
FWD

LUXURYJANTES E PNEUS
Jantes em liga leve de 17’’ com pneus 215/60 R17
Jantes em liga leve de 18’’ com pneus 225/50 R18
Kit reparação de pneus

EXTERIOR
Vidros das portas traseiras e bagageira escurecidos com proteção UV
Vidros das portas dianteiras com isolamento acústico
Espelhos retrovisores com regulações elétricas, aquecimento, recolha automática,  indicador de mudança de 
direção e BSM (Blind Spot Monitor)

Barras de tejadilho

Teto de abrir 

CONFORTO E COMODIDADE
Sensor de chuva
Espelho retrovisor interior eletrocromático (anti-encandeamento automático)
Sensores de estacionamento (ICS + RCTAB)

Smart Entry

Abertura e fecho automático da tampa da bagageira com sensor de pé

Iluminação interior do habitáculo, pés e manípulos das portas

Controlo de climatização de 2 zonas com sensor de humidade

Travão de mão eletrónico com função “HOLD”

LEXUS UX 300e

EQUIPAMENTO

INTERIOR
Painel de instrumentos: Japanese Paper
Volante com aquecimento
Coluna de direção com regulação elétrica
Rodapés das embaladeiras em resina

Rodapés das embaladeiras em alumínio



ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA
Lexus Safety System +
- Sistema de Segurança de Pré-Colisão (PCS) 
- Cruise Control Adaptativo (sem restrição de velocidade)
- Comandos adicionais no volante (ACC, LDA)
- Sistema de alerta à mudança de Faixa de Rodagem (LDA)
- Assistência à manutenção na faixa de rodagem (LKA)
- Sistema de reconhecimento dos sinais de trânsito (RSA)
Óticas dianteiras com nivelamento automático (dinâmico)
Faróis dianteiros com Tri-LED + AHS (Sistema de Máximos Adaptativo)
BSM
Faróis de nevoeiro dianteiros LED
Faróis de nevoeiro traseiros LED
Controlo Ativo do Som

BANCOS
Bancos em pele suave
Bancos dianteiros e traseiros aquecidos
Bancos dianteiros aquecidos e ventilados (condutor e passageiro)
Bancos dianteiros com 8 posições de ajuste elétrico
Bancos dianteiros com ajustes elétricos (condutor e passageiro)
Apoio lombar com ajuste elétrico

MULTIMEDIA E NAVEGAÇÃO
Rádio preparado para emissão digital  (DAB)
Lexus Media Display: ecrã central a cores de 10.3” operado por painel tátil
Lexus Navegação Premium com serviços conetados
Sistema de áudio Mark Levinson com 13 altifalantes
Head-Up Display
Carregador Wireless para smartphones
Monitor de assistência ao estacionamento
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PERFORMANCE
Seletor do Modo de Condução: ECO / NORMAL / SPORT
Barra anti-aproximação dianteira
Barra anti-aproximação traseira

PROTEÇÃO
Fecho de portas automático
Sistema anti-roubo (alarme) - imobilizador / sensor de intrusão / sirene

SEGURANÇA PASSIVA
Airbags SRS de cortina (dianteiros e traseiros)
Airbags SRS de joelho (condutor e passageiro)
Airbags SRS frontais (condutor e passageiro)
Airbags SRS laterais (condutor e passageiro)
Aviso audiovisual para colocação dos cintos de segurança dianteiros
Pré-tensores dos cintos de segurança, bancos dianteiros e traseiros esquerdo e direito
Bancos dianteiros com Sistema de Proteção da Coluna Cervical (WIL)
Possibilidade desligar o airbag frontal (passageiro)
Sistema de fixação ISOFIX (bancos traseiros esquerdo e direito)

LEGENDA
Equipamento de série
Equipamento opcional
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