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LEXUS NX 350h / NX450h+ 
  

Kodas 
Įranga Papildoma gamyklinė įranga 

NX 350h NX 450h+ 
Plug-in 

NX350h/ NX450h+ Kaina € Kaina € 

AB / -- Comfort 2WD  46.300 ------ 

AB / -- Comfort  47.600 ------ 

EE / -- Business  51.400 ------ 

EF / -- Business Technology Pack 53.300 ------ 

-- / SL Business Plus  ------ 59.900 

KC / SM Executive  56.500 63.700 

KB / RB Executive Technology Pack 58.400 65.600 

KD / RC Executive Technology Pack + Panorama (Liukas NX450h+) 59.900 66.800 

XB / F1 F SPORT  62.600 69.300 

XD / F2 F SPORT  Panorama (Liukas NX450h+) 64.100 70.500 

XE / F3 F SPORT S  65.000 70.500 

XG / F4 F SPORT S Panorama (Liukas NX450h+) 66.500 71.700 

Q1 / 0B Luxury  63.400 69.000 

Q3 / 0C Luxury Panorama (Liukas NX450h+) 64.900 70.200 

Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai.                      910 

 

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

PASIŪLYMAS GALIOJA NUO 2022.01.01 IKI 2022.03.31 
Redakcija: 2022 01 11 diena 

 



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

Įranga 
 
COMFORT Bazinė įranga  

LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

Diodiniai bi-LED priekiniai žibintai (artimos ir tolimos šviesos) 

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) žibintai su automatiniu 
apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove 

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

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

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

Avarinio vairavimo asistentas („Emergency Steering Assist“, ESA) 

Posūkio kertant priešpriešinio eismo srautą pagalbos sistemą 
(„Intersection Turn Assistance“, ITA) 

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema 
(DRCC) (visi greičiai) 

Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo 
sistema (RSA) 

Greičio ribotuvo įjungimo galimybė (pagal leistiną greitį pagal 
RSA) 

Eismo juostų sekimo asistentas “Lane Tracing Assist (LTA)” 
(eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija) 

 

AUTOMOBILIO SAUGAUS VALDYMO 
ASISTENTAI 

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

„Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam 
stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui) 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su kritinio stabdymo 
stiprinimu (BAS) 

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / 
SPORT 

Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB) 

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) 

Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema 
(ECB-R) 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 

Traukos kontrolės sistema (TRC) 

Prikabintos priekabos siūbavimo kontrolės sistema 
(Trailer Sway Control) 

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui 
atskirai)  

Garsinis ir vaizdinis priminimas apie neužsegtus saugos diržus 
(priekyje ir gale) 

Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai  

i-Size ir ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse 

 

10 SRS ORO SAUGOS PAGALVIŲ 

Priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungiama priekinio keleivio oro 
pagalvė) 

Centrinė priekinė pagalvė 

Kojoms vairuotojui 

Lubose priekinių ir galinių langų 

Šoninės priekinėse sėdynėse vairuotojui ir keleiviui 

 

SALONO KOMFORTO ĮRANGA 

Oda aptrauktas 3-jų stipinų vairas su pavarų perjungimo 
svirtelėmis „+/-„ 

Šildomas vairas  

Mechaniškai reguliuojama vairo kolonėlė (gylis ir kampas) 

Įlipimo apšvietimo sistema (salono priekyje kojoms) 

Akinių laikiklis lubose 

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas) 

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

Priekinių valytuvų pašildymas (stiklo apačioje, intervalas 15 min.) 

Durų apdaila MICRO DOT 

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis 

Užvedimas START mygtuku 

Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai 
su LEXUS logo 

Bagažo skyriaus uždangalas (mechaniškai sulankstomas) 

Pradurtos padangos remonto komplektas (kompresorius ir 
skysta guma) 
  

IŠORĖS ĮRANGA 

Šviesos diodai LED: dienos šviesos žibintai L-shape / galiniai 
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rūko žibintai 

Triukšmą slopinantys priekinis ir pri0ekinių durelių stiklai 

Prieblandos jutiklis (automatiškai perjungia į naktinį apšvietimą) 

Lietaus daviklis (priekiniams valytuvams) 

Vairuotojo pusėje savaime tamsėjantis „AUTO“ 
elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis 

Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / elektra 
nulenkiami „AUTO“ 

18 colių 15 stipinų tamsinti lydinio ratlankiai su 235/60R18 
padangomis  

 

SĖDYNĖS 

Tekstilinis interjeras 

Šildomos priekinės sėdynės 

Mechaniškai reguliuojamos priekinės sėdynės (6 kryptys) 

Reguliuojamo aukščio priekinių sėdynių ir galinių galvos 
pogalviai 

Mechaniškai nulenkiamos galinių sėdynių nugarėlės 
(santykis 60/40) 

 

APSAUGOS ĮRANGA 

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

Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio 
jutiklis 

Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena 

Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema 

 

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 

Spalvotas 7 colių multifunkcinis borto kompiuteris pagrindiniame 
prietaisų skydelyje 

Skaitmeninis spidometras 

Lietumui jautrus 9,8‘‘ colių multimedija ekranas su LEXUS LINK 
CONECT ir LEXUS LINK CLOUD Europos šalių navigacijos 
sistema  

 

LEXUS LINK STANDART PASLAUGŲ PAKETAS 

Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos 
įrenginiams 

Išmaniojo telefono integracija (belaidis su Apple CarPlay®, 
laidinis su Android Auto®) 

Pioneer® audio sistema su 10 garsiakalbių 

Skaitmeninis radijas DAB 

„Peleko“ formos stogo antena 

2 USB jungtys priekinėje centrinėje panelėje 

2 USB jungtys gale centriniame priekiniame porankyje 

Avarinio iškvietimo SOS mygtukas (eCall) 

Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane 

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

 

BUSINESS / BUSINESS PLUS  
Įranga papildanti COMFORT komplektaciją  

Eko oda TAHARA 

Durelių vidaus apdaila 3D BLACK PRISM 

Priekiniai LED rūko žibintai 

Apšviečiamos durų rankenėlės 

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

„Nematomų zonų“ monitorius (BSM) 

Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis su mirksinčiu 
perspėjimu veidrodėliuose (ARFHL) ir automatiniu stabdymu 
(RCTAB)  

Saugaus išlipimo vairuotojo durelių atidarymas (Safe Exit Assist 
(SEA)) 

Belaidis kroviklis “Qi” technologija (išmaniems telefonams su 
specialia baterijos “nugarėle”) 

Švelnaus salono apšvietimo sistema (durelėse) 

Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durelės / bagažinės dangtis) 
atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry &Start“ 

Elektra valdomas bagažinės dangtis 

 
 

Tik NX 450h+ Plug-in 

Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai 

6,6kW galios AC pusiau greito įkrovimo iki 32A „vienfazis“ 
įkroviklis su TYPE2/MENNEKES rozete 

7,5 metro ilgio 32A pralaidumo trifazis laidas su 
TYPE2/MENNEKES kištukais (Plug-Share naudojimui 
viešumoje) 

lėto įkrovimo 2,3kW vienfazis 220V laidas (apribotas įkrovimas 
10A, buities sąlygomis rozetėje su įžeminimu) 

Pasirenkamas AUTO EV / HYBRID mode rėžimas 

Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės (8 kryptys) su 
vairuotojo nugaros išlinkio reguliavimu (2 kryptimis) 

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė su vairo ir vairuotojo sėdynės 
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pritraukimu / atsitraukimu užvedant / išlipant 

Drėgmės jutiklis klimato kontrolei 

Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė 
(valdymas koja) 

Opcija:  TECHNOLOGY PACK  
papildanti tik BUSINESS komplektaciją 

LEXUS LINK PRO paslaugų paketas 

Lietumui jautrus 14‘‘ colių multimedija ekranas su LEXUS 
LINK PRO EMBENDDED HYBRID Europos šalių navigacijos 
sistema 

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė 

Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės (8 kryptys) su 
vairuotojo nugaros išlinkio reguliavimu (2 kryptimis) 

Vairo ir vairuotojo sėdynės pritraukimas / atsitraukimas 
užvedant / išlipant 

 
EXECUTIVE  
Įranga papildanti BUSINESS komplektaciją  

Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai 

LEXUS LINK PRO paslaugų paketas 

Lietumui jautrus 14‘‘ colių multimedija ekranas su LEXUS 
LINK PRO EMBENDDED HYBRID Europos šalių navigacijos 
sistema 

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

Natūrali perforuota oda 

Vairuotojo sėdynės 3-jų padėčių atmintis (sėdynė, vairas, 
veidrodėliai) 

Ventiliuojamos priekinės sėdynės 

Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės (8 kryptys) su 
vairuotojo nugaros išlinkio reguliavimu (2 kryptimis) 

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė 

Vairo ir vairuotojo sėdynės pritraukimas / atsitraukimas 
užvedant / išlipant 

Individualiai reguliuojama salono apšvietimo sistema 
durelėse (64 spalvos) 

Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir 
vėsinamos priekinės sėdynės 

Bekontaktė „Kick Open“ bagažinės dangčio atidarymo 
galimybė (valdymas koja) 

 

Opcija: TECHNOLOGY PACK  
papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją 

Keturių lęšių LED priekiniai žibintai 

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas  

Diodiniai LED priekiniai posūkių žibintai 

Prisitaikanti automatinė tolimųjų šviesų sistema 
(Adaptive High Beam (AHS) 

HUD - spalvotas projektorius priekiniame stikle 
Sensoriniai valdikliai vairo rate su individualiai 
pasirenkamomis funkcijomis 

Vairuotojo sėdynės nugaros išlinkio aukščio reguliavimas 

Šildomos kraštinės galinės sėdynės (Tik NX450h+ Plug-in) 

 

LUXURY  
Įranga papildanti EXECUTIVE komplektaciją  

Keturių lęšių LED priekiniai žibintai 

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas 

Posūkių apšvietimo žibintai 

Diodiniai LED priekiniai posūkių žibintai 

20 colių 20 stipinų tamsinti lengvojo lydinio ratlankiai su 
235/50R20 „extended mobility“ padangomis 

HUD - spalvotas projektorius priekiniame stikle 

Vairuotojo sėdynės nugaros išlinkio aukščio reguliavimas 

Šildomos išorinės galinės sėdynės 

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

Judančių objektų skaneris priekyje „Front Cross Traffic 
Alert” (FCTA) 

Automatinė pagalba persirikiuojant į kitą eismo juostą 
“Lane Change Assist” (LCA) automobilis inicijuoja 
pagreitėjimą / sulėtėjimą nuo nustatyto greičio 

Sensoriniai valdikliai vairo rate su individualiai 
pasirenkamomis funkcijomis 

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis salone 

Durelių vidaus apdaila SUMI BLACK WALNUT 

Plonas „raktas / kortelė“ 

 

Tik NX 350h 

Išmanioji parkavimo sistema su nuotoliniu valdymu 

Erdvinė garso sistema Mark Levinson® Premium Surround 
Sound System Pure Play su 17 garsiakalbių 

 
F SPORT 
Įranga papildanti EXECUTIVE komplektaciją  

Juodos spalvos radiatoriaus grotelės su juodu apvadu 
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F SPORT dizaino priekinis bamperis 

F SPORT dizaino galinis bamperis 

F SPORT logo ant priekinių sparnų 

Juodos spalvos stogo bagažinės išilginiai bėgeliai 

Juodos spalvos išorinių veidrodėlių dangteliai 

Tamsinto chromo šoniniai durų apvadai 

Keturių lešių LED priekiniai žibintai 

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas 

Posūkių apšvietimo žibintai 

Diodiniai LED priekiniai posūkių žibintai 

20 colių F SPORT dizaino tamsinti lengvojo lydinio 
ratlankiai su 235/50R20 „extended mobility“ padangomis 

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

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) 

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

Priekinis ir galinis važiuoklės „demferiai“ (stipriau slopina 
kėbulo nelygumus ir vibracijas) 

HUD - spalvotas projektorius priekiniame stikle 

Sensoriniai valdikliai vairo rate su individualiai 
pasirenkamomis funkcijomis 

F SPORT stiliaus ir dizaino natūrali perforuota oda 

Reguliuojamo atstumo iki galvos priekinių sėdynių galvos 
pogalviai 

F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos pogalvių 

Šildomos išorinės galinės sėdynės 

Perforuota oda aptrauktas 3-jų stipinų vairas su pavarų 
perjungimo svirtelėmis „+/-„ 

Perforuota oda aptraukas pavarų svirties antgalis 

Durų apdaila F ALUMINIUM 

Šlifuoto plieno valdymo pedalų andėklai 

F SPORT stiliaus nerūdijančio plieno priekinių durelių 
dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logo 
  

F SPORT S 
Įranga papildanti F SPORT komplektaciją  

20 colių F SPORT dizaino JUODI lengvojo lydinio ratlankiai 
su 235/50R20 „extended mobility“ padangomis 

Judančių objektų skaneris priekyje „Front Cross Traffic 
Alert” (FCTA) 

Automatinė pagalba persirikiuojant į kitą eismo juostą 
“Lane Change Assist” (LCA) automobilis inicijuoja 
pagreitėjimą / sulėtėjimą nuo nustatyto greičio 

Skaitmeninis "VIDEO" veidrodėlis salone 

Plonas „raktas / kortelė“ 

Tik NX350h  - erdvinė garso sistema Mark Levinson® 
Premium Surround Sound System Pure Play su 17 garsiakalbių 

Techniniai duomenys 
 

 

VARIKLIS NX 350h AWD (FWD) NX 450h+ AWD 

Darbinis tūris (cm3) 2487 2487 

Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius L4 / 16 L4 / 16 

Maksimali galia (DIN AJ @ aps) 190 @ 6000 185 @ 6000 

Maksimali galia (kW @ aps) 140 @ 6000 136 @ 6000 

Maksilamus sukimo momentas (Nm @ aps) 239 @ 4300 - 4500 227 @ 3200 - 3700 

ELEKTRINIS VARIKLIS    

Tipas Kintamosios srovės sinchroninis, 
nuolatinis magnetas 

Kintamosios srovės sinchroninis, 
nuolatinis magnetas 

Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas 182 / 54 (182 / —) 182 / 54 

Maksimali galia (kW) - priekis/galas 134 / 40 (134 / —) 134 / 40  

Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas 270 / 121 (270 / —) 270 / 121  

   
PAVARŲ DĖ ŽĖ    
Tipas Belaipsnis planetinis reduktorius Belaipsnis planetinis reduktorius 

Pavara E-FOUR (Front-Wheel Drive) E-FOUR 
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KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *    

Kombinuotu ciklu 5,9 - 6,4 (5,6 - 5,9) 0,9 - 1,1 

   

CO2 EMISIJA (g/km) *    

Kombinuotu ciklu 133 - 146 (127 - 133) 20 - 26 
 

  

EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS (km) *    

Kombinuotu ciklu — 69 - 76 

Mieste — 89 - 98 

SVORIAI (kg)   

Bendroji masė 2380 (2320) 2540 

Tuščio masė (min. - max.) 1790 - 1870 (1730 - 1810) 1990 - 2050 

   
TALPOS   

Bagažinės talpa (l) 520 520 

Kuro bako talpa (l) 55 55 

Priekabos svoris be stabdžių (kg) 750 750 

Priekabos svoris su stabdžiais (kg) 1500 1500 

   
GABARITAI   

Ilgis (mm) 4660 4660 

Plotis (mm) 1865 1865 

Aukštis (mm) 1640 1640 

Prošvaisa (mm) 180 180 

 
 

BENDRA SISTEMOS GALIA    
Bendra galia (DIN AJ) 242 306 

Bendra galia (kW) 178 225 

ĮKROVIMAS NX 350h AWD (FWD)  NX 450h+ AWD  
Baterijos tipas — Lithium ion 

Baterijos tipas (kWh) — 18,1 

Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kW) — 6,6 

Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama AC (h : min) — nuo 2:30 iki 9:00 
   

DINAMIKA    
Maksimalus greitis (km/h) 180 180 

Maksimalus greitis  EV rėžime (km/h) 125 135 

Įsibėgejimas 0-100 km/h (s) 7.7 (8.7) 6.3 
   

*Pateikiami dar nepatvirtinti duomenys, jie yra preliminarūs. 
Pastaba: UAB „Autotoja“ pasilieka teisę keisti informaciją be išankstinio perspėjimo. 



 

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

7

 
LEXUS NX 350h / NX450h+ 
Originalūs priedai  
 

 Kodas Pavadinimas Padangų 
matmenys Kaina € 

 
 
 
 

 
18“ ŽIEMINIŲ RATŲ 
KOMPLEKTAS 

TMEWA78013EX 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Bridgestone DM-V3 padangomis 235/60R18 107S 1.968 

TMEWA78009BX 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Continental VCT7 padangomis 

235/60R18 107T 
XL 

2.154 

TMEWA78014FX 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Bridgestone NORSUV1 (dygliuotomis) 
padangomis 

235/60R18 107T 1.979 

TMEWA78007DX 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Bridgestone LM005 padangomis 235/60R18 107H 1.687 

TMEWA78010CX 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
Continental ICT3 (dygliuotomis) padangomis 

235/60R18 107T 
XL 

2.233 

     

     

 
20“ ŽIEMINIŲ RATŲ 
KOMPLEKTAS 

TMEWA78017HX 
 

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su žieminėmis 
NOKIAN HKPLR3SUV padangomis 
 

235/50R20 104T 
 

2.486 
 

 
 

   

PURVASAUGIAI  DURELIŲ RANKENĖLIŲ 
APSAUGINĖS PLĖVELĖS, 4 VNT. 

 GUMINIAI KILIMĖLIAI  DVIPUSIS BAGAŽINĖS ĮKLOJIMAS 
 “KILIMAS/GUMA” 

Nuo 265 €  65 €  131 €  163 € 
 
Kainos nurodytos su PVM ir montavimo darbais. 
 


