O DESAFIO DO CROSSOVER
Desafiando tudo o que veio antes, o Lexus UX une seu design arrojado com uma força
inconfundível. Com o acabamento artisticamente esculpido e sua imponência, o UX
é destaque por onde passa. Impressionante de qualquer ângulo, sua grade possui um
padrão que se ajusta gradualmente ao emblema da Lexus, enquanto seus elegantes
faróis de LED são realçados pelas luzes de condução diurna. Unindo funcionalidade com
estilo, o UX apresenta inúmeros avanços em termos de aerodinâmica, como seu design
exclusivo, sua estabilidade e suas rodas inovadoras, que refrigeram os freios a disco
e reduzem a resistência do vento. Desenvolvido com tecnologia e segurança avançadas,
este é o primeiro e único Lexus UX.

DESENVOLVIDO COM PERFEIÇÃO
NOS MÍNIMOS DETALHES
O Lexus UX desafia de maneira ousada o status quo, eliminando os limites do design interior
e exterior. Suas linhas sofisticadas foram inspiradas nos tradicionais corredores de madeira
japoneses, chamados de “Engawa”, que interligam os espaços internos com os espaços
externos das casas, expandindo-os. Esse conceito é ainda mais evidente no interior,
onde o painel parece se estender pelo para-brisa, criando um amplo campo de visão.
O conceito japonês pode ser percebido em toda a cabine. Mesclando o estilo inovador ao
amplo conforto, os assentos dianteiros se caracterizam por um padrão tridimensional e
permitem ajustar o sistema de aquecimento (todas as versões) e ar-condicionado (Luxury)
à temperatura preferida de cada ocupante.

A PERFEITA COMBINAÇÃO DE
INOVAÇÃO E EXCELÊNCIA
O Lexus UX possui uma carroceria rígida e um baixo centro de gravidade,
aumentando a performance do veículo. O versátil crossover possui três diferentes
versões: Dynamic, Luxury e F Sport. Com motor 2.0L e a combustão e tecnologia
Lexus Hybrid Drive, os modelos trazem performance e personalidade, além de
máxima segurança, com características técnicas como o controle de combustível em
caso de colisão e os controles de estabilidade, tração, assistente em curvas e subida.
Para os que gostam de inovação, as versões Luxury e F Sport proporcionam itens de
tecnologia como o carregador de celular sem fio e sistema multimídia com TV digital
e tela de 10,3 polegadas. A versão F Sport conta com acabamentos exclusivos de
couro ecológico (material sintético) e madeira, todos artesanalmente desenvolvidos.

EXPLORE UM CARRO COM UMA PRESENÇA
ÚNICA QUE ESTÁ LEVANDO O DESEMPENHO
DE CROSSOVER PARA UM NÍVEL MAIS ALTO.
MODELO DISPONÍVEL PARA VENDA A PARTIR DE ABRIL DE 2019.

PRINCIPAIS ITENS:

Lexus Hybrid Drive – Motor 2.0L e motor elétrico
Tração 4x2

para os bancos dianteiros
com ocupantes)

Rodas de liga leve aro 18”

Head-up Display (com informações sobre velocidade, navegação
GPS, áudio) (F SPORT)

Porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema de abertura
hands-free (sensor por movimento embaixo do para-choque traseiro)
(Luxury e F SPORT)

Smart Entry: sistema de destravamento das portas
(portas dianteiras e porta-malas)

Bancos com revestimento de couro ecológico (material sintético) e
acabamento F SPORT perfurado (F SPORT)

Sistema multimídia Lexus com tela de LCD de
10,3” com TV digital (Luxury e F SPORT)

Bancos dianteiros com sistema de aquecimento
(todas as versões) e ar-condicionado (Luxury)

Sistema Welcome Lights (acendimento automático das maçanetas,
luzes internas e luzes de cortesia, por identificação de aproximação da
chave do veículo)

Carregador de celular sem fio (Wireless Charger) (Luxury e F SPORT)

8 air bags (2 de joelho, 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais)

Faróis e lanternas de LED

Sensores de estacionamento dianteiros (4) e traseiros (4)

Freio de estacionamento eletrônico

Sistema de Controle de Estabilidade Veicular (VSC), Assistente Ativo
em Curvas (ACA), Controle Eletrônico de Tração (TRC) e Assistência
ao Arranque em Subida (HAS)

Teto solar elétrico com sistema antiesmagamento
e acionamento por um toque (Luxury e F SPORT)
Controle touchpad para o sistema multimídia Lexus
Ar-condicionado dual zone digital integrado frio e quente, sensor de
umidade e sistema S/Flow (direcionamento automático do fluxo de ar

Itens podem variar de acordo com a versão. Versão Luxury – Couro: encosto de cabeça dianteiro (parte frontal); acabamento interno dos bancos dianteiros; encosto de cabeça traseiro (parte frontal); acabamento interno dos bancos
traseiros. Couro sintético: encosto de cabeça dianteiro (laterais); acabamentos laterais dos bancos dianteiros; encosto de cabeça traseiro (laterais). Tecido: acabamento externo dos bancos traseiros. Versão Dynamic – 100% couro
sintético: bancos dianteiros. Couro sintético: acabamento interno dos bancos traseiros. Tecido: acabamento externo dos bancos traseiros. Versão F Sport – 100% couro sintético: bancos dianteiros. Couro sintético: acabamento interno dos
bancos traseiros. Tecido: acabamento externo dos bancos traseiros.

