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LEXUS UX 300e 
 

Kodas Įranga Papildoma gamyklinė įranga Kaina € 

A0 Comfort  49.900** 

0E Premium  56.000** 

0L Premium Premium Style Pack (225/50R18 ratai, stoglangis, tamsinti langai) 57.700** 

AA Luxury  61.100** 

AD Luxury Luxury Style Pack (225/50R18 ratai, stoglangis, tamsinti langai) 62.800** 

Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai. 740 

** Į kainą įskaičiuoti TECHNINIAI APTARNAVIMAI 5 metams / arba RIDAI iki 90.000km 

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

Redakcija: 2022 01 11  
 

Įranga 
 
 
 
 
 
 

COMFORT Bazinė įranga 

ĮKROVIMO ĮRANGA 

50kW nuolatinės srovės DC greito įkrovimo įkroviklis su 
CHAdeMO jungtimi 

6.6kW kintamos srovės AC įkroviklis su TYPE 2/MENNEKES 
jungtimi 

7,5 m fienfazis Shuko kabelis AC krovimui iš buitino 220V tinklo 
(lėtam krovimui, maksimali galia 2,7kW) 

7,5 m trifazis AC kintamos srovės įkrovimo kabelis iš 380V buitinio 
ir viešo tinklo (normaliam krovimui, maksimali galia 6,6kW) 
 
 

AUTOMOBILIO SAUGAUS VALDYMO ASISTENTAI 

Staigaus avarinio stabdymo STOP mirksintys žibintai 

Stabdžių antiblokavimo (ABS) 

„Dirbtinio garso“ pėsčiujų perspėjimo sistema AVAS (Acoustic 
Vehicle Alerting System) 

Automatinė tolimujų šviesų sistema (AHB) 

Stabdžių regeneracijos 4 lygiai 

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / 
SPORT 

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema 
(Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), visi greičiai 0-160km/h 

Elektroninis „stovėjimo“ stabdis (EPB) 

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) 

Stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)  

Elektroninė stabdžių jėgos regeneracijos sistema (ECB-R) 

Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo 
sistema (tik šviesiu paros metu) 
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Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (tik 
šviesiu paros metu) 

„Hidraulinis“ priekinis ir galinis demferiai (stipriau slopina vibracijas 
nuo kelio paviršiaus) 

Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC) 

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

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

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

Ratų antiprabuksavimo kontrolės sistema (TRC) 

Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai 

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas 

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse 

Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su 
įtempimo ribotuvais 

Itin tvirtas atsparus susukimui smūgio energiją sugerianti ir 
išskaidantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo 
technologija) 

 

12 SRS ORO SAUGOS PAGALVIŲ 

„2-jų pripūtimo pakopų“ vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro 
pagalvės (pagal atstumą iki sėdinčio žmogaus) 

Atjungiama priekinio keleivio SRS oro pagalvė 

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės 

Vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams 

Šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį 

 

SALONO KOMFORTO ĮRANGA 

3-jų stipinų oda trauktas vairas 

Elektra valdoma vairo kolonėlė 

Beraktis užvedimo mygtukas START 

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia 
NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija 
„AUTO“) 

Prietaisų skydelis aptrauktas WASHI „japonišku popieriumi“ 

Elektra reguliuojami visų durelių langai su vieno prilietimo funkcija 
„auto“ (švelnus uždarymas) 

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė (gylis ir kampas) 

Sulankstomas ORIGAMI bagažinės skyriaus uždangalas 

Pavarų perjungimo svirtelės „+/-„ ant vairo 

Nuotolinis A/C valdymas (automobilio rakteliu) 

Pradurtos padangos remonto rinkinys (kompresorius ir skysta 
guma) 

Multifunkcinis vairas su valdymo mygtukais (audio, balso komandos, 
Buletooth, ACC, LKA) 

Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis 
 

IŠORĖS ĮRANGA 

Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas 

Priekinių žibintų plautuvai 

Chromuotas priekino buferio apvadas 

Dienos “L-finesse” dizaino LED žibintai 

Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami, nulenkiami ir 
šildomi 

Prieblandos jutiklis 

Priekiniai rūko žibintai LED 

Šviesos diodai (bi-LED) artimos ir tolimos šviesos 

Lietaus jutiklis 

Galiniai kombinuoti LED žibintai kartu su rūko žibintais 

Išilginiai stogo bagažinės tvirtinimo bėgeliai (sidabro spalvos) 
 

SĖDYNĖS 

Elektra reguliuojamos 8 kryptimis priekinės sėdynės 

Elektra reguliuojama 2 kryptimis vairuotojo sėdynės 
nugaros “juosmens zona” 

Tekstiliniai sėdynių apmušalai 

Mechaniškai nulenkiamos santykiu 60/40 galinių sėdynių 
nugarėlės 

 

APSAUGOS ĮRANGA 

Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis 
/ signalizacija 

Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų 
svirties padėtį) 

Dvigubas durų užraktas “DOUBLE LOCK” 

 

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 

Lexus Link APP Connected Services 

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

7‘‘ colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA DISPLAY ekranas 

Active Sound Control (ASC) 
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Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 6 
garsiakalbiais 

2 USB jungtys priekinėje centrinėje koncolėje 

2 USB jungtys sėdintiems gale 

Analoginis (rodyklės) laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu 

„Ryklio peleko“ formos antena ant stogo 

Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per 
BLUETOOTH® 

Skaitmeninio radio signalo DAB tiuneris 

Skaitmeninis pagrindis prietaisų skydelis 

Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL 

Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis 

Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, 
Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA 

Liečiamas „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje 

 

RATAI 

Lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, grafito spalvos su 
frezuotais paviršiais, aerodinaminiai) su padangomis 215/60R17 

 
PREMIUM 
Įranga papildanti COMFORT komplektaciją 

Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu ICS 
(stacionarioms kliūtims) 

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

Plonas raktas „kortelė 

Šildomos priekinės ir galinės kraštinės sėdynės 

Ventiliuojamos priekinės sėdynės 

Šildomas vairas 

Natūralios odos sėdynių apmušalai 

LEXUS CONSJERGE priekinių sėdynių mikrokimato valdymo 
sistema (automatinis sėdynių šildymas / vėdinimas, vairo 
pašildymas) 

Beraktė atrakinimo ir užvedimo “Smart Entry and Start” sistema 

 
Opcija: PREMIUM STYLE PACK 
papildanti tik PREMIUM komplektaciją 

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 
Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją 

Dvigubi priekinių durelių stiklai su hidrofobine danga 

Adaptyvinė „iškarpanti tiunelius“ automatinė tolimujų šviesų 
sistema (AHS) 

Diodiniai LED posūkio apšvietimo žibintai 

Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai 
(užrakinant / atrakinant) 

Elektrochromatiniai AUTO „katės akys“ išoriniai galinio vaizdo 
veidrodėliai 

Elektrochromatiniai AUTO „katės akys“ išoriniai galinio vaizdo 
veidrodėliai 

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

„Nematomų zonų“ monitorius (BSM) + Judančių objektų skaneris 
važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatiniu stabdymu 
10,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas 

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

HUD spalvotas projektorius priekiniame lange 

NAVI - Lexus PREMIUM navigacija 

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

Oro ventiliacijos kanalų angos su apšviečiamais mygtukais 
(indukcine belaidė sistema) 

Aliuminės slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu 
(priekinės durelės) 

Elektra valdomas bagažinės dangtis (su bekontakte atidarymo 
funkcija) 

 

Opcija: LUXURY STYLE PACK 
papildanti tik LUXURY komplektaciją 

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

Elektra valdomas stiklinis stoglangis 

Tamsinti galiniai stiklai 
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Techniniai duomenys 
 
 
 

VARIKLIS 100% elektrinis 
Tipas Trifazis, kintamosios srovės sinchroninis, su nuolatiniu magnetu 

Maksimali galia (AG) 204 

Maksimali galia (kW) 150 

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 300 

Pavarų dėžė Automatinė, vieno greičio 

  

AKUMULIATORIUS  
Akumuliatoriaus tipas Lithium ion 

Akumuliatoriaus talpa 54,3 kWh 

Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia 6,6 kW 

0 - 100% įkrovimo laikas su kintama srove AC 8 val. 02 min. 

Maksimali nuolatinės srovės DC įkrovimo galia 50 kW 

5 - 80% įkrovimo laikas nuolatine srove DC 0 val. 51 min 

 
DINAMIKA  
Maksimalus greitis (km/h) 160 

Įsibegėjimas 0-100 km/h (s) 7,5 

Aerodinaminis koeficientas 0,26 

Varantieji ratai Priekiniai varomi ratai, FWD 

Nuvažiuojamas atstumas su 100% įkrova (WLTP) 313 km (su R17) / 307 km (su R18) 
  

ENERGIJOS SĄNAUDOS ( kWh /100km) *  

Kombinuotos 16,8 - 17,1  

  

CO2 EMISIJA (g/km) *  

Vidutinės CO2 emisijos pagal WLTP (g/km) 0 

Emisijos lygis  Euro 6 
 

SVORIAI / TALPOS  

Tuščio automobilio masė  1785 - 1840 

Bendroji automobilio masė 2245 

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

Bagažinės tūris - iki lubų (l) 367 – 486 

 

 



 

UAB AUTOTOJA                                                                                      
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas  Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt  www.lexuskaunas.lt                                                                                                                            

5

  
* - pateikiami energijos sąnaudų ir kiti rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant serijinį Lexus UX300e FWD PREMIUM 
STYLE PACK automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio 
energijos sąnaudų ir kiti 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITAI  

Ilgis (mm) 4495 

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

Aukštis (mm) 1545 

Ratų bazė 2640 
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LEXUS UX 300e  
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 € 
 
 

Kainos nurodytos su PVM ir montavimo darbais. 

 


