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PROPOZYCJA CENOWA
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LEXUS NX 300h Business Edition AWD

Dane Techniczne
Pojemność skokowa silnika w cm3: 2993 cm3

Emisja CO2 w gr/km: 137 gr/km

Status: Nowy

Moc silnika w KM: 197 KM

Średnie zużycie paliwa w l/100km: 6 l/100km

Rodzaj i kolor tapicerki: Vernasca Black skórzana

Propozycja cenowa

Cena katalogowa zaproponowanego samochodu: 245 960,00 PLN

Przebieg:

Nawozie i tapicerka
Kolor nadwozia: Antracytowa czerń metalik

Oszczędność %: 26%
* W przypadku samochodów z polskiej sieci dealerskiej cena CDG Poland Sp. z o.o. zawierają koszt prowizji delarskiej, natomiast w przypadku samochodów z sieci dealerskiej 
zlokalizowanej na terytorum krajów UE w cenie ujęte są: prowizja, akcyza, tłumaczenia, koszty logistyczne. 

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)

Cena CDG Poland  brutto 181 900,00 PLN

Oszczędność PLN: 64 060,00 PLN

CDG Poland Sp. z o.o.

Chmielna 2 lok.31 00-020 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000701326 NIP: 5252727514 REGON: 368601875
Kapitał zakładowy: 5 000 zł

www.cdgpoland.pl biuro@cdgpoland.pl +48 576 079 958



Lexus NX 300h Business Edition AWD

Wyposażenie opcjonalne:

Nadwozie
Kolor nadwozia Antracytowa czerń metalik

Wnętrze

Tapicerka
Tapicerka materiałowa łączona ze skórą syntetyczną 
Tahara

Wykończenie wnętrza Elementy ozdobne Piano Black

Koła
Obręcze kół ze stopów lekkich 18", 225/60 R18 (5 
podwójnych ramion)

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
Automatyczny wyłącznik świateł drogowych (AHB)
Bluetooth
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Dywaniki podłogow;e Elektryczny hamulec postojowy 
(EPB)

Wyposażenie standardowe:

Apple CarPlay / Android Auto

Kamera cofania
Kanapa tylna składana
Kierunkowskazy LED sekwencyjne - przód i tył
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
Konstrukcja foteli przednich zmniejszająca urazy szyi i 
głowy w przypadku kolizji WIL
Lakier uni

Felgi aluminiowe 18 (5 podwójnych ramion) z ogumieniem 
225/60
Filtr przeciwpyłkowy
Fotele przednie ogrzewane

Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach

Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana F SPORT

Interfejs Remote Touch Pad do obsługi multimediów

Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down
Podłokietnik przedni
Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma 
uchwytami na kubek
Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich 
(TAP)
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i 
pasażera
Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera 
przedniego fotela

Lampy tylne z sygnalizacją gwałtownego hamowania

Lusterka boczne elektrochromatyczne składane 
elektrycznie i ogrzewane
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające 
się automatycznie)
Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
Nakładki progowe
Obudowy lusterek w kolorze czarnym

Poduszki powietrzne kurtynowe boczne

Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami

Reflektory przednie w technologii Full LED (światła 
mijania, dzienne i drogowe)
Relingi dachowe zintegrowane



Sterowanie głosowe
System adaptacyjnych świateł długich (AHB)
System Inteligentny kluczyk
System kontroli trakcji TRC
System Lexus Premium Navigation, Radio AM/FMz DAB, 
CD, 10 głośników, wyświetlacz 10.25 cali
System ochrony przedzderzeniowej PCS z wykrywaniem 
pieszych

Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco. Normal, Sport)
Silnik uruchamiany za pomocą przycisku

System wspomagania hamowania awaryjnego (EBD)

Szyby regulowane elektrycznie - przód + tył Szyby z filtrem 
UV
Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania 
zakrętów
Światła tylne LED
Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie 
prędkości (all-speed ACC)
Tryb samochodu elektrycznego

System ostrzegający o spadku cisnienia w ogumieniu 
(TPMS)

System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)

System rozpoznawania znaków drogowych
System stabilizacji toru jazdy VSC
System wspomagający ruszanie pod górę HAC

System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS)

Zaczepy w podłodze przestrzeni bagażowej (6 szt.)
Zamek centralny z podwójną blokadą
Zestaw naprawczy do opon

Tuner cyfrowy DAB
Uchwyty na kubki w konsoli środkowej

Wejście USB i AUX dla zewnętrznych urządzeń audio

Wspomaganie układu kierowniczego zależne od 
prędkości jazdy (EPS)
Wyświetlacz informacyjny, dodatkowy, 4,2-calowy
Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie 
ISOFIX na tylnych siedzeniach


