Priekiniai LED posūkių žibintai 

Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai 
(užrakinant / atrakinant) 

Šoninių veidrodėlių pakreipimo atgal funkcija 

Akustinis priekinis šoninis stiklas 

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių 
veidrodėlis. 
 

Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila 

Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ 
(AHS) 

HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange 

Lexus Link Pro – 12.3 colių jutiklinis ekranas 

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacija 

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

360° „panoraminis” automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View 
Monitor (PVM)” 

Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai 
veidrodėliai) 

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės 

2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės nugaros atrama -
“juosmens zona” 

Ventiliuojamos priekinės sėdynės 

Elektra įvairiais būdais reguliuojama vairo kolonėlė 

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės 
atsitraukimas) 

Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vėsinamos 
priekinės sėdynės 

HAIRLINE METALLIC priekinė centrinė konsolė 

Plonas raktas “kortelė” 

Nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu 
(priekinės durelės) 
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Techniniai duomenys 

VARIKLIS Hibridinis 2.0 l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive 
Bendra galia (AG/kW) 178 / 131 

  
BENZININIS VARIKLIS  
Tipas 2.0 Dual VVT-i 

Tūris (cm3) 1987 

Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i 

Degalų sistema Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas 

Maksimali  galia (AG/kW/aps./min.) 152 / 112 / 6000 

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 190 / 4400-5200 

  

ELEKTRINIS VARIKLIS  
Tipas Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas 

Maksimali galia Priekinio (109AG/80kW) / Galinio (7AG / 5,3kW) 

Sukimo momentas (Nm) Priekinio 202 / Galinio 55 

  

PAVARŲ DĖ ŽĖ  

Tipas Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai 
kintamo perdavimo skaičiaus) 

  
DINAMIKA  
Maksimalus greitis (km/h) 177 

Įsibegėjimas 0-100 km/h (s) 7.7 (8.7) 

KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *  

Kombinuotu ciklu , NEDC / WLTP 4,1-4,5 / 6,0 

  

CO2 EMISIJA (g/km) *  

Kombinuotu ciklu 133 - 146 (127 - 133) 

Emisijos lygis  Euro 6 

  

SVORIAI / TALPOS  

Bendroji masė (kg) 2110 

Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg) 1540 - 1620 (1600 – 1680) 

Priekabos svoris (su arba be stabdžių) (kg) 750 

Degalų bako talpa (l) 43 
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* degalų sąnaudų, ir CO2 rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje pateikiami nuo „sunkiausios“ komplektacijos Lexus UX250h 
4WD F SPORT S modelio, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų 
automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo 
intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 
emisijai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagažinės talpa (l) 320 – 438 

  

  

GABARITAI  

Ilgis (mm) 4495 

Plotis (su veidrodėliais) (mm) 1840 (2078) 

Aukštis (mm) 1540 

Prošvaisa (mm) 160 

Ratų bazė (mm) 2640 
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LEXUS UX 250h  
 

Originalūs priedai  
 

 Kodas Pavadinimas Padangų 
matmenys 

Kaina 
€ 

 
 
 

 
17“ ŽIEMINIŲ RATŲ 
KOMPLEKTAS 

TMEWA76015EX 
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Bridgestone DM-V3 padangomis 

215/60R17 100S 1.714 

TMEWA76017BX 
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Continental VCT7 padangomis 

215/60R17 100T 
XL 1.900 

TMEWA76016FX 
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Bridgestone NORSUV1 (dygliuotomis) 
padangomis 

215/60R17 100T 1.750 

TMEWA76018CX 
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Continental ICT3 (dygliuotomis) padangomis 

215/60R17 96T 1.969 

     

     

 
18“ ŽIEMINIŲ RATŲ 
KOMPLEKTAS 

TMEWA76023BX 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Continental VCT7 padangomis 
 

225/50R18 99T 
XL 2.343 

TMEWA76024CX 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Continental ICT3 (dygliuotomis) padangomis 

225/50R18 99T 
XL 2.425 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PURVASAUGIAI, 4 VNT.  DURELIŲ RANKENĖLIŲ APSAUGINĖS 

PLĖVELĖS, 4 VNT. 
 GUMINIAI KILIMĖLIAI  BAGAŽINĖS ĮKLOJIMAS 

221 €  65 €  111 €  95 € 
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Kainos nurodytos su PVM ir montavimo darbais. 

 


