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 Tämä opas auttaa sinua valitsemaan itsellesi parhaiten sopivan UX 250h 
-auton. UX edustaa Lexuksen muotoilua parhaimmillaan ja on dynaaminen 
olemukseltaan, niin erottuvasti muotoillun etusäleikkönsä kuin crossover-
korimallinsa ansiosta. UX 250h on myös nautinnollinen ajettava.

Sisätiloista huokuu hienostuneisuus: suuri multimediajärjestelmien näyttö 
on helposti luettavissa ja hallittavissa joko kosketuslevyn tai äänikomentojen 
avustuksella. Apple Car Play ja Android Auto on integroitu UX:n 
10,3-tuumaiseen näyttöön. Verhoiluissa, tikkauksissa ja materiaalien 
viimeistelyssä korostuu ‘Takumi’-mestareidemme kädenjälki, joka tuo sisätiloihin 
modernin eleganssin lisäksi hienostuneisuuden.

UX 250h:n vakiovarusteluun kuuluu viimeisin versio Lexus Safety System + 
-turvavarustepaketistamme. Se pitää sisällään törmäyksiä ennakoivan Pre-
Collision-järjestelmän, jonka uusia ominaisuuksia ovat jalankulkijoiden 
tunnistus myös pimeällä sekä pyöräilijöiden tunnistus. Lane Tracing Assist 
pitää sinut kaistalla, automaattiset kaukovalot estävät vastaantulijoiden 
tahattoman häikäisemisen hyvästä näkyvyydestä tinkimättä, ja mukautuva 
vakionopeudensäädin pitää nopeuden ja turvavälin haluttuna sekä ilmoittaa 
nopeusrajoitusten muuttuessa. 

    

01.  MALLI 

 Lue l isää UX 250h -autosta, 
jossa on maailman suosituimman 
hybridijärjestelmän, Lexus Hybrid 
Driven, uusin kehitysaste. 

 Sivut  04-09

02.  VARUSTETASOT 

 Millainen UX 250h sopii parhaiten 
elämäntapaasi? Valitse Comfort-, 
Premium-, F SPORT-, F SPORT S- tai 
Luxury-varustetaso. 

 Sivut  10-11

04.  TEKNISET 
OMINAISUUDET 

 Tutustu UX-teknologioihin, kuten 
Lexus Safety System +, Tuulilasinäyttö 
(HUD) ja Lexus Link -integroidut 
järjestelmät. 

 Sivut  15-19

03.  OMINAISUUDET 

 Tutustu UX 250h:n runsaaseen 
vakiovarusteluun ja saatavilla oleviin 
valinnaisiin ominaisuuksiin. 

 Sivut  12-14

05.  F SPORT ja F SPORT S 

 UX 250h F SPORT- ja F SPORT S 
-varustetasojen autot takaavat 
dynaamisen ajokokemuksen. 

 Sivut  20-21

06.  LISÄVARUSTEET 

 Lexuksen laajan lisävarustevalikoiman 
myötä ajonautinto kasvaa entisestään. 

 
Sivut  22-23

09.  TEKNISET TIEDOT 

 Tutustu UX 250h:n tärkeimpiin 
teknisiin ominaisuuksiin, ennen kuin 
tilaat omasi. 

 
Sivut  34-35

07.  VÄRIVAIHTOEHDOT 

 Valitse suosikkisi ulkovärivaihtoeh-
doista, ja määrittele itse japanilaisten 
Takumi-ar tesaanien käs i työnä 
valmistamat sisätilojen yksityiskohdat – 
tunnet olosi kotoisaksi aina, kun ajat 
uutta UX 250h -autoasi. 

 Sivut  24-29

08.  VAKIOVARUSTEET 

 UX pitää sisälläänhuomattavan 
määrän vakiovarusteita. Lue lisää 
saatavilla olevista lisävarusteista. 

 
Sivut  30-33
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 MALLI  MALLI 

 UX 250h hyödyntää Lexuksen neljännen sukupolven itselataavaa 
hybridtekniikkaa. Se mahdollistaa hyvän polttoainetalouden, herkän 
suorituskyvyn ja luokkansa alhaisimmat CO2-päästöt (alkaen 120g/km). 
Järjestelmässä yhdistyvät 2.0-litrainen nelisylinterinen bensiinimoottori ja 
tehokas sähkömoottori, nelivetoisissa malleissa sähkömoottoreita on kaksi. 
Hybridiakku on sijoitettu takaistuinten alle, jolloin se ei vie tilaa tavaratilasta 
ja madaltaa auton painopistettä. 

 UX 250h 

 Upea F White ulkoväri ja 18" F SPORT kevytmetallivanteet 

01.  NELJÄNNEN SUKUPOLVEN LEXUS HYBRID DRIVE 

 Luokkansa parhaan polttoainetalouden tarjoava UX 250h hyödyntää neljännen 
sukupolven Lexuksen itselataavaa hybriditekniikkaa, joka mahdollistaa 
myös hyvän suorituskyvyn ja 184 hv tehon. Hybridijärjestelmän sydän, 
voimanjakoyksikkö, on aikaisempaa pienempi ja kevyempi, mutta silti 
markkinoiden edistyksellisin. 

02.  2.0 -LITRAINEN BENSIINIMOOTTORI 

 Yksi Lexuksen kaikkien aikojen tehokkaimmista polttomoottoreista. Laserleikatut 
venttiilit, korkea 14:1-puristussuhde ja Lexus D4-S ruiskutusjärjestelmä ovat uusia 
ominaisuuksia tämän kokoluokan moottoreissa ja moottorin lämmönhallinta 
on ensiluokkaista. 

03.  HYBRIDIVOIMANSIIRTO 

 Uuden sukupolven voimansiirto yhdistää bensiinimoottorin ja sähkömoottori(t) 
ja on neljänneksen pienempi kitkaltaan kuin edelliset versiot. Ajokokemus on 
samanaikaisesti nautinnollisen sujuva ja taloudellinen. 

04.  HYBRIDIAKKU 

 Viimeisin kehitysversio Lexuksen nikkeli-metalli akustosta on aiempaa pienempi 
ja tehokkaammin viilennetty, joka parantaa suorituskykyä ja mahdollistaa 
sijoittamisen takaistuinten alle. 

05.  E-FOUR 

 UX 250h on saatavana sekä etuvetoisena, että nelivetoisena mallina. 
Nelivetoisessa mallissa on E-FOUR -järjestelmä, jonka erillinen toinen 
sähkömoottori on sijoitettu taka-akselille. Se mahdollistaa saumattoman 
siirtymisen etuvetoisuudesta nelivetoisuuteen kun olosuhteet sitä vaativat, 
mutta kuluttaa merkittävästi vähemmän polttoainetta kuin perinteiset 
nelivetojärjestelmät. 
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 LEXUS SELF-CHARGING HYBRID  LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 

 KÄYNNISTYS JA LIIKKEELLE LÄHTÖ 

 Käynnistyksen aikana sähkömoottori hyödyntää hybridiakun sähköä ja auttaa 
autoa saavuttamaan halutun ajonopeuden. UX on tällöin lähes äänetön eikä 
se käytä lainkaan polttoainetta tai tuota päästöjä. 

 NORMAALIT AJO-OLOSUHTEET 

 Edistyksellinen ja hiljainen polttomoottori liittyy toimintaan korkeammissa 
nopeuksissa, mutta sähkömoottori avustaa sitä edelleen tarvittaessa. Kahden 
lähteen edistyksellisen voimanjaon ansiosta UX 250h on ajomukavuudeltaan 
huippuluokkaa ja sen päästöt sekä polttoainekulutus ovat alhaisia. 

 VOIMAKAS KIIHDYTYS 

 Voimakkaan kiihdytyksen aikana sähkömoottori avustaa automaattisesti 
2.0-litraista polttomoottoria. Tästä seuraava vääntömomentti mahdollistaa 
tehokkaan ja lineaarisen kiihdytyksen aina tarvittaessa. 

 HIDASTAMINEN, PYSÄHTYMINEN, JARRUTUS 

 Hidastamisen tai seisahduksen aikana polttomoottori kytkeytyy pois päältä, 
jolloin päästöt ovat lähellä nollaa. Jarrutuksen aikana, sekä silloin kun jalka on 
pois kaasupolkimen päältä, regeneratiivinen jarrutus valjastaa liike-energian 
hybridiakun käyttöön – toisin kuin tavallisissa autoissa. Tämä on yksi niistä 
syistä, joiden takia Lexus hybridiautoa ei koskaan tarvitse ladata. 

 KOE LEXUS HYBRID DRIVE 
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 VARUSTETASOT  VARUSTETASOT 

  

 COMFORT 

 UX 250h Comfort varustetaso on runsas vakiovarustelultaan ja 
turvallisuudeltaan. 

 LUXURY 

 UX malliston huippu, Luxury varustetaso pitää sisällään upeat eksklusiiviset 
verhoilu- ja viimeistelyvaihtoehdot, sekä runsaan valikoiman mukavuus- ja 
ylellisyysvarusteita. 

 F SPORT 

 Dynaaminen F SPORT varustetaso sisältää vakiona kaikki eksklusiiviset 
ja erottuvat muotoiluyksityiskohdat kuten F SPORT vanteet ja F SPORT 
etusäleikön. 

 F SPORT S 

 F SPORT S -varustetaso pitää sisällään urheilullisen F SPORT -muotoilun, 
sekä erittäin runsaan valikoiman teknologiaa ja mukavuusvarusteita. 

 PREMIUM 

 Premium varustetason ilme muuttuu näyttävämmäksi ja mukavuusvarustelu 
laajenee. 

10.3" multimedianäyttö
13-kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround Sound -järjestelmä
18" kevytmetallivanteet, F SPORT design, 225/50 R18 runflat renkailla
F SPORT nahkaverhoilu

Ilmastoidut etuistuimet
Lexus Premium Navigation -järjestelmä
Mukautuva jousitus (AVS)

18" kevytmetallivanteet, tummasävyisella 5-puolaisella designilla, 
225/50 R18 runflat renkailla
Lämmitettävä ohjauspyörä
Langaton laturi mobiililaitteille (Qi)
Nahkaverhoilu

Pysäköintitutkansensorit edessä ja takana
Sähkötoiminen tavaratilanluukku, avaus jalan pyyhkäisyllä
Smart Entry & Start -älyavainjärjestelmä
Taka- ja takasivulasien tummennukset

10.3" multimedianäyttö
13-kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround Sound -järjestelmä
18" kevytmetallivanteet, tummasävyisella 5-puolaisella designilla, 
225/50 R18 runflat renkailla
Älykkäät pysäköintitutkan sensorit
Ilmastoidut etuistuimet

Kuolleenkulman varoitin
Lexus Premium Navigation -järjestelmä
Mukautuva jousitus (AVS)
Nahverhoilu
Tuulilasinäyttö (HUD)

18" kevytmetallivanteet, F SPORT design, 225/50 R18 runflat renkailla
3-osaiset kaksois-LED-ajovalot
F SPORT etusäleikkö
Kuolleenkulman varoitin
Langaton laturi mobiililaitteille (Qi)

Lexus Navigation
Pysäköintitutkansensorit edessä ja takana
Sähkötoiminen tavaratilanluukku, jalan pyyhkäisytoiminnolla
Smart Entry & Start -älyavainjärjestelmä
Tuulilasinäyttö (HUD)

17" kevytmetallivanteet, hopeansävyiset, 5-puolaiset, 215/60 R17 renkailla
6-kaiuttimen Panasonic® audio -järjestelmä
7" Lexus Media Display -näyttö
Automaattiset kaukovalot (AHB)

Bi-LED ajovalot
Kangasverhoilu
Kuvioitu tiimalasisäleikkö 
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 OMINAISUUDET  |  ULKOPUOLI  OMINAISUUDET  |  ULKOPUOLI 

01.  17" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Hopean hohtoiset, aerodamiikkaa parantavalla muotoilulla varustetut 17" 
kevytmetallivanteet. Vanteiden muotoilu parantaa ilman virtausta vanteen 
ympärillä ja parantaa jarrujen viilennystä, mutta myös taloudellisuutta. 

02.  18" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Nämä kaksisävyiset vanteet on päällystetty mustalla pinnoitteella ja sen jälkeen 
hiottu osittain, jolloin saadaan lopputulokseksi urheilullinen ja näyttävä design. 

03.  BI-LED AJOVALOT 

 Tehokkaat Bi-LED -ajovalot muodostavat yhdessä L-mallisten LED-
päiväajovalojen kanssa tyylikkään kokonaisuuden. 

04.  KOLMIOSAISET LED-AJOVALOT 

 Upeat ajovalot koostuvat kolmesta pienestä LED-yksiköstä, vaiheittain 
syttyvistä suuntavilkuista ja erillisistä L-muotoisista päiväajovaloista. Niissä 
on Multiweather-ominaisuus joka tekee sumuisissa olosuhteissa näkemisestä 
helpompaa. 

05.  KULMAVALOTOIMINTO 

 Käännyttäessä risteyksessä, kulmavalotoiminto valaisee normaalisti ajovaloilta 
pimeään kulmaan jäävät jalankulkijat tehokkaasti. 

06.  PÄIVÄAJOVALOT 

 Nuolimaiset LED-päiväajovalot on sijoitettu ajovaloyksikön yläreunaan. 

07.  LED TAKAVALOT 

 UX 250h:n takavalot ovat heti tunnistettava ja näyttävä kokonaisuus. Ne 
koostuvat 120 erillisestä LED-valosta ja niillä on myös auton suuntavakautta 
ja polttoainetaloutta parantava, ilmaa ohjaava vaikutus. 

08.  KATTOLUUKKU 

 Sähkötoiminen ja lasinen kattoluukku tuo UX:n sisätiloihin enemmän valoa 
ja tilantuntua. 

09.  SÄHKÖTOIMINEN TAVARATILANLUUKKU, 
HANDSFREE-TOIMINNOLLA 

 Vaivattomaan käyttöön suunniteltu sähkötoiminen tavaratilanluukku aukeaa 
nappia painamalla tai kauko-ohjauksella. 

10.  KATTOKAITEET 

 Alumiinista tehdyt kaiteet myötäilevät UX:n kattolinjaa. 
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 OMINAISUUDET  |  SISÄTILAT  TEKNISET OMINAISUUDET  |  AJODYNAMIIKKA 

01.  KULJETTAJAN HUOMIOIVA OHJAAMO 

 UX:n ohjaamo on suunniteltu häivyttämään perinteiset rajat auton sisä- ja 
ulkopuolen väliltä. Tämän ansiosta kuljettajan näkökenttä on erinomaisen laaja 
ja auton mittasuhteet on helppo hahmottaa. UX:n ‘seat-in-control’ -konsepti 
keskittää ohjaamossa tärkeimmät toiminnot kuljettajan ympärille.  

02.  S-FLOW-ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ / CLIMATE 
CONCIERGE 

 S-Flow-järjestelmä säätelee sisätilojen ilmastointia olosuhteita mukaillen, 
joka lisää matkustusmukavuutta ja optimoi polttoaineen kulutuksen. Älykäs 
järjestelmä säätää ilmastointia automaattisesti myös esimerkiksi sen perusteella, 
onko takaistuimilla matkustajia, joten miellyttävä matkustusympäristö on vain 
yhden hipaisun päässä. Järjestelmä vapauttaa sisäilmaan myös nanoe®-ioneja, 
jotka raikastavat ilmaa ja kosteuttavat ihoa ja hiuksia. 

03.  NAHKAVERHOILTU OHJAUSPYÖRÄ 

 Kauniisti nahkaverhoiltu, kolmipuolainen ohjauspyörä istuu hyvin käsiin ja sen 
lämmitysominaisuus tuo lisämukavuutta pakkasaamuihin. Audiolaitteiden, 
puhelimen, ajotietokoneen, mukautuvan vakionopeudensäätimen, kaistavahdin 
sekä kaistan seuraustoiminnon hallinta onnistuu ohjauspyörään asennettujen 
ohjainten avulla. 

04.  NAHKAVERHOILU / ‘SASHIKO’-KIRJAILU 

 Ylellisen nahkaverhoilun tikkaukset jäljittelevät japanilaista kirjailumenetelmää, 
jota käytetään mm. kamppailulajien asujen valmistuksessa. Se on kaunis ja 
kestävä tapa viimeistellä upeat istuimet. 

05.  ETUISTUINTEN SÄÄDÖT 

 UX 250h on suunniteltu tarjoamaan ergonominen ajoasento, joka parantaa 
kuljettajan näkyvyyttä sekä vähentää väsymistä. Istuinten säätömahdollisuudet 
ovat hyvät, jopa kahdeksaan eri suuntaan. Sähkösäätöinen ristiseläntuki pitää 
huolen siitä, että matkustaminen on mukavaa pidemmilläkin etapeilla. 

06.  ‘WASHI’-VERHOILU 

 UX 250h -mallin kojelaudanpäällinen on Luxury varustetasossa ‘Washi’-
verhoiltu. Materiaali on miellyttävää ja kestävää ja sen pintakuvio on saanut 
innoituksensa japanilaisesta paperista. 

07.  LANGATTOMASTI VALAISTUT PUHALTIMIEN SÄÄTIMET 

 Puhaltimien säätimet on valaistu Luxury-varustetasossa. Koska muotoilua ei 
haluttu muuttaa vetämällä säätimeen sähköjohtoa, on tarvittavien LED-valojen 
sähkövirta johdettu perille induktiolla, täysin langattomasti! 

08.  LÄMMITETYT JA ILMASTOIDUT ISTUIMET 

 Lämmitetyt ja ilmastoidut etuistuimet ovat saatavilla kuljettajalle ja etuistuimella 
matkustavalle. Hellepäivinä istuimien ilmastointi pitää etumatkustajien olon 
miellyttävänä. Istuinlämmitys on etuistuinten osalta vakiovaruste, takaistuimille 
se on saatavissa Luxury-varustetason myötä. 

01.  JÄYKKÄRAKENTEINEN KORI / KEVYTRAKENTEINEN 
KORI 

 UX 250h on rakennettu Lexuksen uudelle alustalle, joka mahdollistaa 
luotettavuutta ja turvallisuutta henkivän, ketterän ja herkän ajotuntuman. 
Alusta on aiempaa jäykempi ja valmistuksessa käytetty suurlujuusteräs sekä 
innovatiiviset laserhitsaus- ja liimaustekniikat, tekevät autosta vahvan ja hyvin 
ääritilanteita kestävän. 

02.  MATALA PAINOPISTE 

 Uuden alustan ansiosta, UX 250 -mallin painopiste on luokkansa alhaisin. 
Se on UX:n dynaamisen kyvykkyyden kulmakivi, jota kevyiden alumiiniosien 
käyttö mm. konepellissä ja ovissa vielä korostaa. 

03.  KEHITTYNYT AERODYNAMIIKKA 

 UX 250h siirtää merkkipaaluja aerodynaamikassa. Auton alusta on liki pitäen 
sileä, mikä parantaa taloudellisuutta, mutta myös vähentää tuulensuhinoita 
ja turbulenssia. Takavalojen muotoilu toimii takailmanohjaimen tavoin ja 
kevytmetallivanteiden muotoilu on myös suunniteltu parantamaan auton 
suuntavakautta ja ohjaustuntumaa. 

04.  JOUSITUS 

 UX 250h -mallin jousitus ja iskunvaimennus on suunniteltu herkkää ajotuntumaa 
varten. Säätämällä iskunvaimentimia tämä on onnistuttu toteuttamaan ilman 
kompromisseja ajomukavuuden suhteen. 

05.  SÄHKÖTOIMINEN OHJAUSTEHOSTIN 

 Aikaisempaa vähemmän tilaa vievä ohjauspilari mahdollistaa herkän tuntuman 
ja nopeasti reagoivan ohjauksen. 

06.  AJOTILAN VALINTA 

 Ajotilanvalintaohjain sijaitsee lähellä ohjauspyörää. Valitse omien mieltymystesi 
tai ajo-olosuhteiden mukaisesti joko ECO / NORMAL /SPORT -ajotila. 
F SPORT S ja Luxury -malleista löytyvän mukautuvan jousituksen mukana 
tulevat ECO / NORMAL / CUSTOM / SPORT S / SPORT S+ -ajotilat. 
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 TEKNISET OMINAISUUDET  |  MULTIMEDIA & LIITETTÄVYYS 

01.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Kirkkaalla 3D-grafiikalla varustetussa järjestelmässä on useita karttatoimintoja, 
kuten ‘Point Of Interest’ -haku, ajankohtaiset liikennetiedot, huoltoasema-haku, 
sääpalveluita ja Google-haku. Kartat on mahdollista päivittää langattomasti. 
Järjestelmästä löytyy myös sähköinen versio omistajan ohjekirjasta. 

02.  TOUCH PAD -KOSKETUSLEVY 

 10,3"-multimedianäyttöä voidaan hallita myös Touch Pad -kosketuslevyn tai 
ääniohjauksen avulla. Kosketuslevy on suunniteltu yhtä helppokäyttöiseksi kuin 
älypuhelin ja siinä on esimerkiksi kaksoispainallus- ja pyyhkäisyohjaustoimintoja. 

03.  LEXUS LINK – INTEGROIDUT JÄRJESTELMÄT 

 Lisäämällä autosi MyLexus-palveluun ja lataamalla Lexus-älypuhelinsovelluksen 
saat käyttöösi Lexus Link -palvelut. 

   Ajotiedot: Pitää kirjaa toteutuneista matkoista ja ajotavasta. UX 250h 
hybridivalmentaja auttaa ajamaan taloudellisemmin. 

  Etsi autoni: Paikallistaa auton ja ohjeistaa auton luo. 

  Huoltomuistutus: Muistuttaa sinua UX:n huolloista. 

   Matkasuunnittelija : Mahdollistaa matkasi suunnittelun kätevästi 
älylaitteellasi ja matkan siirron navigaatiojärjestelmään. 

04.  ÄLYPUHELIMEN INTEGROINTI 

 Apple Car Play ja Android Auto on integroitu UX:n 10,3-tuumaiseen näyttöön. 

05.  LANGATON LATAUS 

 Älylaitteen lataaminen on vaivatonta Qi-standardia käyttävällä induktiolaturilla, 
joka löytyy keskikonsolista. 

 TEKNISET OMINAISUUDET  |  AUDIO-, KOMMUNIKAATIO- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT 

01.  LEXUS ÄÄNENTOISTO 

 UX 250h -mall issa on vakiona kuuden kaiutt imen Panasonic 
äänentoistojärjestelmä, joka soi kirkkaasti ja kauniisti. Järjestelmän kaiuttimissa 
on äänenlaadunlisäksi huomioitu myös kierrätettävyys, josta syystä ne on 
valmistettu osittain kasvikuiduista. 

02.  MARK LEVINSON® AUDIO 

 Yhteensä 915 Wattin tehon tuottava, 13-kaiuttimen Mark Levinson® Premium 
Surround Sound -järjestelmä kykenee maailmanluokan äänentoistoon. 
Järjestelmä sisältää kahdeksankanavaisen vahvistimen, joka yhdistettynä 
optimaaliseen kaiuttimien sijoitteluun tuottaa kirkkaan, vahvan ja säveltäjien 
aikomuksia kunniottavan lopputuloksen. 

03.  OPTITRON MITTARISTO 

 Ohjaamossa on Optitron-mittaristo sekä 7" TFT LCD -näyttö, joka esittää 
informaation selkeästi ja tyylikkäiden animaatioiden tehostamana, kun 
käynnistät auton. 

04.  TUULILASINÄYTTÖ 

 Ajotiedot heijastuvat suoraan suurikokoiselle ja helppoluikuiselle tuulilasinäytölle 
Head-Up Display -tekniikan avulla, mikä vähentää kuljettajan tarvetta siirtää 
katsetta pois edessä olevalta tieltä. Näytön avulla voi tarkastella esimerkiksi 
navigaatio-opastusta ja audioasetuksia. 

05.  E-CALL -HÄTÄVIESTIPALVELU 

 Oman turvallisuutesi vuoksi auto ottaa onnettomuuteen jouduttuaan 
automaattisesti yhteyden lähimpään hätäkeskukseen ja i lmoittaa 
onnettomuuspaikan ja ajoneuvon tyypin. Samalla avautuu puheyhteys auton 
ja hätäkeskuksen välille. Tämä toiminto on käytössäsi myös nappia painamalla. 

02 02

01 01

03 03

04 04

0505



UX18 UX 19

 TEKNOLOGIA  |  KULJETTAJAN TUKI & TURVALLISUUS 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + -TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ / 
5 TÄHDEN EURO NCAP -LUOKITUS 

 Uraauurtava Lexus Safety System + -turvallisuusjärjestelmä on vakiona kaikissa 
uusissa UX 250h-autoissa. Se pitää sisällään:

-  Törmäyksiä ennakoivan Pre-Collision -järjestelmän jalankulkijan ja 
pyöräilijän tunnistuksella (PCS)

- Mukautuvan vakionopeudensäätimen (DRCC)
- Liikennemerkkien tunnistustoiminnon (RSA)
- Kaistavahdin kaistanseurantatoiminnolla (LTA)
- Automaattiset kaukovalot (AHB) 

02.  TÖRMÄYKSIÄ ENNAKOIVA JÄRJESTELMÄ (PCS) JA 
AKTIIVINEN OHJAUSAVUSTIN 

 Törmäyksiä ennakoiva Pre-Collision-järjestelmä ennustaa kolaririskin 
mahdollisuuden ja tunnistaa edessä olevat jalankulkijat, esteet ja muut 
kulkuneuvot, myös polkupyörät. Mikäli kolari on näyttää todennäköiseltä, 
järjestelmä jarruttaa tarvittavan määrän ja kiristää edessä istuvien istuinvöitä, 
jotta törmäysvoima ja siitä aiheutuvat vahingot ovat mahdollisimman pieniä. 

03.  MUKAUTUVA VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (DRCC) 

 Mukautuva vakionopeudensäädin pitää huolen siitä, että turvaväli edellä 
ajavaan autoon on vakio – myös silloin, kun sen ajonopeus vaihtelee. 
Ohjauspyörässä sijaitseva katkaisin mahdollistaa säätimen käytön irrottamatta 
otetta ohjauspyörästä. 

04.  LIIKENNEMERKKIEN TUNNISTUS (RSA) 

 Liikennemerkkejä tunnistava Road Sign Assist (RSA) -toiminto hyödyntää 
tuulilasiin asennettua kameraa ja välittää kuljettajalle tiedot ajotietokoneen 
näytön välityksellä. RSA pystyy tunnistamaan Vienna Convention -sopimuksessa 
määritellyt liikennemerkit (myös sähköiset ja vilkkuvat opasteet). Yhdistettynä 
mukautuvaan vakionopeudensäätimeen, liikennemerkkien tunnistus 
mahdollistaa nopeuden muuttamisen nappia painamalla kun nopeusrajoitus 
muuttuu. 

05.  KAISTAVAHTI KAISTAN SEURAUSTOIMINNOLLA 

 Kehittynyt kaistavahti kaistan seuraustoiminnolla (LTA) avustaa ohjauksessa 
myös silloin, kun moottori- tai maantiellä on ruuhkaa tai toistuvia mutkia. 

 TEKNOLOGIA  |  KULJETTAJAN TUKI & TURVALLISUUS 

06.  MUKAUTUVAT KAUKOVALOT 

 Mukautuvat, automaattiset kaukovalot tekevät pimeällä ajosta vähemmän 
rasittavaa. Lexuksen kehittämä, kaksivaiheinen järjestelmä valaisee äärimmäisen 
tarkasti. Se hyödyntää eteenpäin kuvaavaa kameraa havaitessaan edessä olevat 
ajoneuvot ja optimoi valaistun alueen automaattisesti, jotteivat ajovalot turhaan 
häikäise vastaantulevia kuljettajia. Yhteensä 24 LED-valoa kummassakin 
ajovalossa voidaan sytyttää ja sammuttaa itsenäisesti, mahdollistaen erittäin 
tarkan valaistuksen kohdentamisen. 

07.  RENGASPAINEEN TUNNISTIN 

 Renkaaseen asennettu sensori tarkkailee rengaspainetta, välittää tiedot 
ajotietokoneen näytölle ja hälyttää, mikäli yhden tai useamman renkaan 
paine laskee. Järjestelmä auttaa minimoimaan renkaan puhkeamisen riskit, 
vähentämään polttoaineen kulutusta sekä pidentämään renkaan käyttöikää. 

08.  PYSÄKÖINTIÄ AVUSTAVA VAROITIN 

 Pysäköidessä voit luottaa pysäköintitutkan sensoreiden, takaaristeävän 
liikenteen varoittimen ja peruutuskameran apuun. 

09.  TAKAA RISTEÄVÄN LIIKENTEEN VAROITIN JA JARRUTUS 
(RCTAB) 

 Takaa risteävän liikenteen varoitin (RCTA) on päällä, kun auto peruuttaa. 
Se havaitsee auton ympärillä olevat esteet sekä takaa lähestyvät ajoneuvot 
ja jalankulkijat. Jalankulkijoiden tunnistin on Lexuksen kehittämä toiminto 
ensimmäisenä maailmassa. Se hälyttää äänimerkin ja sivupeiliin ilmestyvän 
varoituskuvan avulla, ja tarvittaessa hidastaa tai pysäyttää auton välttääkseen 
törmäyksen. 

10.  KUOLLEEN KULMAN VAROITIN 

 Takapuskuriin asennetut tutkalaitteet havaitsevat viereisten kaistojen ajoneuvot, 
jotka eivät näy sivupeileistä. Mikäli kuljettaja on aikeissa vaihtaa kaistaa saman 
aikaisesti, kun ajoneuvo ajaa kuolleeseen kulmaan, ilmaantuu varoitusmerkki 
sivupeiliin. 

11.  PERUUTUSKAMERA JA 360-ASTEEN 
PANORAAMAKAMERAJÄRJESTELMÄ (PVM) 

 Peruutuskamera on ehdoton apuväline peruuttaessasi ahtaisiin parkkiruutuihin. 
Panoraamakamerajärjestelmän tuottama 360° kuva auton ympäriltä helpottaa 
ajamista kapeissa paikoissa. Lexus on ensimmäisenä tuonut markkinoille 
järjestelmän, joka luo virtuaalisen 3D-kuvan autosta ja opastaa näytön 
välityksellä ajoa esimerkiksi ahtaissa kaupunkiolosuhteissa.* 

12.  TURVATYYNYT 

 UX 250h:n matkustajia ja kuljettajaa suojaavat yhteensä 10 turvatyynyä. Tämä 
pitää sisällään kuljettajan ja etumatkustajan etu-, sivu- ja polviturvatyynyt, 
takamatkustajien sivuturvatyynyt, sekä molempia istuinrivejä suojaavat 
ikkunaturvatyynyt. 

 Älä koskaan käytä Lexus Safety System-turvallisuusjärjestelmää normaalin ajon sijaan. Lue aina käyttöohjeet ennen 
järjestelmän käyttöönottoa. Kuljettaja on aina vastuussa turvallisesta ajosta. 

 *  Ihmiset ja esineet kameran välittämässä kuvassa saattavat olla eri kokoisia tai eri etäisyydellä, kuin miltä kuvassa näyttää. 
Älä luota pelkästään kameran välittämään kuvaan, vaan käytä myös peilejä apunasi. 
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 F SPORT JA F SPORT S  F SPORT JA F SPORT S 

06.  F SPORT ETUSÄLEIKKÖ 

 F SPORT malleissa on erottuva ja eksklusiivinen etusäleikkö, joka on viimeistelty 
mustalla. Etusäleikön suunnittelu vaati kuusi kuukautta tarkkaa työtä ja 
tietokonemallinnuksia, kunnes halutunlainen verkkokuvio saatiin aikaiseksi. 

07.  F SPORT TAKAPUSKURI 

 Takapuskuri on F SPORT malleissa muotoiltu uusiksi ja sen lisäksi muutkin 
yksityiskohdat ovat saaneet F SPORT päivityksen. 
 
08.  F SPORT KYNNYSLISTAT JA ALUMIINISET POLJINPINNAT 

 Kynnyksiä suojaavat tyylikkäät alumiiniset kynnyslistat ja niitä koristaa Lexus-
logo. Alumiinia on käytetty myös poljinpinnoissa, joka tuo oman urheilullisen 
vivahteensa F SPORT mallien sisustukseen. 
 
09.  SPORT S+ AJOTILA 

 F SPORT malleissa voit valita ajotilaksi Sport S+ asetuksen, jolloin UX:n 
mukautuva jousitus jämäköityy ja kaasupolkimenvaste paranee. 
 
10.  MUKAUTUVA JOUSITUS (AVS) 

 Mukautuva jousitus hallitsee kaikkien neljän pyörän jousitusta tehden ajosta 
miellyttävää ja vakaata. Ominaisuus on erityisen hyödyllinen epätasaisella tai 
vaihtelevalla tienpinnalla. 

01.  F SPORT 18" KEVYTMETALLIVANTEET 

 F SPORT mallien 18" kevytmetallivanteet ovat saaneet inspiraationsa Lexuksen 
lippulaivamalleista, LC ja LS 500h hybrideistä. Eksklusiivisen, 5x2-puolaisen 
designin viimeistelee tumma metallinhohto viimeistely. 
 
02.  F SPORT OHJAUSPYÖRÄ 

 F SPORT logolla koristeltu ja rei’itetyllä nahalla viimeistelty F SPORT 
ohjauspyörä istuu hyvin käteen ja tuo F SPORT -mallien sisätiloihin vieläkin 
enemmän urheilullisuutta. 
 
03.  F SPORT MITTARISTO 

 F SPORT mallien mittaristo on saanut innoituksensa Lexus LFA superautolta 
ja sen liikkuvalla mittaripohjalla ja 8" TFT-näytöllä varustettu design on upea 
yhdistelmä urheilullisuutta ja viimeisintä teknologiaa. 
 
04.  F SPORT KELLO 

 Jopa UX:n analoginen kello saa F SPORT päivityksen. Kellossa on hienot 
hiilikuitua ja Lexuksen L-logoa jäljittelevät yksityiskohdat. 
 
05.  F SPORT ISTUIMET 

 Tukeviksi ja mukaviksi muotoillut etuistuimet antavat hyvän sivuttaistuen 
ja pitävät sisällään 8-suuntaiset säätömahdollisuudet ja sähkötoimisen 
ristiseläntuen. Materiaalien viimeistely, aina tikkauksia myöten, on Lexuksen 
‘Takumi’-artesaanien valvomaa laatua. 
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 LISÄVARUSTEET  LISÄVARUSTEET 

01.  IRROITETTAVA VETOKOUKKU 

 Vetokoukku on kätevästi irroitettavissa, silloin kun et tarvitse sitä. 

02.  VALAISTUT KYNNYSLISTAT 

 Lexus kynnyslistat tuovat suojauksen lisäksi myös lisää tyylikkyyttä. Alumiisissä 
kynnyslistoissa on hienovaraisesti valaistut Lexus-logot. 

03.  17" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Eksklusiiviset Lexus kevytmetallivanteet sopivat täydellisesti UX:n muotoiluun. 

04.  18" KEVYTMETALLIVANTEET 

 Kiiltävän mustat, 10-puolaiset ja 18" kevytmetallivanteet luovat erottuvan ja 
urbaanin vaikutelman, joka sopii UX:lle täydellisesti. 

 SUV PAKETTI 

 Urheilulliseen SUV -pakettiin kuuluvat etu-, sivu ja 
takahelmat viimeistelevät UX:n crossover muotoilun. 

 Etuhelma: Helma istuu saumattomasti 
etupuskurin alareunaan ja saa UX:n näyttämään 
matalammalta ja vahvalta.
Sivuhelma: Sivuhelmat alleviivaavat UX:n upeaa 
siluettia.
Takahelma: Helma viimeistelee UX:n sporttisen 
ulkoasun. 

 KULJETUS PAKETTI 

 Kuljetus paketilla huolehdit siitä, että UX on aina 
valmiina seikkailuihisi ja tavarat kulkevat mukana 
vaivatta. 

 Taakkatelineet: Integroituihin kattokaiteisiin 
kiinnittyvät taakkatelineet toimivat alustana useille 
erilaisille tarjolla oleville kuljetusvälineille.
Kuljetuslaatikko (Thule Touring 600): 
Virtaviivainen kuljetuslaatikko tarjoaa 300 
litran kuljetuskapasiteetin, aukeaa kummaltakin 
puolelta ja mahdollistaa mm. 6 suksiparin 
kuljetuksen. 
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 VÄRIVAIHTOEHDOT  |  ULKOPUOLI  VÄRIVAIHTOEHDOT  |  ULKOPUOLI 

 UUDEN LEXUS-ULKOVÄRIN 
KEHITTÄMINEN ON MONIMUTKAINEN 
JA AIKAA VIEVÄ PROSESSI 

 Lexuksen suunnittelijat eivät koskaan käytä valmiita ulkovärejä – he kehittelevät 
oman sävyn aina alusta loppuun. Prosessi saattaa viedä jopa kaksi vuotta, 
ja uudet värit lanseerataan usein uuden auton yhteydessä. Lexuksen 
maaliväripaletissa on tätä nykyä noin 30 sävyä, kuten metallinhohtoiset Satin 
Silver sekä Sonic Titanium. 

Uuden Lexus-värin luomiseen ei ole oikotietä, sillä suunnitteluprosessi vaatii 
useita satoja kokeiluja. “Kun kehittelen uutta väriä, katson niin monia eri 
maalisävyjä, että joskus en työpäivän jälkeen enää näe eteeni”, kertoo Megumi 
Suzuki, yksi kokeneimmista suunnittelijoistamme. Työn loppuunsaattaminen 
vaati tarkkaa silmää ja kromisävyjen hallintaa. “Aina kun tapaan uuden ihmisen, 
käyn kaupassa, tai vierailen jonkun kotona, huomioin kaikki värit ja materiaalit”, 
hän kertoo. “Osastollamme on paljon muitakin kaltaisiani ihmisiä.”

Töitä riittää vielä värin valinnan jälkeenkin. Kehitystyön eri vaiheissa Suzuki 
työllistää pienen armeijan verran eri alojen asiantuntijoita: maalisekoituksista 
vastaavia laborantteja, savenveistäjiä, insinöörejä ja maalaustyöntekijöitä, jotka 
huolehtivat jokaisen auton virheettömästä ja tasalaatuisesta lopputuloksesta. 
Aina muutaman viikon välein Lexuksen tavarantoimittaja Kansai Paint valmistaa 
uuden maalierän, joka päätyy Lexuksen suunnittelijoiden arvioitavaksi. Kaikki 
ulko- kuin sisäosat tarkastetaan valonheitinten alla, auringonvalossa, varjossa 
ja pilvisellä säällä eri vuorokauden aikoina ja eri kuukausina.

Lopullisen värin valinta ei ole helppoa. Väri, joka kimmeltää kesäaamuina 
saattaa näyttää imelältä varjossa tai keinovalaistuksessa. Joskus suunnittelijat 
joutuvat kamppailemaan omien henkilökohtaisten mieltymystensä kanssa. 
“Väreihin liittyy sellainen erikoinen piirre, että oma näkemys saattaa muuttua 
vuodenaikojen, oman mielialan tai trendien mukaan”, Suzuki kertoo. 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 MERCURY GREY | 1H9  SATIN SILVER | 1J4 

 SONIC TITANIUM | 1J7  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  RED | 3T23 

 COPPER BROWN | 4X22  BLAZING CARNELIAN | 4Y1 

 TERRANE KHAKI | 6X4 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11 

 CELESTIAL BLUE | 8Y6 

 1 Vain F SPORT ja F SPORT S.
2 Ei saatavilla F SPORT ja F SPORT S malleihin.
3 Ei metalliväri.

Huomioithan, että tulostuksesta aiheutuvien sävyerojen takia auton todellinen maalisävy saattaa hieman erota 
kuvitusten väreistä. 
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 VÄRIVAIHTOEHDOT  |  SISÄTILAT  VÄRIVAIHTOEHDOT  |  SISÄTILAT 

01  Black kangasverhoilu (Comfort)
02 Black nahkaverhoilu (Luxury)
03 Rich Cream nahkaverhoilu (Luxury) 

01

02

03

 KANGAS1 

 Black 

 F White 

 Flare Red 

 Flare Red 

 F SPORT KANGAS / TAHARA-ERIKOISVERHOILU2 

 F Black 

 F SPORT NAHKAVERHOILU4 

 F Black 

 White Ash  Ochre 

 White Ash 

 Cobalt  Rich Cream 

 Cobalt  Ochre  Sandstone 

 NAHKAVERHOILU3 

 Black 

 1 Kangas verhoilu on vakiona Comfort varustetasossa.
2 F SPORT kangas / Tahara-erikoisverhoilu on vakiona F SPORT varustetasossa.
3 Nahkaverhoilu on vakiona Premium ja Luxury varustetasoissa.
4 F SPORT nahkaverhoilu on vakiona F SPORT S varustetasossa ja saatavilla osana varustepakettia F SPORT varustetason yhteyteen. 
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 VÄRIVAIHTOEHDOT  |  SISÄTILAT  VÄRIVAIHTOEHDOT  |  SISÄTILAT 

04 White Ash nahkaverhoilu (Luxury)
05 Ochre nahkaverhoilu (Luxury)
06 Cobalt nahkaverhoilu (Luxury)

07 F Black F SPORT kangas- / Tahara-
erikoisverhoilu (F SPORT)

08 Flare Red F SPORT kangas- / 
Tahara-erikoisverhoilu (F SPORT)

09 F Black F SPORT nahkaverhoilu 
(F SPORT S) 

0704
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 VARUSTEET  |  VARUSTETASOT  VARUSTEET  |  VARUSTETASOT 

  Saatavilla vakiona. 
  Saatavilla lisävarusteena. 
  Saatavilla osana pakettia. 

—  Ei saatavilla. 

  Saatavilla vakiona. 
  Saatavilla lisävarusteena. 
  Saatavilla osana pakettia. 

—  Ei saatavilla. 

ULKOPUOLI COMFORT PREMIUM F SPORT F SPORT S LUXURY

Ajovalojen pesurit v v v v v
Ajovalot, 3-osaiset-LED lähi- ja kaukovalot - - v v v
Ajovalot, Bi-LED v v - - -
Etusäleikkö, F SPORT - - v v -
Etusumuvalot, LED v v v v v
F SPORT logot, sivupeilien alla - - v v -
Kattokaiteet v v v v v
Kulmavalotoiminto, LED - v v v v
LED suuntavilkut - - v v v
Päiväajovalot, LED v v v v v
Sadetunnistin v v v v v
Sivupeilit, automaattisesti koriavasten taittuvat, automaattisesti tummentuvat - - - v v
Sivupeilit, lämmitetyt, sähköisesti koriavasten taittuvat v v v - -
Sivupeilit, lämmitetyt, sähköisesti koriavasten taittuvat, muistipaikoilla - - - v v
Takailmanohjain v v v v v
Takasumuvalo, LED v v v v v
Takavalot, LED v v v v v
Tummennetut taka- ja takasivulasit p v v v v

VANTEET JA RENKAAT

17" kevytmetallivanteet, hopeanvärinen 5-puolainen design, 215/60 R17 
renkailla

v - - - -

18" kevytmetallivanteet, F SPORT design, 225/50 R18 renkailla - - v v -
18" kevytmetallivanteet, musta/hiottu 5-puolainen design, 225/50 R18 
renkailla p v - - v

AKTIIVINEN TURVALLISUUS JA AJODYNAMIIKKA

Ajonvakautusjärjestelmä (VSC) v v v v v
Ajotilan valinta (Eco / Normal / Sport)   v v v - -
Ajotilanvalinta (Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+)  - - - v v
Älykkäät pysäköintitutkansensorit, edessä ja takana p - v v v
Elektronisesti ohjattu regeneroiva jarrutus (ECB-R)  v v v v v
EV (Electric Vehicle) sähköajotila v v v v v
Jalankulkijan tunnistus edessä  v v v v v
Lexus Safety System + v v v v v

Automaattiset kaukovalot (AHB) v v - - -
Kaistavahti kaistan seuraustoiminnolla (LTA) v v v v v
Liikennemerkkien tunnistus (RSA)  v v v v v
Mukautuva vakionopeudensäädin (DRCC) v v v v v
Mukautuvat automaattiset kaukovalot (AHS) - - v v v
Törmäyksiä ennakoiva Pre-Collision System (PCS) v v v v v

Kuolleenkulmanvaroitin (BSM) ja takaa-risteävänliikenteen varoitin (RCTA)   p - v v v
Luistonesto (TRC) v v v v v
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) v v v v v
Mäkilähtöavustin (HAC) v v v v v
Moottoritilan poikkituki v v v v v
Mukautuva jousitus (AVS) - - - v v
Polkupyöräilijän tunnistus edessä, päiväsaikaan  v v v v v
Pysäköintitutkansensorit edessä ja takana p v v - -
Rengaspainevaroitin (TPWS) v v v v v
Takaa-risteävänliikenteen varoitin jarrutuksella (RCTAB)     p - v v v
Tehoiskunvaimentimet takana - - - v v

PASSIIVINEN TURVALLISUUS COMFORT PREMIUM F SPORT F SPORT S LUXURY

Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä v v v v v
ISOFIX kiinnittimet, 2. istuinrivin reunapaikoilla v v v v v
Turvatyynyt: kuljettajan ja etumatkustajan etu-, sivu- ja polviturvatyynyt / 
ikkunaturvaverho koko matkustamon pituudella v v v v v

Turvavöiden esikiristimet, 2. istuinrivin reunapaikoilla v v v v v
Turvavöiden esikiristimet, kuljettaja ja etumatkustaja v v v v v
Turvavyö muistutin v v v v v

VARKAUDENESTO

Automaattinen ovien lukitus v v v v v
Kauko-ohjattu keskuslukitus v v v v v
Ovien kaksoislukitus v v v v v
Varashälytin - ajonesto / sisätilan valvonta / sireeni / kallistuksen tunnistus v v v v v

AUDIO, KOMMUNIKAATIO & INFORMAATIO

10.3" multimedia näyttö (korvaa Lexus Media Displayn) - - p v v
13-kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround Sound -järjestelmä - p - v v
360-asteen Panoraamakamerajärjestelmä jalankulkijan tunnistuksella - - - v v
6-kaiuttimen Panasonic® audio -järjestelmä v v v - -
7" Lexus Media Display v v v - -
8-kaiuttimen Panasonic® audio -järjestelmä - - p v v
Active Sound Control (ASC) - - v v -
Analoginen kello v v v v v
Apple Car Play® ja Android Auto® -yhteensopivuus v v v v v
Bluetooth® yhteys puhelu- ja musiikkitoiminnoille v v v v v
Digitaalinen nopeusmittari v v v v v
Digitaalinen radio (DAB) v v v v v
Hätäpuhelujärjestelmä (eCall) v v v v v
Langaton laturi mobiililaitteille (Qi) - v v v v
Lexus Link -palvelu v v v v v
Lexus Navigation p o/p v - -
Lexus Premium Navigation - - p v v
Peruutuskamera v v v - -
Touch Pad kosketuslevy monitoiminäytön ohjaukseen v v v v v
Tuulilasinäyttö (HUD) - - v v v
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 VARUSTEET  |  VARUSTETASOT  VARUSTEET  |  VARUSTEPAKETIT 

* Ilman lämmitystä. Lämmitys saatavilla varutepaketin yhteydessä.
** Takaluukun avaus jalalla pyyhkäisemällä ei ole käytössä, kun vetokoukku on kiinnitetty.

  Saatavilla vakiona. 
  Saatavilla lisävarusteena. 
  Saatavilla osana pakettia. 

—  Ei saatavilla. 

  Saatavilla vakiona. 
  Saatavilla lisävarusteena. 
  Saatavilla osana pakettia. 

—  Ei saatavilla. 

MUKAVUUS JA KÄYTÄNNÖLLISYYS COMFORT PREMIUM F SPORT F SPORT S LUXURY

3-puolainen nahkaverhoiltu ohjauspyörä, lämmitetty v* v - - v
3-puolainen, rei'itetyllä nahalla verhoiltu ohjauspyörä, lämmitetty - - v v -
Alumiiniset poljinpinnat - - v v -
Automaattinen ilmastointi ilmankosteussensorilla v v v v v
Automaattisesti tummentuva taustapeili v v v v v
Elektroninen 2-alueinen ilmastointi, automaattisella sisäilmankierrolla v v v v v
Elektroninen 2-alueinen ilmastointi, nanoe® -teknologialla v v v v v
Etuistuinten ilmastointi - - - v v
Etuistuinten käsikäyttöiset säädöt (kuljettaja ja etumatkustaja) v v - - -
Etuistuinten lämmitys v v v v v
Etuistuinten muistipaikat (kuljettaja) - - - v v
Etuistuinten muotoilu, F SPORT - - v v -
Etuistuinten sähkösäädöt (kuljettaja ja etumatkustaja) - p v v v
Helpotettu sisäänkäynti, kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän automaattinen 
siirtyminen - - - v v

Käynnistyspainike v v v v v
Keskikonsolin väritys, Gloss Black v v - - -
Keskikonsolin väritys, Hairline Metallic - - v v v
Kojelaudan päällinen, Tahara-erikoisverhoilu v v v v -
Kojelaudan päällinen, Washi-kuvioitu - - - - v
Korttiavain - - - v v
Kynnyslistat Lexus-logolla, edessä - - v v v
Kynnyslistat, edessä ja takana v v - - -
Lasinen kattoluukku, sähkötoiminen - p - o o
Ohjauspyörään integroidut vaihteenvalitsimet - - v v -
Ohjauspyörän painikkeet – audio / puhelin / äänikomennot / 
vakionopeussäädin / kaistavahti v v v v v

Ohjauspyörän sähkösäädöt - p p v v
Renkaanpaikkaussarja v - - - -
Ristiseläntuki, sähkösäätöinen, 2-suuntainen (kuljettajan istuin) - p v v v
Runflat renkaat - v v v v
Sähkötoiminen tavaratilanluukku - v v v v
Smart entry -avaimeton sisäänkäynti ja lukitusjärjestelmä p v v v v
Tavaratilan näkösuoja v v v v v
Tavaratilanluukku, sähkötoiminen handsfree toiminnolla** - v v v v
Vaihteenvalitsimen nahkaverhoilu v v - - v
Vaihteenvalitsimen nahkaverhoilu, rei'itettyä nahkaa - - v v -
Valaistut puhaltimien säätimet - - - - v
Verhoilu, F SPORT kangas / Tahara-erikoisverhoilu - - v - -
Verhoilu, F SPORT nahkaverhoilu - - p v -
Verhoilu, kangas v - - - -
Verhoilu, nahka - v - - v

VARUSTEPAKETIT COMFORT PREMIUM F SPORT F SPORT S LUXURY

Comfort Teknologiapaketti p - - - -

Lämmitettävä ohjauspyörä p v v v v
Pysäköintitutkansensorit edessä ja takana p v v - -
Smart entry -avaimeton sisäänkäynti ja lukitusjärjestelmä p v v v v

Comfort Teknologiapaketti ja Lexus Navigation p - - - -

Lämmitettävä ohjauspyörä p v v v v
Lexus Navigation p o/p v - -
Pysäköintitutkansensorit edessä ja takana p v v - -
Smart entry -avaimeton sisäänkäynti ja lukitusjärjestelmä p v v v v

Premium Teknologiapaketti - p - - -

13-kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround Sound -järjestelmä - p - v v
Etuistuinten sähkösäädöt (kuljettaja ja etumatkustaja) - p v - -
Lexus Navigation p o/p v - -
Ristiseläntuki, sähkösäätöinen, 2-suuntainen (kuljettajan istuin) - p v v v

Premium Teknologiapaketti ja Lexus Navigation ja kattoluukku - p - - -

13-kaiuttimen Mark Levinson® Premium Surround Sound -järjestelmä - p - v v
Etuistuinten sähkösäädöt (kuljettaja ja etumatkustaja) - p v - -
Kattoluukku - p - o o
Lexus Navigation p o/p v - -
Ristiseläntuki, sähkösäätöinen, 2-suuntainen (kuljettajan istuin) - p v v v

Teknologia Plus -paketti Comfort ja Lexus Navigation p - - - -

18" alloy wheels, machined finish, 5-wide-spoke design, 225/50 R18 tyres p v - - v
Älykkäät pysäköintitutkan sensorit, edessä ja takana p - v v v
Kuolleenkulmanvaroitin (BSM) ja takaa risteävän liikenteen varoitin (RCTA) p - v v v
Lämmitettävä ohjauspyörä p v v v v
Lexus Navigation p o/p v - -
Smart entry -avaimeton sisäänkäynti ja lukitusjärjestelmä p v v v v
Takaa risteävän liikenteen varoitin jarrutustoiminnolla (RCTAB) p - v v v
Tummennetut taka- ja takasivulasit p v v v v

Teknologia-paketti F SPORT, nahkaverhoilu ja Lexus Premium 
-navigointi 10,3 -tuumaisella näytöllä - - p - -

8-kaiuttimen Panasonic® audio -järjestelmä - - p - -
F SPORT -nahkaverhoilu - - p v -
Lexus Premium -navigointi 10,3 -tuumaisella näytöllä - - p v v
Ohjauspyörän sähkösäädöt - p p v v



UX 250h

UX 250h

UX34 UX 35

 *Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöluvut mitataan kontrolloiduissa olosuhteissa, ja ne ovat EC 2017/1151 WLTP -direktiivin mukaiset. Ajoneuvosi polttoaineen kulutus ja CO2-päästöluvut saattavat poiketa mitatuista. Ajotapa ja muut tekijät, 
kuten ajo-olosuhteet, liikenne, auton kunto, rengaspaine, lisävarusteet, kuorman paino, matkustajien lukumäärä jne., vaikuttavat ajoneuvon polttoaineen kulutukseen ja CO2-päästölukuihin. Lisätietoja WLTP-testaustavasta löydät osoitteesta 
www.lexus.fi/wltp

1 Tavaratilantilavuus pitää sisällään tavaratilan lattian alla olevan säilytystilan.
2 Takaluukun avaus jalalla pyyhkäisemällä ei ole mahdollista vetokoukku asennettuna.

Lisätietoja teknisistä ominaisuuksista löydät osoitteesta www.lexus.fi 

 TEKNISET TIEDOT  TEKNISET TIEDOT 

 1 Autoissa, joissa on 215/60 R17 renkaat, on raideväli 1560 sekä edessä, että takana
2 Ilmoitettu luku on autoille ilman kattoluukkua, poislukien F SPORT jossa luku on 929. Kattoluukullisille malleille luku on 908, paitsi F SPORT mallit joille luku on 889.
3 Ilmoitettu luku on autoille ilman kattoluukkua. Kattoluukullisille malleille luku on 924. 
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MOOTTORI UX 250h FWD (AWD)

Tilavuus (cm3) 1987
Sylinterit / Venttiilit L4 / 16

Suurin teho (hv @ kierr) 152 @ 6000

Suurin teho (kW @ kierr) 112 @ 6000

Suurin vääntö (Nm @ kierr) 190 @ 4400 - 5200

SÄHKÖMOOTTORI(T)

Tyyppi Kestomagneetti synkronimoottori
Suurin teho (hv) 109 / -  (109 / 7)
Suurin teho (kW) 80 / - (80 / 5.3)
Suurin vääntö (Nm) 202 / -  (202 / 55)

VAIHTEISTO

Tyyppi Portaaton automaattivaihteisto

Vetävät pyörät Edessä (Edessä ja Takana)

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN TEHO

Suurin teho (hv) 184

Suurin teho (kW) 135

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 177

Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) 8,5 (8,7)

KULUTUS* (l/100 km)

Yhdistetty 5,3-5,6 (5,8-6,0)

CO2 PÄÄSTÖT* (g/km)

Yhdistetty 120-126 (131-137)

PÄÄSTÖLUOKKA

EURO EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

MASSAT (kg)

Kokonaismassa 2110

Omamassa (min. - max.) 1540 - 1620 (1600 - 1680)

TILAVUUSMITAT1,2 

Tavaratila takaistuimet pystyssä, tavaratilansuojapeittoon asti lastattuna (l) 320 (283)

Tavaratila takaistuimet pystyssä, kattoon asti lastattuna (l) 438 (401)

Polttoainesäiliön tilavuus (l) 43

Vetomassa, jarruton (kg) 750

Vetomassa, jarruilla (kg) 750



 © 2019 Lexus Europe* pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa määritelmiä tai varusteita ilman erillistä 
ilmoitusta. Määritelmien yksityiskohdat ja varusteet voivat vaihdella paikallisolosuhteiden tai muiden 
vaatimusten mukaan. Voit pyytää omaa aluettasi koskevia lisätietoja paikalliselta Lexus-myyjältäsi.

Huom! Kuvien ajoneuvot ja kaikki tämän esitteen tavaraselosteet voivat vaihdella mallin, varusteiden 
tai alueellisen saatavuuden mukaan. Auton todellinen sävy saattaa erota tässä esitteessä olevien 
kuvien väreistä.

Lisätietoja saat osoitteesta www.lexus.fi

Ympäristöstä huolehtiminen on Lexukselle ensiarvoisen tärkeää. Teemme paljon työtä minimoidaksemme 
ympäristölle aiheutuva vaikutukset aina suunnittelusta tuotantoon, jakeluun, myyntiin, huoltopalveluun 
ja ajoneuvojemme elinkaaren loppuun asti. Jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja ajoneuvojamme 
koskevista säädöksistä.

* Lexus Europe on osa Toyota Motor Europe NV/SA:aa.

Painettu Euroopassa marraskuu 2019 

 Lue lisää uudesta UX:stä:
lexus.fi/UX
facebook.com/LexusFinland
youtube.com/LexusEurope
twitter.com/Lexus_EU 


