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WSTĘP

PRZYGOTUJ SIĘ 
DO WYBORU 
SWOJEGO LEXUSA
Z tego katalogu dowiesz się, jak przygotować się 
na emocje związane z wyborem nowego Lexusa 
UX 300e. Pod maską tego samochodu kryje się 
zaawansowany silnik elektryczny o mocy 150 kW 
(204 KM) i momencie obrotowym 300 Nm, który 
występuje we wszystkich modelach UX. Oferując 
zarówno szybkie liniowe przyspieszenie, jak i zasięg 
do 315 km według WLTP, akumulator litowo-jonowy 
tego samochodu korzysta z naszego niezrównanego 
doświadczenia w budowie ponad 2 milionów zelek-
tryfikowanych hybryd od 2005 roku.

Wnętrze Lexusa UX 300e emanuje wyrafinowaniem: 
duży, 10,3-calowy wyświetlacz multimedialny jest 
czytelny i intuicyjny w obsłudze dzięki touchpadowi, 
a także oferuje dostęp do aplikacji za pośrednictwem 
Apple CarPlay® lub Android Auto®. Eleganckie 
skórzane przeszycia i materiały wybrane przez 
mistrzów Takumi tworzą atmosferę nowoczesnej 
elegancji i wyrafinowania.

Wszystkie modele UX 300e są wyposażone 
w nasz najnowszy system bezpieczeństwa Lexus 
Safety System +2. Obejmuje on system ochrony 
przedkolizyjnej z funkcją wykrywania pieszych 
w nocy i rowerzystów w ciągu dnia, asystenta pasa 
ruchu pomagającego utrzymać się na właściwym 
pasie, automatyczne światła drogowe zapewnia-
jące lepszą widoczność w nocy oraz dynamiczny 
tempomat radarowy ze zintegrowanym asystentem 
znaków drogowych.
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Stworzony, aby przywołać pierwotną radość z jazdy w mieście, UX 300e łączy w sobie wyrafinowanie Lexusa 
i nowe, ekscytujące wrażenia z jazdy Lexusem Electrified. Gdy wciśniesz przycisk „Power” i wyjedziesz na ulice, 
zachwycisz się przyspieszeniem tego elektrycznego samochodu i jego świetnym prowadzeniem. Odkryjesz 
intuicyjny, 10,3-calowy wyświetlacz centralny, touchpad i aplikację Lexus Link, która pomoże Ci szybko znaleźć 
stację ładowania, gdy zajdzie taka potrzeba. Docenisz też pewność, jaką daje najnowszy system bezpieczeństwa 
Lexus Safety System +2, który potrafi wykrywać pieszych w nocy, a nawet rowerzystów w ciągu dnia.

CAŁKOWICIE ELEKTRYCZNY UX

LEXUS ELECTRIFIED



UX 300e06

PIONIER I LIDER W DZIEDZINIE
ELEKTRYFIKACJI SAMOCHODÓW
LUKSUSOWYCH

Od momentu wprowadzenia na rynek naszego 
pierwszego luksusowego sedana ponad 30 lat temu, 
Lexus stał się synonimem wyjątkowego wzornictwa, 
jakości i wyrafinowania. Co najważniejsze, jesteśmy 
również pionierem i liderem w dziedzinie elektryfika-
cji samochodów z segmentu premium. Lexus to firma, 
która nigdy nie przestaje wprowadzać innowacji 
i pracować nad przewidywaniem potrzeb kierowców. 
To wyjątkowe podejście zaowocowało stworzeniem 
w 2005 roku pierwszego na świecie luksusowego 
samochodu hybrydowego: SUV-a RX 400h. 

Obecnie w portfolio marki znajduje się sześć niesa-
mowitych modeli hybrydowych. Mało tego - więk-
szość hybryd klasy premium to pojazdy marki Lexus. 
Żaden inny producent samochodów luksusowych 
nie może konkurować z naszym doświadczeniem 
w projektowaniu, budowaniu, serwisowaniu i recy-
klingu hybryd. Wszystkie samochody hybrydowe 
marki Lexus są samoładujące, nie wymagają pod-
łączania do prądu i mogą jeździć w trybie pojazdu 
elektrycznego (EV), nie zużywając paliwa i nie 
generując żadnych emisji. 

WPROWADZENIE PIERWSZEGO
CAŁKOWICIE ELEKTRYCZNEGO
LEXUSA

Nowy UX 300e rozpoczyna kolejny rozdział w elek-
tryfikacji Lexusa, ale Lexus Electrified to coś więcej. 
Obejmuje również rozwój kolejnej generacji samo-
ładujących się hybryd Lexusa, hybryd typu plug-in 
i pojazdów elektrycznych. Na początku tego dzie-
sięciolecia jeszcze bardziej rozszerzymy naszą ofertę 
pojazdów zelektryfikowanych, wprowadzając nową 
hybrydę plug-in i dedykowaną platformę pojazdów 
elektrycznych.

PRZYSZŁOŚĆ
TO „LEXUS ELECTRIFIED”

Pomimo ogromnego sukcesu z samoładującym 
elektrycznym napędem hybrydowym nie możemy 
spocząć na laurach. Dlatego właśnie przedstawiliśmy 
wizję Lexus Electrified, koncepcję zelektryfikowanych 
LF-30 oraz LF-Z. Stworzony, aby wynieść przyjem-
ność z jazdy na wyższy poziom, Lexus Electrified 
stanowi zintegrowane podejście do elektrycznych 
układów napędowych, zaawansowanej kontroli po-
stawy i innych technologii elektryfikacji. Demonstrując 
naszą wizję, zaprezentowaliśmy zelektryfikowany, 
koncepcyjny LF-30 o śmiałym wyglądzie zewnętrz-
nym i kokpicie skoncentrowanym na kierowcy, który 
uosabia wszystko to, co oznacza Lexus Electrified. 
Kolejnym krokiem jest LF-Z: elektryczny crossover 
w stylu coupé o dlugości 4,88 metra. Jego dane 
techniczne imponują: moc 544 KM, 0-100 km/h 
w 3,0 s i 600 km zasięgu na jednym ładowaniu. 
Oba samochody zostały stworzone na podstawie 
ponad dwóch dekad naszych doświadczeń w dzie-
dzinie elektryfikacji. Cztery silniki, układ kierowniczy 
typu steering-by-wire oraz zaawansowane systemy 
sterowania zapewniają wrażenia z jazdy, jakich nie 
dostarcza żaden inny samochód. 

LEXUS ELECTRIFIED

Dowiedz się więcej: www.lexus-polska.pl/car-models/ux-300e



UX 300e07

JAPOŃSKIE 
POWITANIE

Omotenashi tłumaczy się jako „gościnność i uprzejmą obsługę”, ale jest to 
znacznie więcej niż tylko doskonałość obsługi: to starożytna japońska koncepcja, 
która zakłada zdolność przewidywania potrzeb innych, zanim się one pojawią. 
Omotenashi to sposób myślenia przyjęty przez każdego pracownika Lexusa. 

TRAKTUJEMY KAŻDEGO KLIENTA JAK GOŚCIA W NASZYM 
WŁASNYM DOMU. Przez cały okres eksploatacji Twojego UX 300e 
będziemy robić wszystko, aby zapewnić Ci niesamowite wrażenia z posiadania 
samochodu. Zaoferujemy niezrównaną obsługę i bezproblemowe przeglądy 
zorganizowane tak, aby zapewnić pełną satysfakcję i spokój ducha. W salonie 
Lexusa staramy się spełnić wszystkie Twoje potrzeby, oferując najlepsze udo-
godnienia i poczęstunek. 

Wynieśliśmy Omotenashi na kolejny poziom, dzięki czemu Klienci mogą teraz 
doświadczyć gościnności Lexusa w przestrzeniach marki INTERSECT BY LEXUS 
w Nowym Jorku, Tokio, Dubaju i w naszym „Loft by Lexus” na lotnisku w Brukseli. 

ODKRYJ STYL OMOTENASHI I TECHNOLOGIĘ ZERO-EMISYJNĄ. 
Omotenashi w swojej istocie to przewidywanie potrzeb zanim się pojawią. Takie 
myślenie wpływa na sposób projektowania i konstruowania takich samochodów, 
jak UX 300e. Zauważysz to w otwieranej bezdotykowo klapie bagażnika, a także 
w systemie klimatyzacji S-Flow, która emituje do wnętrza kabiny jony nanoe®, które 
delikatnie nawilżają skórę i włosy. Omotenashi dostrzeżesz także w wycieraczkach, 
które zatrzymują się automatycznie po otwarciu drzwi, zapobiegając ochlapaniu 
pasażerów wchodzących i wychodzących z samochodu.

Jak można się spodziewać po światowym liderze w dziedzinie zelektryfikowanych 
samochodów luksusowych, nie skupiamy się wyłącznie na dbaniu o Klientów, ale 
także o naszą planetę. Podkreślając to podejście, w 2015 roku wyznaczyliśmy 
sobie sześć długoterminowych wyzwań, które mają nam pomóc w osiągnięciu 
statusu bezemisyjnego producenta samochodów luksusowych do 2050 roku. 
Obejmują one każdy aspekt naszej działalności, począwszy od projektowania 
nowych pojazdów elektrycznych, takich jak UX 300e, poprzez fabryki o zerowej 
emisji i recykling akumulatorów, aż po naszą rolę jako podmiotu umożliwiającego 
jednostkom i społecznościom poznawanie oraz ulepszanie otaczającego ich świata.

Jadąc nowym UX 300e szybko odkryjesz,  
co odróżnia Lexusa od innych marek samochodów 
luksusowych. Odpowiedź kryje się w jednym 
słowie: Omotenashi.

OMOTENASHI
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WYJĄTKOWE 
UCZUCIE

Prowadząc pierwszego w pełni elektrycznego Lexusa po mieście lub po krętych 
wiejskich drogach, będziesz cieszyć się jazdą, która jest zarówno przyjemna, jak 
i dynamiczna. To możliwe dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości i wyjątkowo 
sztywnemu układowi jezdnemu. Zainspirowany zaawansowanymi technologiami 
kontroli postawy zaprezentowanymi w zelektryfikowanym, koncepcyjnym modelu 
LF-30, zespół inżynierów UX 300e opracował nowe elementy zawieszenia, moc-
niejsze hamulce, a nawet specjalnie zaprojektowane opony. Aby zwiększyć poczucie 
wyjątkowej kontroli, przeprojektowano również układ kierowniczy, zapewniając 
przejrzystość i szybkość reakcji, które charakteryzują wszystkie samochody Lexusa.

CIESZ SIĘ EKSCYTUJĄCYMI WRAŻENIAMI Z JAZDY NOWYM 
LEXUSEM ELECTRIFIED. Lexus UX 300e został perfekcyjnie zestrojony 
przez Yoshiaki Ito, naszego najbardziej doświadczonego mistrza kierownicy 
Takumi. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się nowymi, ekscytującymi wraże-
niami z prowadzenia Lexusa Electrified, mając do wyboru kilka trybów jazdy. 
Ito-san pomógł nawet w stworzeniu eleganckiego przełącznika napędu, który 
wraz z ręcznie szytą kierownicą i łopatkami do zmiany biegów stanowi trzy 
główne punkty kontaktu z UX 300e.

ZAAWANSOWANA AERODYNAMIKA I IZOLACJA AKUSTYCZNA 
ZAPEWNIAJĄ CICHĄ JAZDĘ. Jak można się spodziewać po Lexusie, choć 
wszystkie pojazdy elektryczne są zazwyczaj wyjątkowo ciche, nowy UX 300e 
idzie o krok dalej, tłumiąc niemal wszystkie zakłócenia zewnętrzne. Podczas 
gdy grubość i masa pakietu akumulatorów umieszczonego pod podłogą kabiny 
działa jak naturalna bariera dźwiękowa, 17-calowe aerodynamiczne koła, osłony 
pod podłogą i wykładziny nadkoli redukują hałas powodowany przez kamienie, 
żwir lub wodę. Aby dopełnić poczucia spokoju, w UX 300e zastosowano szkło 
akustyczne, które redukuje szum wiatru o wysokiej częstotliwości, pozwalając 
kierowcy i pasażerom zrelaksować się w wyciszonej kabinie.

W pełni elektryczny UX oferuje 
doskonałe prowadzenie połączone 

z niezrównanym spokojem 
i wyrafinowaniem.

OSIĄGI
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OSIĄGI

ELEKTRYZUJĄCE 
DOŚWIADCZENIE
W pełni elektryczny UX zapewnia niesamowite 
wrażenia z jazdy, charakterystyczne tylko dla Lexusa.

Młody pracownik Lexusa podaje mi kluczyk. Trzy piętra niżej stoi pierwszy w pełni 
elektryczny Lexus, który jest gotowy do jazdy. Powinienem być podekscytowany, 
a jednak odczuwam pewien niepokój.

Powód: nigdy nawet nie jechałem pojazdem elektrycznym (EV), nie mówiąc 
o prowadzeniu go. I mam swoje obawy. Czy faktycznie ma taki zasięg? I czy 
poczuję to nieokreślone uczucie, które sprawi, że będę chciał, aby moja podróż 
nigdy się nie skończyła?

TO NIE WYGLĄDA JAK SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY. Podchodząc 
do lśniącego crossovera, zauważam, że nie wygląda on jak samochód elektryczny. 
Niepodważalnie jest to Lexus, o budowie ucieleśniającej jego opływowe linie 
i charakterystycznie odważnym stylu, z przestronnym bagażnikiem i mnóstwem 
miejsca dla pięciu osób.

Zaczyna się świetnie. Już samo siedzenie w UX 300e rozwiewa moje wątpliwości 
do pojazdów elektrycznych - że skupienie się na kilowatach i zasięgu akumulatora 
musi oznaczać kompromis w kwestii jakości wnętrza. Nic z tych rzeczy. Gładkie, 
skórzane pokrycie. Podgrzewana, ręcznie szyta kierownica.

PRZEKŁADNIE ŁOPATKOWE OFERUJĄ POŁĄCZENIE Z UX 
300e, KTÓRE JEST WYJĄTKOWO PRZYJEMNE. Wciskam przycisk 
Power. Cisza jest niesamowita, potęguje oczekiwanie. Gdy naciskam pedał 
gazu, każdy impuls spotyka się z natychmiastową i bezpośrednią reakcją. 
Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości UX 300e - z akumulatorem 
schowanym pod nadwoziem - sterowanie wykracza poza to, do czego 
jestem przyzwyczajony, bardziej przypomina sterowanie konsolą do gier, 
ale zawsze jest perfekcyjne.

Ulice miasta są doskonałym miejscem do eksperymentowania z czterema 
trybami jazdy samochodu. Sterowanie za pomocą przekładni łopatkowych 
umieszczonych za kierownicą zapewnia subtelne, a zarazem przyjemne 
połączenie z UX 300e. Kiedy zwracam uwagę na płynne przyspieszenie, 
mój doradca z Lexusa szybko mówi mi, że inteligentny układ sterowania 
kompensuje nieregularne ruchy pedału przyspieszenia. Jestem pod wrażeniem.

KAŻDY RUCH LEXUSA UX 300E JEST PEWNY I PRECYZYJNY. 
Po zjechaniu z autostrady UX 300e pokonuje zakręty z niesamowitą lekko-
ścią i zwinnością. Każdy ruch następuje bez wysiłku, jest pewny i precyzyjny. 
I cichy - jest tak cicho, że czujesz, że jesteś zaangażowany w drogę w nowy, 
bardziej osobisty sposób.

Zbliża się wieczór i wracamy do miasta, aby przetestować inną stronę UX 
300e: kamery 360 stopni, które sprawiają, że parkowanie jest wyjątkowo 
łatwe oraz aplikację Lexus Link, która lokalizuje szybkie ładowarki w okolicy. 
Kiedy podjeżdżamy, mój doradca mówi mi o 10-letnim (lub 1 mln km) pro-
gramie EV Battery Extended Care. Jeśli miałbym podpisać umowę, myślę, 
że właśnie bym to zrobił.

Czas jednak oddać UX 300e. Naprawdę będę tęsknić za tym imponującym 
nowym samochodem elektrycznym od Lexusa. Nie mogę jednak oprzeć się 
wrażeniu, że nie chodzi tu o samochód i całą jego niesamowitą technologię, 
ale o to, jak się go czuje. I to jest wspaniałe uczucie!
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DESIGN

ODWAŻNY 
MIEJSKI WYGLĄD

Odkryj imponujący styl crossovera,
który przyciąga wzrok w mieście.

Tokio: największe na świecie megamiasto z 36 milionami mieszkańców. 
Jesteśmy tu, aby poznać jednego człowieka i jeden samochód. Znajdują się 
one w eleganckiej dzielnicy Aoyoma, która przyciąga kreatywne umysły świata 
wzornictwa, rozrywki i kuchni. Tutaj, w otoczeniu ekskluzywnych domów 
mody, kawiarni i restauracji, Lexus stworzył INTERSECT BY LEXUS. To 
miejsce, do którego goście mogą przyjść, aby się zrelaksować, zainspirować 
i zaangażować we wszystkie sprawy związane z Lexusem.

Pierwsze wrażenia są oszałamiające. Od pięknie wykończonych bambusowych 
kratownic zewnętrznych - we wzorze inspirowanym kratą charakterystyczną 
dla Lexusa - po wykwintne wzornictwo i kunszt wykonania wnętrza. Wszystko 
to sprawia wrażenie wyjątkowego, jak w wysokiej klasy prywatnym klubie. 
W recepcji wita nas Tetsuo Miki, główny projektant nowego Lexusa UX 
300e. Przedstawi nam osobiście swoje najnowsze dzieło: nowego, w pełni 
elektrycznego crossovera stworzonego z myślą o miastach takich jak Tokio.

OSTRE POWIERZCHNIE PODKREŚLAJĄ DYNAMICZNĄ POSTA-
WĘ. Miki-san prowadzi nas do „The Garage”: miejsca, które może służyć 
jako galeria sztuki lub przestrzeń eventowa. Dziś jest to scena dla Lexusa UX 
300e, który w tym stylowym otoczeniu wygląda bardzo dobrze. Samochód 
jest odważny i imponująco wyrzeźbiony, czego można się spodziewać po 
miejskim crossoverze zaprojektowanym przez Lexusa. Miki-san opowiada 
nam, jak tego dokonano: „Spójrz na ostre powierzchnie. Zobacz, jak kontrastują 
z dynamiczną postawą samochodu. Takiej energii i osobowości nie da się 
stworzyć cyfrowo. W rzeczywistości Lexus naprawdę ożywa dopiero wtedy, 
gdy nasi mistrzowie rzemiosła Takumi zaczynają rzeźbić gliniany prototyp.”

CHARAKTERYSTYCZNA KRATKA LEXUSA I ŚWIATŁA W KSZTAŁ-
CIE GROTU STRZAŁY. Następnie zwraca uwagę na kilka szczegółów, 
którymi jego zespół jest szczególnie podekscytowany. Faworytem są re-
flektory. Każdy z nich składa się z kompaktowego układu trzech jednostek 
LED, które wraz ze światłami do jazdy dziennej w kształcie grotu strzały 
i charakterystyczną kratką nadają pojazdowi zdecydowany charakter. Z tyłu 
znajduje się wyjątkowo cienka, jednoczęściowa lampa zespolona LED 
o pięknym kształcie. Ale to coś więcej niż oświetlenie. Niesamowite jest to, że 
w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości prowadzenia i osiągów 
samochodu. „Podczas jazdy próbnej naprawdę czuliśmy, jak aerodynamiczne 
żebra zintegrowane z tylnym światłem nadają pojazdowi znacznie większą 
stabilność” - mówi główny projektant.
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ODPRĘŻ SIĘ W PRZESTRONNYM KOKPI-
CIE SKONCENTROWANYM NA KIEROW-
CY. Teraz czas na podziwianie wnętrza. UX 300e 
ma stosunkowo kompaktowe wymiary zewnętrzne, 
ale zespół chciał, aby wnętrze sprawiało wrażenie 
otwartego i przestronnego. Jedno z rozwiązań 
zostało zainspirowane dziedzictwem kulturowym 
marki. Miki-san tłumaczy: „Japońskie domy często 
mają werandę, która stanowi granicę między wnę-
trzem, a zewnętrzem - dzięki temu można łatwo 
przechodzić z jednego do drugiego. Lexus UX 
300e ma coś podobnego: udało nam się stworzyć 
płynne przejście pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem 
samochodu. Górna część deski rozdzielczej wydaje 
się wychodzić poza przednią szybę na zewnątrz. Daje 
to przyjemne uczucie otwartości, a jeśli jesteś kierowcą, 
oznacza to, że masz dobre wyczucie skrajnych części 
samochodu, co znacznie ułatwia manewrowanie 
w ciasnych przestrzeniach.”

Podczas gdy my doświadczamy tego z fotela 
kierowcy, jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę inne 
aspekty wnętrza. Zwraca naszą uwagę sposób, 
w jaki wszystko co ważne zostało rozmieszczone 
wokół kierowcy, a wszystkie elementy sterujące są 
naturalnie pod ręką (dostępna jest przemyślana 
konsola środkowa z podpórką pod nadgarstki, 
która ma wbudowane elementy sterujące audio). 
Do tego dochodzi komfort pikowanych oparć foteli 
i eleganckie podejście „mniej znaczy więcej”, dzięki 
któremu wnętrze sprawia wrażenie odprężającego 
i niezagraconego.

Nie brakuje nam tematów do rozmów, a Miki-san 
bardzo chętnie zaspokaja naszą ciekawość podczas 
wykwintnego lunchu, który jemy w stylowej restauracji 
na drugim piętrze.

„Stworzyliśmy płynne połączenie pomiędzy 
tym, co w środku, a tym, co na zewnątrz.” 

Główny projektant UX 300e
Tetsuo Miki

DESIGN
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ZELEKTRYFIKOWANE SYSTEMY
Pierwszy całkowicie elektryczny Lexus wyposażony jest w futurystyczny cyfrowy 
prędkościomierz, wyświetlacz zasięgu jazdy i wskaźnik trybu pracy. Kolejnym 
centralnym punktem interakcji z kierowcą jest precyzyjnie wykonany selektor trybu 
jazdy, który w UX 300e zastępuje konwencjonalną skrzynię biegów. 

IMPONUJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy, umieszczony pod tylnymi siedzeniami 
i podłogą kabiny, prawie nie wpływa na tylne siedzenia, a przestrzeń bagażowa ma 
objętość 367 litrów (przy załadowaniu do półki bagażnika). W celu zwiększenia 
wygody, tylna klapa bagażnika może być obsługiwana bez użycia rąk, co ułatwia 
załadunek UX 300e, a dla zapewnienia elastyczności crossovera tylne siedzenia 
dzielą się w proporcji 60/40. 

DESIGN
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SZTUKA 
TAKUMI

Ciesz się luksusowym samochodem elektrycznym, 
który został starannie wykonany, by spełniać 

Twoje potrzeby.

Choć nowy UX 300e jest produkowany w supernowoczesnej 
fabryce Lexus Kyushu w południowej Japonii, dziedzictwo 
stojące za jego konstrukcją i wykonaniem sięga wiele lat 
wstecz. Mając nadzieję dowiedzieć się więcej na ten temat, 
trafiam do tradycyjnego japońskiego klubu aikido w centrum 
Fukuoki, niedaleko fabryki Lexusa.

Przyszedłem przeprowadzić wywiad z projektantką wnętrz 
Lexusa, Keiko Shishido. Jej filigranowa budowa i stylowy 
wygląd kłócą się z brutalną siłą klubu sztuk walki, co sprawia, 
że od razu przyciąga uwagę. Używa sformułowań wprost 
z galerii sztuki, które uwielbia odwiedzać, a inspiracje czer-
pie z godzin spędzonych na obserwowaniu ludzi na ulicy 
i z pomysłów, które nieustannie magazynuje.

SKÓRZANE SIEDZENIA WYKONANE PRZY UŻY-
CIU LICZĄCEJ 1200 LAT TECHNIKI „SASHIKO”. 
Podchodzi do nas jeden z mistrzów aikido. Przyjaciel Shishido, 
jak przypuszczam. Jest wyższy od niej, ale wciąż nie wiem, 
dlaczego jej uwaga skupia się na jego pikowanym kimonie, 
czyli stroju treningowym, a nie na jego twarzy. Pyta mnie, czy 
zauważyłem misterne przeszycia. Jest to technika „sashiko”, 
licząca sobie ponad 1200 lat, charakteryzująca się nawet 10 
ściegami na cal. Wytrzymałość sprawia, że jest ona popularna 
w aikido. Teraz ta rzemieślnicza forma została wykorzystana 
na skórzanych siedzeniach nowego Lexusa UX 300e. Wy-
magające pewnej, zręcznej ręki, doskonalonej przez wiele 
lat, pikowanie sashiko jest wykonywane przez rzemieślników 
Lexusa: Takumi. Shishido uśmiecha się. Tajemnica miejsca, 
w którym się znajdujemy, zostaje odkryta.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA PRZYPOMINA FAK-
TURĘ JAPOŃSKICH DRZWI PRZESUWNYCH. Kiedy 
wychodzimy, moja gospodyni wskazuje na tradycyjne japońskie 
drzwi przesuwne wykonane z papieru shoji. Ziarnisty wzór 
papieru - znany jako „washi” - został odtworzony w fakturze 
deski rozdzielczej UX 300e, nadając charakterystyczną at-
mosferę całemu wnętrzu. W tym samym czasie Keiko mówi mi, 
że projektant kolorów nie jest artystą, że tworzenie samochodu 
oznacza pracę w ramach ustalonych parametrów. Najwyraźniej 
sztuka Shishido polega na adaptowaniu zewnętrznych wpływów 
do tego spektakularnego samochodu.

RĘKODZIEŁO



UX 300e20

RĘKODZIEŁO

RZEMIOSŁO TAKUMI. Aby zapewnić światowej 
klasy jakość, która jest znakiem rozpoznawczym Lexusa, 
UX 300e powstaje wraz z innymi zelektryfikowanymi 
modelami w naszej wielokrotnie nagradzanej fabryce 
na Kiusiu. Dbałość o szczegóły widać tu wszędzie: od 
pięknego, ręcznie polerowanego lakieru po czysty 
montaż wszystkich elementów elektrycznych. Przed 
wysyłką każdy UX 300e jest sprawdzany pod kątem 
perfekcji w fabrycznym „cichym pokoju”, gdzie nasi 
rzemieślnicy Takumi za pomocą swoich wyczulonych 
uszu i palców wykrywają oraz eliminują wszelkie 
niepożądane szumy i wibracje w kabinie.
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SPOKÓJ 
DUCHA

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA AKUMULATORÓW. UX 300e 
jest zasilany przez nowo opracowany pakiet akumulatorów o pojemności 
54,3 kWh, zamontowany dyskretnie pod podłogą kabiny i pod tylnymi sie-
dzeniami. Składa się on z 288 ogniw litowo-jonowych o dużej pojemności. 
Starannie dobrana wielkość i pojemność akumulatora zapewnia optymalną 
równowagę pomiędzy zasięgiem a osiągami, pomaga obniżyć środek cięż-
kości samochodu i i pozwala uzyskać aż 367 litrów przestrzeni bagażowej. 

W celu zapewnienia maksymalnej kontroli, czujniki monitorują napięcie oraz 
temperaturę każdego ogniwa. Zwiększony poziom kontroli napięcia akumula-
tora, wraz z zaawansowanym systemem zarządzania pozwala na zwiększenie 
zasięgu jazdy. W celu zapewnienia długiej i bezproblemowej eksploatacji, 
akumulator wyposażono w zaawansowane systemy chłodzenia i ogrzewania, 
a wytrzymałe gumowe uszczelki chronią go przed wodą i kurzem.

10-LETNIA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA AKUMULATORA. 
Lexus oferuje 10-letni (lub 1 mln km) program rozszerzonej gwarancji na 
akumulator pojazdu, obejmujący wszystkie usterki funkcjonalne głównego 
pakietu akumulatorów oraz spadek pojemności poniżej 70%. Jedyny warunek 
to regularne kontrole stanu technicznego wykonywane w salonach Lexusa 
zgodne z harmonogramem serwisowym.

ZASIĘG BATERII I RECYKLING. Akumulator litowo-jonowy, za-
projektowany tak, aby wystarczył na cały okres eksploatacji UX 300e, 
zapewnia zasięg do 315 km według normy WLTP i został opracowany 
tak, aby minimalizować jego zużycie. Co ważne dla naszej planety, kiedy 
UX 300e zakończy swój okres eksploatacji, nasi przedstawiciele odbiorą 
samochód aby upewnić się, że zostanie on bezpiecznie i odpowiedzialnie 
poddany recyklingowi.

TECHNOLOGIA
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WYPOSAŻONY W PIONIERSKĄ TECHNOLOGIĘ „LEXUS ELEC-
TRIFIED”. Jak wszystkie samochody Lexusa, nowy UX 300e wykorzystuje 
innowacyjne technologie, aby uczynić Twoje życie przyjemniejszym. Obejmuje 
to zaawansowane funkcje Lexus Electrified, takie jak podgrzewane fotele dla 
wszystkich pasażerów i podgrzewana kierownica, idealna na chłodne poranki. 
Samochód posiada także elektrycznie sterowaną klimatyzację i Climate 
Concierge, która kontroluje warunki panujące w kabinie. Zapewnia ona 
perfekcyjne warunki, by cieszyć się światowej klasy 13-głośnikowym syste-

mem Mark Levinson® Premium Surround Sound. Podczas jazdy zauważysz, 
że ergonomiczna deska rozdzielcza UX 300e została zaprojektowana tak, 
aby ograniczyć do minimum możliwość rozpraszania uwagi. Została również 
wyposażona w innowacyjne rozwiązania, takie jak bezprzewodowa ładowarka 
do telefonu czy bezprzewodowe podświetlenie nawiewów powietrza.

Pojemność akumulatora  
54,3 kWh 

Zasięg 
do 315 kmWLTP

Prędkość maksymalna  
160 km/h 

Przyspieszenie 
0-100 km/h w 7,5 sekundy

KAMERY 360 STOPNI
Aby ułatwić jazdę w mieście, liczne kamery za-
pewniają widok panoramiczny, dzięki któremu 
zyskujesz widoczność niemal 360° wokół całego 
pojazdu. System tworzy również wirtualny obraz 
3D Twojego Lexusa, pokazując pojazd widziany 
z góry, z wyświetlanymi na ekranie wskazówkami 
ułatwiającymi manewrowanie z bliska.

STEROWANIE ZA POMOCĄ PANELU
DOTYKOWEGO 
Duży, 10,3-calowy wyświetlacz multimedialny w UX 
300e może być obsługiwany za pomocą poleceń 
głosowych lub touchpada. Został on zaprojekto-
wany tak, by można go było obsługiwać podobnie 
jak smartfona. Funkcja dzielenia ekranu pozwala na 
jednoczesny dostęp do informacji, takich jak nawigacja 
Lexus Premium i ustawienia klimatyzacji.

WYŚWIETLACZ HEAD-UP DISPLAY
Wykorzystując technologię opracowaną po raz 
pierwszy dla myśliwców odrzutowych, duży, kolorowy 
wyświetlacz Head-Up Display w UX 300e o wysokiej 
rozdzielczości został dyskretnie umieszczony w polu 
widzenia kierowcy i wyświetla najważniejsze informacje 
na przedniej szybie. Tworzy obraz tak ostry i wyraźny, 
że nie będziesz mieć problemu z odczytaniem danych, 
nawet w bardzo jasnym świetle słonecznym. 

TECHNOLOGIA
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POMYSŁOWA 
ŁĄCZNOŚĆ
Nowa aplikacja Lexus Link, stworzona w celu uzupełnienia 
naszej obsługi Klienta - Omotenashi - przekształca UX 300e 
w samochód połączony z siecią i stanowi podstawę wszystkich 
doświadczeń związanych z posiadaniem Lexusa Electrified. 
Intuicyjny w obsłudze, oferuje usługi dostosowane do pojazdów 
elektrycznych, takie jak zdalne ładowanie, zdalna klimatyzacja 
i wyszukiwarka stacji ładowania. Lexus Link daje Ci również 
dostęp do ogólnoeuropejskiej sieci publicznych stacji ładowania, 
umożliwiając sprawdzenie dostępności i prędkości ładowania.

ŁADOWANIE 
POD KONTROLĄ
Skorzystaj z usługi Lexus Link w telefonie komórkowym, aby zdalnie 
zweryfikować poziom naładowania i zasięg swojego UX 300e 
oraz zdecydować, czy akumulator wymaga uzupełnienia. Podczas 
ładowania w domu możesz również sprawdzić, kiedy samochód 
będzie w pełni naładowany, siedząc wygodnie w swoim salonie. 
Możesz nawet ustawić timer, aby upewnić się, że ładowanie zostanie 
zakończone przed wybraną godziną wyjazdu.

ZDALNIE STEROWANA
KLIMATYZACJA 
Dzięki tej funkcji możesz sterować klimatyzacją i włączyć usuwa-
nie zaparowania przedniej szyby swojego UX 300e z domu lub 
biura. Dodatkowo klimatyzacja może być ustawiona na zapla-
nowaną godzinę wyjazdu, zapewniając maksymalny komfort po 
dotarciu do samochodu. 

TECHNOLOGIA
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WYSZUKIWARKA STACJI ŁADOWANIA
Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla wszystkich posiadaczy 
pojazdów elektrycznych i pomaga szybko zlokalizować stacje łado-
wania w całej Europie. Po przybyciu do stacji wystarczy zalogować 
się za pomocą aplikacji, karty RFID lub aplikacji Lexus Link przed 
rozpoczęciem ładowania. Dla dodatkowej przejrzystości, właściciele 
otrzymują miesięczny przegląd sesji ładowania.

ZAAWANSOWANA ŁĄCZNOŚĆ MIEJSKA
Oprócz zadań związanych z pojazdami elektrycznymi, Lexus Link 
pomoże Ci również zorganizować serwisowanie Twojego UX 
300e lub skorzystać z funkcji „Wyślij do auta”, aby zaplanować 
urlop lub podróż służbową i przekazać ją do Twojego samochodu. 
Podczas gdy funkcja „Z samochodu do celu” prowadzi Cię pieszo 
lub środkami transportu publicznego po zaparkowaniu samochodu, 
funkcja „Znajdź mój samochód” pomoże Ci zlokalizować UX 
300e po powrocie. Funkcja „Analiza stylu jazdy” pozwala śledzić 
parametry jazdy i wyróżniać podróże służbowe.

TECHNOLOGIA
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TECHNOLOGIA

ZRELAKSUJ 
SIĘ I NAŁADUJ 
AKUMULATORY
Korzystaj z własnej, domowej stacji ładowania 
Lexusa i ogólnoeuropejskiej sieci szybkich 
ładowarek, do której dostęp zapewnia Lexus Link.

Jak każdy pojazd elektryczny, UX 300e wymaga ładowania w regularnych odstępach czasu. Po prze-
analizowaniu wzorców użytkowania pojazdów elektrycznych, starannie dobraliśmy rozmiar baterii, tak 
aby jak najwięcej europejskich kierowców potrzebowało ładowania tylko raz lub dwa razy w tygodniu. 
W większości przypadków można to zrobić w nocy w domu, korzystając ze stacji ładowania Lexus AC, 
którą pomożemy Ci zainstalować. Podczas dłuższych podróży aplikacja Lexus Link pomoże odnaleźć 
stacje szybkiego ładowania DC, gdzie możesz szybko naładować baterię podczas przerwy na kawę.

SZYBKIE ŁADOWANIE PRĄDEM STAŁYM 
W RUCHU. Korzystając z portu ładowania DC po 
lewej stronie UX 300e, możesz ładować samochód 
w szybkich ładowarkach wyświetlanych w aplikacji 
Lexus Link. Zlokalizowane w centrach handlowych, 
na stacjach benzynowych, w centrach miast lub 
u większości dilerów Lexusa, szybkie ładowanie DC 
trwa znacznie krócej niż ładowanie standardowe.

ŁADOWANIE AC W DOMU. W domu można podłączyć UX 300e do sieci elektrycznej lub do 
Wallbox’a Lexusa przez port ładowania AC po prawej stronie samochodu. Może on oferować (w za-
leżności od wybranej wersji) inteligentne funkcje, takie jak ustawienie maksymalnego naładowania, 
które umożliwia właścicielom mieszkającym na przykład na szczycie wzgórza korzystanie z ładowania 
regeneracyjnego po opuszczeniu domu. System ładowania w UX 300e pozwala również zaplanować 
czas ładowania, aby skorzystać z taryf lub upewnić się, że samochód jest zawsze w pełni naładowany 
o określonej porze każdego dnia.
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BEZPIECZEŃSTWO 
W MIEŚCIE
Każdy UX 300e jest wyposażony 
w nowoczesny system 
bezpieczeństwa Lexus Safety 
System +2.

Gdziekolwiek się wybierzesz swoim nowym Lexu-
sem UX 300e, świadomość, że prowadzisz jeden 
z najbezpieczniejszych pojazdów elektrycznych, 
jakie kiedykolwiek zbudowano, jest uspokajająca. 
Lexus UXe jest wyposażony w najnowszy system 
bezpieczeństwa Lexus Safety System +2, który 
pomaga zapobiegać kolizjom, zjechaniu z pasa 
ruchu i kolizjom z udziałem pieszych.

ZWIĘKSZONA PEWNOŚĆ SIEBIE DZIĘKI 
SYSTEMOWI MONITOROWANIA MAR-
TWEGO POLA I SYSTEMOWI PODĄ-
ŻANIA PASEM RUCHU. Na zatłoczonych 
autostradach lub podczas dojazdów do i z pracy, 
główne zagrożenia, na jakie narażony jest kierowca, 
to zjechanie na inny pas lub niezauważenie, że ruch 
przed nim zwolnił. Z tego powodu, gdy zaczynasz 
zmieniać pas ruchu, UX 300e sprawdza pojazdy 
z tyłu za pomocą opcjonalnego systemu monito-
rowania martwego pola lub zwalnia za pomocą 
dynamicznego tempomatu radarowego, jeśli pojazd 
jadący z przodu hamuje.

UX 300e wyposażony jest również w system 
rozpoznawania znaków drogowych, który zbiera 
informacje z oznakowania przed samochodem; 
adaptacyjny system świateł drogowych, który rozpo-
znaje pojazdy jadące z przodu w nocy; oraz system 
podążania za pasem ruchu, który jest szczególnie 
pomocny podczas pokonywania zakrętów lub jazdy 
po autostradach.

SYSTEM OCHRONY PRZEDKOLIZYJNEJ 
WYKRYWA PIESZYCH NAWET W NOCY. 
Jadąc przez ruchliwe centra miast, docenisz system 
ochrony przedkolizyjnej w UX 300e. Wykorzystując 
radar na fale milimetrowe w połączeniu z kamerą 
stereo, system wykrywa nawet pieszych w nocy 
lub rowery pojawiające się nagle z przodu w ciągu 
dnia. W przypadku wykrycia zagrożenia, użytkownik 
otrzymuje ostrzeżenie, dzięki czemu może podjąć 
odpowiednie kroki w celu uniknięcia uderzenia. 
A jeśli mimo to nie zdążysz zareagować, UX 300e 
automatycznie zwiększy ciśnienie w układzie hamul-
cowym, aby zapobiec kolizji.

TECHNOLOGIA



UX 300e30

TECHNOLOGIA



UX 300e31

01

01

03

02

MODEL  |  ELEKTRYCZNY

01. PORTY ŁADOWANIA AC/DC
Po prawej stronie, z tyłu Lexusa UX 300e, znajduje się gniazdo ładowania 6,6 kW 
AC (typ 2 / złącze Mennekes) do ładowania w domu, a po lewej stronie gniazdo 
50 kW DC (złącze CHAdeMO) do szybkiego ładowania w podróży. Dla mak-
symalnej wygody oba porty posiadają pokrywę typu push-open, wewnętrzne 
oświetlenie i system blokujący. 

02. WYSOKOWYDAJNY SILNIK/GENERATOR
Nowy silnik elektryczny/generator o mocy 150 kW w UX 300e nie tylko 
napędza przednie koła samochodu, ale także wykorzystuje hamowanie od-
zyskowe do wytwarzania energii elektrycznej podczas hamowania lub jazdy 
na biegu wstecznym. To jeden z najbardziej wyrafinowanych i kompaktowych 
silników tego typu: jest zarówno potężny, jak i niewiarygodnie wydajny.

03. INNOWACYJNY PAKIET AKUMULATORÓW 
LITOWO-JONOWYCH Z 10-LETNIĄ, PRZEDŁUŻONĄ 
GWARANCJĄ AKUMULATORA EV

UX 300e prezentuje naszą najnowszą technologię akumulatorów litowo-jo-
nowych, w tym elektrody o dużej gęstości i zaawansowaną strukturę układania 
elektrod. Akumulator, zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb kierowców 
z Europy, został tak dobrany, aby zapewnić optymalną równowagę między 
zasięgiem (do 315 km według WLTP), a dynamicznymi osiągami. Jako wyraz 
naszego zaufania, oferujemy 10-letni (lub 1 mln km) program rozszerzonej 
gwarancji na akumulator pojazdu, obejmujący wszystkie usterki funkcjonalne 
głównego pakietu akumulatorów oraz spadek pojemności poniżej 70%. Jedyny 
warunek to regularne kontrole stanu technicznego wykonywane w salonach 
Lexusa zgodne z harmonogramem serwisowym.

04. JEDNOSTKA STEROWANIA MOCĄ (PCU)
Aby zapewnić większą moc i zasięg jazdy, w UX 300e zastosowano nowy, 
kompaktowy moduł PCU, którego wszystkie komponenty zostały zapro-
jektowane tak, aby radzić sobie z dużą mocą występującą w pojazdach 
elektrycznych. W celu zmniejszenia hałasu i wibracji został on zamontowany 
na głównej poprzecznicy przedziału układu napędowego. Jednostka PCU 
zapewnia płynną jazdę w każdych warunkach oraz miarowe przyśpieszenie, 
nawet jeśli operowanie pedałem gazu jest nieco nieregularne.

05. PRECYZYJNIE ZAPROJEKTOWANA OŚ NAPĘDOWA
Dla UX 300e inżynierowie Lexusa opracowali nowy, kompaktowy układ 
napędowy EV, który zapewnia wiodące w tej klasie udoskonalenia i wyjątkowo 
niski poziom hałasu. Obszary udoskonalenia tej jednobiegowej przekładni 
z trzema wałkami obejmują specjalne polerowanie powierzchni zębów prze-
kładni, pokrywę dźwiękoszczelną i specjalny system smarowania.

06. SYSTEM CHŁODZENIA AKUMULATORA
Ponieważ ekstremalne ciepło skraca zarówno żywotność akumulatora, jak 
i jego wydajność, nasi inżynierowie opracowali zaawansowany system chło-
dzenia powietrzem akumulatora w UX 300e. Bezpieczniejszy i lżejszy niż 
systemy chłodzone wodą, wykorzystuje schłodzone powietrze, aby zapewnić 
stabilną moc akumulatora nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak duże 
prędkości lub podczas wielokrotnego szybkiego ładowania.

07. SYSTEM OGRZEWANIA AKUMULATORÓW
Ponieważ wydajność akumulatora spada w niskich temperaturach, UX 300e 
jest wyposażony w element grzewczy pod każdym modułem akumulatora. 
Minimalizuje to wpływ niskich temperatur na zasięg jazdy i gwarantuje, że 
pełna moc jest zawsze dostępna, nawet w temperaturach do -30°C.
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UX 300e33

DOSTĘPNE WERSJE

PURE

17-calowe obręcze ze stopów lekkich, wykończone maszynowo, z 5 szerokimi 
ramionami, opony 215/60 R17
Tapicerka materiałowa
Charakterystyczna atrapa chłodnicy 
System audio Panasonic® z 6 głośnikami
Reflektory bi-LED z automatycznymi światłami drogowymi (AHB) 
7-calowy wyświetlacz multimedialny

BUSINESS EDITION

17-calowe obręcze ze stopów lekkich, wykończone maszynowo, z 5 szerokimi 
ramionami, opony 215/60 R17
Tapicerka materiałowa
Charakterystyczna atrapa chłodnicy  
System audio Panasonic® z 6 głośnikami
Reflektory bi-LED z automatycznymi światłami drogowymi (AHB) 
7-calowy wyświetlacz multimedialny
Czujnik deszczu
Zintegrowane relingi dachowe z wykończeniem chromowanym
Lampy przeciwmgielne przednie LED



UX 300e34

PRESTIGE

18-calowe obręcze ze stopów lekkich, szare, wykończone maszynowo, z 5 szerokimi 
ramionami, opony 225/50 R18
Skórzana tapicerka
Charakterystyczna atrapa chłodnicy 
System audio Panasonic® z 6 głośnikami
Reflektory bi-LED z automatycznymi światłami drogowymi (AHB) 
7-calowy wyświetlacz multimedialny

OMOTENASHI

18-calowe obręcze ze stopów lekkich, szare, wykończone maszynowo, z 5 szerokimi 
ramionami, opony 225/50 R18
13-głośnikowy system Mark Levinson® Premium Surround Sound
Charakterystyczna atrapa chłodnicy 
10,3-calowy wyświetlacz multimedialny
Reflektory potrójne LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
Nawigacja Lexus Premium
Skórzana tapicerka

DOSTĘPNE WERSJE



UX 300e35

01. 17-CALOWE WENTYLOWANE FELGI AERO
Charakterystyczne felgi o szarym wykończeniu z wentylacją posiadają 
aerodynamiczny kształt, który jest pierwszym tego typu rozwiązaniem 
w ofercie Lexusa. Kształt szprychy jest oparty na listwie Gurneya, która jest 
montowana na tylnym skrzydle samochodów wyścigowych Formuły 1, aby 
regulować przepływ powietrza i tworzyć wiry, które zwiększają siłę docisku. 
Ten innowacyjny wzór felgi umożliwia pewniejszą jazdę, zapewniając stabilne 
hamowanie, zwiększając efektywność chłodzenia i redukując turbulencje 
wzdłuż boków samochodu.

02. 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Te dynamiczne, 5-ramienne odlewane felgi w efektownym szarym kolorze  
zostały wypolerowane, co nadaje im niepowtarzalnie sportowy i luksusowy 
wygląd.

03. OPONY NA MIARĘ
Aby uzyskać doskonałą jakość jazdy i niski poziom hałasu, jakich oczekuje się 
od pierwszego w pełni elektrycznego Lexusa, opracowano specjalne opony do 
pojazdów elektrycznych. Podczas gdy 18-calowe opony 225/50 R18 podkre-
ślają jakość i stabilność prowadzenia UX 300e, 17-calowe opony 215/60 R17 
oferują najniższy współczynnik oporu toczenia (RRC) w swojej klasie.

04. PODWÓJNE LEDOWE ŚWIATŁA PRZEDNIE
Reflektory są wyposażone w jednoprojektorowy, dwuzakresowy zespół diod 
LED i światła do jazdy dziennej w kształcie litery L.

05. POTRÓJNE LEDOWE ŚWIATŁA PRZEDNIE
W reflektorach tych zastosowano kompaktowe, potrójne projektory LED 
oraz światła do jazdy dziennej w kształcie litery L, na których widnieje cha-
rakterystyczny dla Lexusa grot strzały.

06. DOŚWIETLANIE ZAKRĘTÓW
Doświetlanie zakrętów LED w UX 300e zapewnia dodatkowe oświetlenie 
obszaru w pobliżu samochodu podczas skrętu w lewo lub w prawo.

WYPOSAŻENIE  |  NADWOZIE
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UX 300e36

07. ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
Światła do jazdy dziennej o kształcie grotu strzały znajdują się nad światłami 
przednimi. Widać na nich charakterystyczny dla Lexusa motyw w kształcie litery 
L, a pionowe linie iluminacji dają poczucie głębi, tworząc unikalny efekt.

08. TYLNE ŚWIATŁO STABILIZUJĄCE AERO
Tylne światła zespolone w nowym UX 300e mają zaawansowaną konstrukcję, która 
nie tylko przyciąga wzrok, ale jest również wydajna aerodynamicznie. Stateczniki 
zintegrowane z lampą redukują zmiany ciśnienia powietrza o około 16 procent, 
przyczyniając się do doskonałej stabilności tyłu pojazdu podczas pokonywania 
zakrętów, jak również przy bocznym wietrze. Dla uzyskania charakterystycznego 
wyglądu, pojedyncza linia światła jest tworzona przez 120 diod LED, zwężających 
się delikatnie ku środkowi i mierzących zaledwie 3 mm w najwęższym miejscu.

09. SZYBERDACH
Elektrycznie odchylany i odsuwany, szklany szyberdach daje poczucie wolności, 
przestronności i światła w kabinie UX 300e.

10. ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA BAGAŻNIKA
Aby zapewnić wygodny załadunek i rozładunek, UX 300e jest dostępny w wersji
z elektryczną pokrywą bagażnika obsługiwaną bezdotykowo. Można go otworzyć 
i zamknąć, mając przy sobie inteligentny kluczyk: wystarczy przesunąć stopę 
przed czujnikiem umieszczonym pod tylnym zderzakiem. 

11. ALUMINIOWE RELINGI DACHOWE
Relingi dachowe wykonane z litego aluminium tworzą atrakcyjny kształt, który
gładko i płynnie przebiega wzdłuż linii dachu UX 300e.

WYPOSAŻENIE  |  NADWOZIE
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UX 300e37

01. KOKPIT SKONCENTROWANY NA KIEROWCY
Aby stworzyć wrażenie płynnej ciągłości w nowym UX 300e, nasi projektanci 
starali się wyeliminować tradycyjną granicę między częścią wewnętrzną i ze-
wnętrzną pojazdu. Dzięki temu kierowca posiada doskonałe pole widzenia 
i wyraźnie czuje wymiary samochodu. W UX 300e zastosowano również 
koncepcję „seat-in-control”, która koncentruje główne elementy sterowania 
po stronie kierowcy.

02. KLIMATYZACJA S-FLOW / CLIMATE CONCIERGE 
Współpracując z systemem chłodzenia akumulatora, Climate Concierge 
inteligentnie zarządza warunkami wewnątrz Twojego UX 300e w zależności 
od temperatury otoczenia, zapewniając doskonały komfort i zmniejszając 
zużycie energii. System S-Flow może wykrywać, czy siedzenia są zajęte 
i odpowiednio regulować tempraturę. System generuje również jony nanoe®, 
które pomagają wypełnić kabinę świeżym powietrzem i delikatnie nawilżają 
skórę i włosy.

03. PODGRZEWANA KIEROWNICA
Oferująca niesamowity poziom luksusu 3-ramienna kierownica w nowym UX 
300e została zaczerpnięta z flagowego sedana LS. Aby zapewnić dodatkowy 
komfort jazdy, profil uchwytu został opracowany i udoskonalony poprzez re-
jestrowanie siły nacisku na dłonie naszego mistrza kierownicy Takumi. Pokryta 
prawdziwą skórą kierownica może być podgrzewana w chłodniejsze poranki, 
a zintegrowane przełączniki sterują systemem audio, telefonem, wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym, dynamicznym tempomatem radarowym i asystentem pasa 
ruchu.

04. MANETKI DO ZMIANY BIEGÓW
W celu zwiększenia wydajności w takich sytuacjach, jak częste zatrzymy-
wanie się w mieście i poruszanie się po krętych drogach, UX 300e posiada 
4 poziomy wytracania prędkości, które reguluje się za pomocą łopatek 
umieszczonych za kierownicą.

05. SELEKTOR JAZDY
Kolejnym centralnym punktem interakcji z UX 300e jest precyzyjnie wyko-
nany selektor jazdy. Zastępuje konwencjonalną dźwignię zmiany biegów, 
jest dobrze dopasowany do Twojej dłoni i wykorzystuje naszą najnowszą 
technologię „shift-by-wire”, aby zapewnić doskonałe wyczucie podczas 
sterowania biegami. 

06. SIEDZENIA SKÓRZANE / PIKOWANIE „SASHIKO”
Gładka, skórzana tapicerka dostępna w UX 300e jest inspirowana „sashiko”, 
tradycyjną japońską techniką pikowania, używaną również przy produkcji strojów 
treningowych do sztuk walki. Pikowana skóra jest ozdobiona nowymi wzorami 
perforacji, które tworzą matematyczne krzywe i gradacje w idealnym ułożeniu, 
podkreślając wygląd foteli.

WYPOSAŻENIE  |  WNĘTRZE
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UX 300e38

07. REGULACJA FOTELI PRZEDNICH / PODPARCIE 
LĘDŹWIOWE

Nowy UXe posiada przednie fotele, które mogą być regulowane nawet w ośmiu 
kierunkach. Zapewnia to ergonomiczną pozycję za kierownicą i zmniejsza 
zmęczenie. Dla zwiększenia komfortu podczas długich podróży, we wszystkich 
klasach standardem jest regulacja podparcia lędźwiowego w dwóch kierunkach 
na przednich fotelach.

08. WYKOŃCZENIE WNĘTRZA „WASHI”
UX 300e to pierwszy model Lexusa, który oferuje wykończenie kabiny inspi-
rowane wyglądem papieru „washi”, stosowanego w tradycyjnych japońskich 
drzwiach przesuwnych.

09. BEZPRZEWODOWE PODŚWIETLANIE OTWORÓW 
WENTYLACYJNYCH

W wyposażeniu opcjonalnym są dostępne elementy sterujące pracą wentylatora, 
podświetlane źródłem światła LED i zasilane bezprzewodowo.

10. PODGRZEWANE FOTELE
Podgrzewane przednie i tylne fotele, będące standardem w wersjach Prestige 
i Omotenashi, zapewniają maksymalny komfort i relaks.

11. IMPONUJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy, umieszczony bezpiecznie pod tylnymi sie-
dzeniami i pod podłogą kabiny, prawie nie wpływa na tylne siedzenia, a przestrzeń 
bagażowa z tyłu ma objętość 367 litrów (załadowana do pokrywy bagażnika). 
W celu zwiększenia wygody, tylna klapa bagażnika obsługiwana bez użycia rąk 
ułatwia załadunek UX 300e, a dla zapewnienia elastyczności crossovera tylne 
siedzenia dzielą się w proporcji 60/40.
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UX 300e39

01. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA LEXUS PREMIUM
Nowy UX 300e jest dostępny z sześciogłośnikowym systemem dźwiękowym 
Lexus Premium Sound System. Dźwięk jest dostarczany zarówno bezpośrednio 
z głośników, jak i odbijany od szkła, tworząc wrażenie przestrzennego. Aby 
zapewnić czystą i żywą reprodukcję wokalu, membrany głośników Panasonic® 
są wykonane z żywicy zawierającej węgiel drzewny z bambusa oraz włókna 
roślinne, co zwiększa możliwość ich recyklingu.

02. MARK LEVINSON® PREMIUM SURROUND SOUND 
13-głośnikowy system Mark Levinson® Premium Surround Sound o mocy 
915 W emituje najwyższej klasy dźwięk. Dążono do tego, aby każdy element 
elektryczny w systemie zapewniał całkowite zniekształcenia harmoniczne 
(THD, wskaźnik zniekształcenia sygnału) na poziomie 0,1% lub niższym. 
System zawiera wzmacniacz klasy D o mocy 150 W / 4 Ω x 12 kanałów (8 
kanałów używanych). Duża moc tego urządzenia pozwala na precyzyjne 
wysterowanie dużych głośników, tworząc czysty, mocny dźwięk. W oparciu 
o optymalny układ, QLS (Quantum Logic Surround) wykorzystuje nową 
technologię przetwarzania akustycznego, aby umożliwić systemowi wierną 
reprodukcję dźwięku w całkowitej zgodzie z intencjami kompozytorów.

03. SYSTEM OPTITRON 
W kokpicie UX 300e zainstalowano system Optitron z centralnie umiesz-
czonym, 7-calowym ekranem TFT LCD. Prezentuje on w bardzo przejrzysty 
sposób szereg danych, a podczas wsiadania i ruszania samochodem wyświetla 
imponujące animacje. Do pierwszego w pełni elektrycznego Lexusa dodaliśmy 
cyfrowy prędkościomierz o sportowym wyglądzie, wskaźnik zasięgu jazdy oraz 
czterostopniowy wskaźnik opóźnienia hamowania.

04. WYŚWIETLACZ HEAD-UP DISPLAY
Dane dotyczące pojazdu są wyświetlane w kolorze bezpośrednio na 
przedniej szybie. Wyświetlacz Head-Up Display o wymiarach 260 mm x 
97,5 mm umożliwia sprawdzanie danych, takich jak polecenia nawigacyjne, 
ustawienia audio czy funkcje bezpieczeństwa bez odrywania wzroku od 
drogi przed pojazdem.

05. SYSTEM WZYWANIA SŁUŻB RATUNKOWYCH (ECALL) 
System eCall powstał z myślą o Twoim bezpieczeństwie. Umożliwia ręczne 
lub automatyczne połączenie z numerami alarmowymi. Służby ratunkowe 
są natychmiast powiadamiane o kolizjach, w których aktywowane zostały 
poduszki powietrzne. Otrzymują informację o dokładnej lokalizacji pojazdu 
oraz jego dane identyfikacyjne. Ponadto w każdej chwili możesz skontaktować 
się ze służbami ratunkowymi, naciskając przycisk połączenia alarmowego. 
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UX 300e40

01. SYSTEM NAWIGACJI LEXUS PREMIUM NAVIGATION
Dzięki grafice 3D i opcjom mapowania, takim jak wyszukiwanie
interesujących miejsc, najnowsze mapy mogą być aktualizowane przy użyciu
technologii „Over The Air”. Dla dodatkowej wygody system zawiera również
elektroniczną instrukcję obsługi. Aby zwiększyć komfort nawigacji dostępne są
usługi online, takie jak informacje o ruchu drogowym, wyszukiwanie parkingów, 
prognoza pogody, Google Search lub Google Street View.

02. TOUCHPAD 
Ekran główny UX 300e można obsługiwać za pomocą panelu dotykowego
zamontowanego na konsoli środkowej lub za pomocą poleceń głosowych.
Interfejs touchpada został zaprojektowany tak, aby sterowanie było intuicyjne, 
tak jak w smartfonie. 

03. LEXUS LINK 
Nowa aplikacja Lexus Link, opracowana w celu uzupełnienia poziomu obsługi 
Omotenashi, przekształca UX 300e w samochód połączony z siecią i pomaga 
zarządzać samochodem elektrycznym.

Szybki i intuicyjny w obsłudze Lexus Link oferuje innowacyjne usługi EV, takie jak:

Zdalne sterowanie ładowaniem.

Zdalne sterowanie klimatyzacją.

 Dostęp do rozległej europejskiej sieci publicznych punktów ładowania. 
Umożliwia sprawdzenie dostępności stacji ładowania i szybkości ładowania.

Lexus Link oferuje również usługi połączone, takie jak:

Analiza jazdy: pokazuje Twoje podróże, styl jazdy i podróże służbowe.

Znajdź mojego Lexusa: lokalizuje Twój samochód i prowadzi Cię do niego.

Serwis i konserwacja: pomaga zarządzać opieką nad twoim UX300e.

Lampki kontrolne: dla większej pewności funkcja ta wyjaśnia znaczenie 
każdej lampki ostrzegawczej oraz czynności, jakie należy podjąć.

Wyślij do auta: umożliwia zaplanowanie trasy na innym urządzeniu i prze-
słanie jej do Lexusa, natomiast funkcja „Z samochodu do celu” prowadzi 
pieszo do miejsca docelowego po zaparkowaniu pojazdu.

04. INTEGRACJA ZE SMARTFONEM 
Dzięki Apple CarPlay® i Android Auto®, nowy UX300e pozwala na
łatwe wyświetlanie i dostęp do niektórych aplikacji z Twojego smartfona
na 10,3-calowym ekranie.

05. ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA
Smartfony można ładować za pomocą bezprzewodowej ładowarki indukcyjnej,
umieszczonej na konsoli środkowej UX 300e.
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UX 300e41

01. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA LEXUS +2
UX 300e jest wyposażony w pionierski system bezpieczeństwa Lexus 
Safety System +2 obejmujący system ochrony przekolizyjnej, teraz z funkcją 
wykrywania pieszych w dzień i w nocy oraz wykrywania rowerzystów w ciągu 
dnia, zapewnia wiodące w swojej klasie bezpieczeństwo.
System bezpieczeństwa Lexus +2 zawiera:

- system ochrony przedkolizyjnej z funkcją wykrywania pieszych,
- dynamiczny tempomat radarowy,
- asystenta rozpoznawania znaków drogowych,
- system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu,
- automatyczne światła drogowe.

02. SYSTEM OCHRONY PRZEDKOLIZYJNEJ 
System ochrony przedzderzeniowej nowego Lexusa UX 300e potrafi teraz 
wykrywać nawet pieszych nocą i rowerzystów w ciągu dnia. Wymagało to 
zwiększenia czułości i zakresu dynamicznego kamery, tak by pomagała 
również unikać wypadków w ciemności — na przykład w sytuacji, gdy 
kierowca oślepiony przez pojazd z naprzeciwka nie widzi pieszego przed 
maską. Poszerzono również kąt, jaki swoim działaniem obejmuje radar na 
fale milimetrowe, aby możliwe było wykrywanie rowerzystów. Jeśli system 
uzna, że prawdopodobieństwo kolizji jest wysokie, automatycznie aktywuje 
hamulce, aby pomóc w jej uniknięciu lub ograniczyć szkody. 

03. DYNAMICZNY TEMPOMAT RADAROWY
System ten wykorzystuje czujnik radarowy, działający w zakresie fal milimetro-
wych, oraz kamerę do wykrywania pojazdu poprzedzającego i utrzymuje od 
niego odpowiedni dystans. Jeśli pojazd poprzedzający zatrzyma się, system 
zatrzyma również Lexusa UX 300e. Gdy poprzedzający pojazd znów ruszy, 
UX 300e także podejmie dalszą jazdę. System ten odciąża kierowcę w sytu-
acjach wymagających częstego zatrzymywania się i ruszania. 

04. ASYSTENT ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH
Asystent rozpoznawania znaków drogowych w nowym Lexusie UX 300e 
odczytuje je i wyświetla na uniwersalnym wyświetlaczu informacyjnym. 
Ponieważ asystent rozpoznawania znaków jest sprzężony z dynamicznym 
tempomatem radarowym, może szybko zmieniać zadaną prędkość zgodnie 
z odczytanym ograniczeniem. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, by wszystko 
to odbywało się automatycznie. Asystent RSA rozpoznaje wszystkie ważne 
znaki drogowe i ostrzeżenia, w tym znaki elektroluminescencyjne i migające. 

05. SYSTEM PODĄŻANIA ZA PASEM RUCHU
System wspomagający podążanie za pasem ruchu ułatwia kierowcy UX 300e 
utrzymanie samochodu pośrodku pasa. Od poprzedniego systemu różni 
się również tym, że działa w ciaśniejszych zakrętach. Jeśli uzna, że istnieje 
prawdopodobieństwo wyjechania poza pas, przejdzie w tryb zapobiegania, 
by pomóc w skierowaniu pojazdu z powrotem na właściwy tor. 

W żadnym wypadku system Lexus Safety System +2 nie może być wykorzystywany do zastąpienia umiejętności prowadzenia 
pojazdu za kierownicą. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania systemu 
i pamiętanie, że kierowca jest zawsze odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Szczegóły dotyczące specyfikacji i wyposażenia 
mogą ulec zmianie w celu dostosowania do lokalnych warunków i wymagań. Prosimy pytać w lokalnym Autoryzowanym 
Punkcie Sprzedaży Lexusa.
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01. SYSTEM ADAPTACYJNYCH ŚWIATEŁ DROGOWYCH (AHS)1 
Konfigurowalny system adaptacyjnych świateł drogowych LED zapobiega 
oślepianiu innych użytkowników drogi. Źródła światła LED w reflektorze są 
niezależnie włączane/wyłączane tak, by selektywnie oświetlały obszar przed 
samochodem. 

02. SYSTEM OSTRZEGANIA O SPADKU CIŚNIENIA 
W OPONACH  

Na uniwersalnym wyświetlaczu podawane są wartości ciśnienia mierzone 
przez czujniki w oponach, a w razie spadku ciśnienia w jednej z nich pojawia 
się ostrzeżenie. System może pomóc w uniknięciu uszkodzenia opony, a także 
sprzyja optymalizacji zużycia paliwa i trwałości ogumienia. 

03. OSTRZEGANIE PODCZAS PARKOWANIA 
System istotnie ułatwia bezpieczne parkowanie, integrując funkcje radaru 
wykrywającego przeszkody, układu ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających 
z tyłu z oraz wyświetlacza w tylnej kamerze.

04. OSTRZEŻENIE O POJAZDACH NADJEŻDŻAJĄCYCH 
Z TYŁU Z KIERUNKU POPRZECZNEGO Z FUNKCJĄ 
HAMOWANIA (RCTAB) 

Ostrzeżenie o pojazdach nadjeżdżających z tyłu z kierunku poprzeczne-
go to funkcja aktywna podczas cofania. Wykrywa przeszkody w pobliżu 
samochodu, a także inne pojazdy zbliżające się w strefie za autem. W razie 
potrzeby system włącza sygnał dźwiękowy i prezentuje sygnał wizualny na 
centralnym wyświetlaczu i w odpowiednich lusterkach bocznych. W razie 
potrzeby może także samoczynnie wpływać na siłę napędową i sterować 
hamulcami, aby uniknąć kolizji. 

05. SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA (BSM) 
Radary zamontowane w tylnym zderzaku wykrywają pojazdy na sąsiednich 
pasach, wjeżdżające w obszar niewidoczny w lusterkach bocznych. Jeśli 
kierowca sygnalizuje zamiar zmiany pasa, a inny pojazd znajduje się właśnie 
w martwym polu, w odpowiednim lusterku bocznym generowany jest sygnał 
ostrzegawczy. 

06. ASYSTENT PARKOWANIA LEXUSA / WIDOK 360° 
Układ kamer 360° Lexusa ułatwia wjeżdżanie tyłem w miejsca parkingowe. 
Na centralnym ekranie wyświetla obraz z kamery cofania i linie naprowa-
dzające.  Aby ułatwić kierowcy poruszanie się w ciasnych miejscach, monitor 
przekazuje obraz obejmujący niemal całą 360-stopniową panoramę wokół 
samochodu. Generuje również wirtualny trójwymiarowy widok samochodu, 
który wraz z liniami prowadzącymi pomaga bezpiecznie manewrować UX 
300e w miejskiej przestrzeni2.

07. PODUSZKI POWIETRZNE
Nowy UX 300e jest standardowo wyposażony w 8 poduszek powietrznych,
co jeszcze bardziej podnosi poziom bezpieczeństwa. Obejmują one poduszki
powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszki kolanowe, przednie
boczne poduszki powietrzne i kurtynowe poduszki powietrzne, obejmujące
wszystkie szyby boczne.

1  Element opcjonalny.
2   Obrazy osób i przeszkód widoczne na monitorze nie odzwierciedlają dokładnie rzeczywistych położeń i odległości. Nie 

należy polegać wyłącznie na obrazie z monitora. Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze obserwować otoczenie 
prowadzonego pojazdu. 
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01. PLATFORMA O WYSOKIEJ SZTYWNOŚCI
Dla wiodącej w klasie precyzji prowadzenia i wyrafinowania jazdy, wysoki po-
ziom wydajności platformy GA-C w UX został wzmocniony przez dodatkową 
sztywność akumulatora pod podłogą UX 300e dzięki zastosowaniu poprzeczek 
zabezpieczających. Sztywna konstrukcja ramy z tyłu samochodu i ulepszone 
mocowanie przekładni EV dopełniają wyjątkową stabilność podwozia.

02. NISKO POŁOŻONY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
Nowy UX 300e zapewnia zwinne prowadzenie i płynne przyspieszenie, dając 
Ci większe poczucie pewności i precyzyjnej kontroli. Dzięki nisko położone-
mu środkowi ciężkości i skoncentrowaniu wszystkich cięższych elementów 
w centrum samochodu, przyjemność z pokonywania zakrętów jest większa, 
a wzmocnione podwozie i dodatkowa sztywność zespołu akumulatorów 
przyczyniają się do precyzyjnego prowadzenia. 

03. ZAAWANSOWANA AERODYNAMIKA
UX 300e może pochwalić się wieloma cechami, które zwiększają jego aero-
dynamiczność. Tylne światło zespolone redukuje zmiany ciśnienia powietrza 
o około 16 procent i przyczynia się do doskonałej stabilności tyłu pojazdu 
podczas pokonywania zakrętów, jak również przy bocznym wietrze. Dodat-
kowo, aerodynamiczne żaluzje w dolnej części przedniej kraty są otwierane 
i zamykane automatycznie, w zależności od stanu akumulatora, aby zmniejszyć 
współczynnik oporu powietrza EV do 0,31. Unikalne dla UX 300e są również 
powiększone pokrywy podłogowe oraz płaska i gładka dolna powierzchnia 
akumulatora, tworząca aerodynamiczną strukturę podwozia. 

04. ZAWIESZENIE DOSTROJONE PRZEZ TAKUMI
Przednie zawieszenie z kolumnami MacPhersona i tylne z podwójnymi 
wahaczami zostało zaprojektowane i zestrojone tak, aby zapewnić komfort 
jazdy i wyraźne reakcje. W modelach wyposażonych w 18-calowe felgi 
zoptymalizowano charakterystykę tarcia uszczelek olejowych, prowadnicy 
drążka, oleju i opaski tłoka, tłumiąc niepotrzebne ruchy masy resorowanej. 
Mistrzowie kierownicy Takumi zestroili zawieszenie UX 300e w taki sposób, 
by zapewnić odpowiednią charakterystykę felg i tłumienie drgań w celu 
wyeliminowania wszelkich nieprzyjemnych przechyłów.  

05. ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY
W UX 300e zastosowano elektryczne wspomaganie układu kierowniczego 
z bardziej zwartą i sztywną kolumną kierowniczą oraz wałkiem kolumny o więk-
szej średnicy. Aby zapewnić bardziej bezpośrednie i precyzyjne wyczucie 
układu kierowniczego, do przekładni kierowniczej na przednim elemencie 
zawieszenia dodano usztywnienie. Dodatek ten zapewnia większą reakcję 
w momencie, gdy kierowca zaczyna skręcać, dzięki czemu uzyskuje głębokie 
i wyraźne wyczucie układu kierowniczego, charakterystyczne dla Lexusa.

06. SELEKTOR TRYBU JAZDY
Selektor trybu jazdy został umieszczony obok maskownicy licznika, dzięki 
czemu można go obsługiwać bez konieczności istotnej zmiany kierunku 
obserwacji lub zmiany pozycji za kierownicą. Tryby Eco, Normal i Sport są 
standardem we wszystkich modelach UX 300e.
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01. NAŚCIENNA ŁADOWARKA ENTRY WALLBOX Z KABLEM 
DO ŁADOWANIA, 22 KW

Jedna z najmniejszych w swoim rodzaju ładowarka 22 W Entry Wallbox posiada 
zintegrowany kabel do ładowania i wtyczkę typu 2 do zastosowań domowych 
i półpublicznych. Dzięki wyjątkowo kompaktowym wymiarom jest to idealne 
rozwiązanie do efektywnego ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz 
i na zewnątrz budynków.

02. NAŚCIENNA ŁADOWARKA CONNECTED WALLBOX 
Z GNIAZDEM ŁADOWANIA, 22 KW

Wyposażona w jedno gniazdo ładowania typu 2, ładowarka Connected 
Wallbox o mocy 22 kW jest inteligentnym rozwiązaniem do ładowania 
w zastosowaniach domowych i półpublicznych. Wyposażony w LAN, WiFi 
i opcjonalnie LTE, zintegrowany moduł RFID zapewnia szybki i bezpieczny 
dostęp. Connected Wallbox jest również przygotowany do użycia jako 
jednostka główna i nadaje się do zastosowań z wieloma punktami ładowania.

03. KABEL ŁADUJĄCY
Podczas ładowania w podróży użyj tego kabla ( jest dostępny w długościach 
5 m, 7,5 m lub 10 m), aby podłączyć UX 300e do publicznej stacji ładowania.

04. TORBA DO PRZECHOWYWANIA KABLI
Ta praktyczna torba do przechowywania utrzymuje kabel do ładowania 
w dobrym stanie i zapobiega jego plątaniu się lub zagracaniu przestrzeni 
bagażowej.
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01. UX 300E PAKIET STYLE
Akcesoria z tego pakietu podkreślają stylistykę boków i tyłu Twojego crossovera. 
Progi boczne eksponują imponujące linie pierwszego w pełni elektrycznego 
Lexusa. Tylna listwa podkreśla dynamiczną postawę UX 300e. Podświetlane 
listwy progowe zapewniają ekskluzywne powitanie za każdym razem, gdy 
otwierasz drzwi do samochodu.

02. UX 300E PAKIET SUV
Pakiet UX 300e pakiet SUV podkreśla odważny wygląd Twojego całkowicie 
elektrycznego crossovera za pomocą przednich, bocznych i tylnych elementów 
stylistycznych. Listwa przednia łączy się z dolną krawędzią zderzaka, aby 
nadać Twojemu UX 300e mocny, nisko osadzony wygląd. Listwy boczne 
nadają mu maksymalnie sportowy wygląd. Tylna listwa jest dynamiczną puentą 
sportowego charakteru auta.

03. 17-CALOWE ALUMINIOWE OBRĘCZE
Zimowe felgi Lexusa zostały zaprojektowane tak, aby Twój UX 300e był przy-
gotowany do jazdy w trudnych warunkach drogowych i w niskich temperaturach, 
zachowując przy tym prestiżowy wygląd. 

04. 18-CALOWE OBRĘCZE ZE STOPÓW LEKKICH
Ta błyszcząca, czarna, obrabiana maszynowo 10-ramienna felga stanowi 
niepowtarzalny wyraz miejskiego wyrafinowania.

05. 18-CALOWE OBRĘCZE ZE STOPÓW LEKKICH
Czarna, matowa, 10-ramienna felga podkreśla dynamiczny charakter UX 300e.

AKCESORIA
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06. UX 300E PAKIET PROTECTION
Pakiet ochronny UX 300e utrzymuje samochód w najlepszym stanie dzięki 
akcesoriom, które chronią go przed drobnymi uszkodzeniami:

-  Wykładzina bagażnika daje poczucie bezpieczeństwa przy przewożeniu 
takich ładunków, jak odpady ogrodowe czy sprzęt sportowy.

-  Dywaniki podłogowe premium są dostępne w wersji tekstylno-skórzanej 
lub z obszyciem z nubuku. 

07. TEKSTYLNE DYWANIKI PODŁOGOWE PREMIUM 
Z OBSZYCIEM Z NUBUKU 

Podaruj sobie i swoim pasażerom wysokiej jakości dywaniki podłogowe ze 
stylowym obszyciem z nubuku. 

08. TEKSTYLNA MATA PODŁOGOWA PREMIUM ZE SKÓRĄ 
Zadbaj o elegancki wygląd swojego nowego UX 300e dzięki tekstylnym 
dywanikom podłogowym premium ze skórą.

09. SKÓRZANA TAPICERKA
Skórzana tapicerka doda Twojemu UX 300e więcej luksusu.

10. POPRZECZKI/UCHWYT NA ROWER
W połączeniu z relingami dachowymi UX 300e poprzeczki stanowią 
bezpieczną podstawę do zamocowania szerokiej gamy specjalistycznych 
akcesoriów, takich jak uchwyty rowerowe czy boxy na narty. Przedstawiony 
na zdjęciu zamykany uchwyt rowerowy posiada specjalne uchwyty, które 
zabezpieczają zarówno koła roweru, jak i ramę.

AKCESORIA
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Projektanci Lexusa nigdy nie używają gotowych kolorów, wolą natomiast 
opracowywać własne, od podstaw - proces ten może trwać nawet dwa lata. 
Paleta lakierów Lexusa obejmuje około 30 różnych kolorów, w tym wykoń-
czenia metaliczne, takie jak Satin Silver i Sonic Titanium.

Opracowując nowy kolor lakieru, projektanci Lexusa nigdy nie idą na skróty, 
a każda decyzja opiera się na porównaniu setek próbek. „Podczas prac nad 
nowym kolorem mam do czynienia z tak wieloma różnymi odcieniami, że czasami 
pod koniec dnia miewam kłopoty z widzeniem”, żartuje Megumi Suzuki, jedna 
z naszych najbardziej doświadczonych projektantek kolorów. W pracy wyróżnia 
ją umiejętność doskonałego rozróżniania kolorów i bystre oko. 

„Za każdym razem, gdy kogoś spotykam, wchodzę do sklepu lub idę do 
czyjegoś domu, sprawdzam kolory i materiały” - mówi. „W naszym dziale jest 
wiele osób takich jak ja”.

Nawet po uzgodnieniu i wybraniu koloru pozostaje sporo do zrobienia. Podczas 
poszczególnych faz projektowania Megumi Suzuki musiała zatrudnić małą armię 
ekspertów: techników laboratoryjnych odpowiedzialnych za mieszanie farby, 
plastyków pracujących w glinie, inżynierów i zespół lakierników pracujących na 
linii produkcyjnej, którzy pokryją każdy model jednolitą, perfekcyjną warstwą 
lakieru. Co kilka tygodni firma Kansai Paint (dostawca farb Lexusa) produkuje 
nową partię lakierów, a projektanci Lexusa bacznie przyglądają się próbkom, 
formując panele testowe w kształt odzwierciedlający kontury nadwozia. Wszystkie 
są poddawane szczegółowej kontroli w warunkach laboratoryjnych i środo-
wiskowych — przy świetle reflektorów i słońca, w cieniu i przy zachmurzeniu, 
o różnych porach dnia i roku.

Wybór finalnego koloru to nie lada wyzwanie. Ten, który wygląda wprost znie-
walająco w blasku letniego poranka, może wypadać blado w cieniu lub przy 
sztucznym oświetleniu. Projektanci muszą także odłożyć na bok subiektywne 
wrażenia. „To niesamowite, że sposób, w jaki postrzegamy dany kolor, zależy 
od pory roku, nastroju czy panujących trendów”, zauważa Suzuki.

KOLORY  |  NADWOZIE

OPRACOWANIE NOWEGO  
KOLORU LAKIERU LEXUSA JEST  
SKOMPLIKOWANE I CZASOCHŁONNE
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SONIC QUARTZ | 085 SONIC GREY | 1L1

SONIC TITANIUM | 1J7 BLACK | 2121

GRAPHITE BLACK | 223 MADDER RED | 3T21

BLAZING CARNELIAN | 4Y1  TERRANE KHAKI | 6X4

CELESTIAL BLUE | 8Y6

1 Jednolity kolor.

Uwaga: ze względu na niedoskonałości druku faktyczne kolory lakieru mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na ilustracji.

KOLORY  |  NADWOZIE
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1 Tapicerka z tkaniny jest standardem w klasie Pure i Business Edition.
2 Niedostępne w wersji Pure.
3 Gładka skóra jest standardem w klasach Prestige i Omotenashi.

Zdjęcia na następnej stronie ilustrują wybrane dostępne kombinacje wnętrz. Pracownicy lokalnego autoryzowanego salonu Lexusa chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji. 

KOLORY  |  WNĘTRZE

TKANINA1

SKÓRA3

Black

Black

White Ash2

White Ash Rich CreamOchreCobalt
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01 Tkanina Black 
(Pure i Business Edition)

02 Skóra White 
Ash (Omotenashi)

03 Skóra Cobalt 
(Omotenashi)

04 Skóra Rich Cream 
(Omotenashi)

KOLORY  |  WNĘTRZE
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SPECYFIKACJA  |  WERSJE

PURE BUSINESS EDITION PRESTIGE OMOTENASHI

KOMFORT

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja    
Skórzana kierownica z panelem sterującym systemem audio, telefonem i wyświetlaczem    
Manetki do zmiany biegów na kierownicy    
Podgrzewanie kierownicy — —  
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów    
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy    
System inteligentnego kluczyka: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza z klamkami 
zewnętrznymi podświetlanymi LED

— —  

Inteligentna karta: kluczyk w postaci płaskiej karty — —  
Elektryczna regulacja przednich siedzeń (8 kierunków)    
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy    
Podgrzewane fotele przednie — —  
Wentylowane fotele przednie — —  
Aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości (all-speed ACC)    
Uruchamianie silnika za pomocą przycisku    
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)    
Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył)    
Czujnik deszczu —   
Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS) wraz z BSM i RCTAB – przód i tył —   
Kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu — — — 
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika sterowana ruchem nogi — — — 
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i podgrzewane    
Lusterko zewnętrze elektrochromatyczne (po stronie kierowcy) automatycznie składane i podgrzewane — — — 
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne — — — 
Podłokietnik przedni    
Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)    
System aktywnej kontroli dźwięku silnika (ASC)    
Filtr przeciwpyłkowy    

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Obręcze kół ze stopów lekkich 18”, 225/50 R18 (+ zestaw naprawczy) — —  
Obręcze kół ze stopów lekkich 17”, 215/60 R17 (+ zestaw naprawczy)   — —
Zintegrowane relingi dachowe z wykończeniem chromowanym —   
Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami    
Szyby z filtrem UV    

Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia —   
Reflektory przednie Bi-LED    —
Reflektory przednie Full LED L-Shape — — — 
Kierunkowskazy LED z przodu — — — 
Tylne światła LED    
System automatycznych świateł drogowych (AHB)    —
Dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS) — — — 
Spryskiwacze reflektorów    
Czujnik zmierzchu    
Lampy przeciwmgielne przednie LED —   —
Lampy przeciwmgielne przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów — — — 

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Tapicerka z naturalnej skóry — —  
Tapicerka z tkaniny   — —



UX 300e52

SPECYFIKACJA  |  WERSJE

 wyposażenie standardowe /  opcja niezależna / — opcja niedostępna / NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie 

PURE BUSINESS EDITION PRESTIGE OMOTENASHI

Elementy wykończenia wnętrza Japanese Paper    
Nakładki progowe z elementami aluminium — —  
Kanapa tylna składana (dzielona w stosunku 60:40)    
2 miejsca na kubek w konsoli środkowej    
Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na kubek    
Zegar analogowy w desce rozdzielczej    
Szyberdach sterowany elektrycznie — — — 

MULTIMEDIA

System Lexus Premium Navigation: wyświetlacz 7"    —
Apple CarPlay / Android Auto    
System audio klasy Premium Mark Levinson®: radio AM/FM, 13 głośników, wyświetlacz 10.3”, 
(zawiera Lexus Premium Navigation)

— — — 

Tuner DAB    
Interfejs Remote Touch Pad do obsługi multimediów    
Obsługa Bluetooth    
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do smartfonów — —  
Wejścia USB i AUX z VTR dla zewnętrznych urządzeń audio    

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)    
Systemy kontroli trakcji (TRC)    
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)    
System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)    
System stabilizacji toru jazdy (VSC)    
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS)    
System wspomagania wjazdu pod górę (HAC)    
System monitorowania „martwego pola” (BSM) — — — 
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją samodzielnego zatrzymania 
(RCTAB)

— — — 

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)    
Asystent podążania pasem ruchu (LTA)    
System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)    
System ochrony przedzderzeniowej z wykrywaniem pieszych (również w nocy) i rowerzystów (PCS)    
Rozpoznawanie znaków drogowych (RSA)    
Tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania    
Kolorowy projektor wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD) — — — 

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)    
Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP)    
Boczne kurtyny powietrzne    
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera    
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy 
 w przypadku kolizji (WIL)    

Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISOFIX  
na tylnych siedzeniach    

ZABEZPIECZENIA

Zamek centralny z podwójną blokadą    
System antykradzieżowy z czujnikiem wtargnięcia, nachylenia i wybicia szyby    



UX 300e53

1 Pojazdy z oponami 215/60R17.
2 Pojazdy z oponami 225/50RF18.
3 Z szyberdachem.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
Długość (mm) 4495
Szerokość bez lusterek (mm) 1840
Wysokość (mm) 1545
Rozstaw osi (mm) 2640
Współczynnik oporu aerodynamicznego 0.31
Minimalny prześwit 140
Element samochodu umieszczony najniżej Osłona przekładni
Przestrzeń ładunkowa Pojemność bagażnika – oparcie podniesione; do półki 367
Pojemność baterii (kWh) 54,3

MASY
Masa własna Łącznie (kg) 1785 – 1840
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2245

SILNIK ELEKTRYCZNY
Max. moc KM (kW) 204
Max. moment obrotowy (Nm) 300
Typ silnika Silnik z magnesem trwałym

BATERIA UKŁADU HYBRYDOWEGO
Typ baterii Li-ion
Napięcie nominalne (V) 355.2
Liczba komórek baterii 288

ŁADOWARKA
Moc wyjściowa ładowarki w samochodzie (kWh) 6.6
Typ złącza DC (szybkie ładowanie) CHAdeMO
Przybliżony czas ładowania (szybkie ładowanie) 50 minut (Max. 125 A)
Przybliżony czas ładowania (230 V) 6.5h (32 A), 12h (16 A), 19h (10 A), 24h (8 A)

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 160

Przyspieszenie (s)
0 – 100 km/h 7.5
80 – 120 km/h 5.3

ZAWIESZENIE
Przód Kolumna MacPhersona
Tył Trailing Wishbone
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1 Przy zastosowaniu opon 215/60 R17 rozstaw kół przednich i tylnych wynosi 1560.
2 Liczba ta dotyczy modeli wyposażonych w opcjonalny szyberdach. W przypadku modeli z dachem standardowym liczba ta wynosi 980.
3 Liczba ta dotyczy modeli wyposażonych w opcjonalny szyberdach. W przypadku modeli z dachem standardowym liczba ta wynosi 953.
4 W przypadku specyfikacji z 6-głośnikowym systemem audio Panasonic® liczba ta wynosi 1336.

Uwaga: przedstawione powyżej wymiary mierzone są w milimetrach.

DANE TECHNICZNE



© 2021 Lexus Europe* zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich szczegółów specyfikacji 
i wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia mogą być 
ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Szczegółowe 
informacje na temat zmian koniecznych w danym kraju lub regionie można uzyskać u autoryzowanych 
dilerów Lexusa w danym regionie.

Uwaga: pojazdy przedstawione na ilustracjach i specyfikacje zamieszczone w niniejszej broszurze mogą 
różnić się od modeli i elementów wyposażenia dostępnych w danym kraju lub regionie. Kolor nadwozia 
pojazdu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w niniejszej broszurze.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl

Łączna emisja CO2 Lexus UX300e: 0 g/km. Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden 
z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań, które do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają 
nasze samochody na środowisko naturalne. Dotyczy to całego cyklu — od prac projektowych, poprzez 
produkcję, dystrybucję, sprzedaż, serwis, aż po wycofywanie zużytych pojazdów z eksploatacji. 
Dilerzy udzielają wszelkich informacji na temat wymagań wynikających z przepisów o postępowaniu 
z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

* Lexus Europe jest oddziałem spółki Toyota Motor Europe NV/SA.

Wydrukowano w Europie, sierpień 2021 r.

Więcej o nowym UX 300e:
www.lexus-polska.pl/car-models/ux-300e
youtube.com/LexusPolska
twitter.com/Lexus_Poland
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