
Оригінальні аксесуари RX 



ІндивІдуальнІсть  
у всьому

Передовий дизайн, додаткове задоволення від водіння – така філософія 
нового Lexus RX та оригінальних аксесуарів, що створені для того, щоб 
додатково підкреслити зовнішній вигляд неймовірного автомобіля та 
додати йому індивідуальності. вони створюють взаємодію між вами, 
вашим автомобілем та вашим стилем життя. Кожен аксесуар створений 
відповідно до параметрів вашого RX. Ідеальна інтеграція та бездоганна 
якість оригінальних аксесуарів для вашого RX підкреслять неповторність як 
авто, так і свого власника. 
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стиль

Передній обвіс

Ексклюзивний стиль серії RX F SpoRt надає потужного 
та сміливого вигляду вашому авто.

стиль

ЛегкосПЛавні диски 18” 

Класичні оригінальні диски мають дизайн, що підкреслить 
гордий і потужний вигляд вашого автомобіля.

Передній обвіс із захистом  

Передній обвіс Lexus у поєднанні зі 
сріблястим захистом створений для 
виокремлення вашого RX з-поміж 
інших.

захисна накЛадка дЛЯ заднього бамПера (нержавіюча стаЛь)

вишуканий дизайн довершує неповторність оформлення вашого RX, а також захищає бампер 
від пошкоджень.

задній захист бамПера

сріблястий колір захисту бампера максимально 
відповідає гладкому візуальному контуру автомобіля RX.
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Захист

дефЛектор каПота

сконструйований для захисту кузова 
вашого автомобіля від комах, пилу 
та бруду, що можуть пошкодити 
його під час швидкої їзди. Ефект 
досягається шляхом спрямування 
повітряного потоку над склом.

бризковики 

Ідеально повторюють форму коліс-
них арок вашого автомобіля.

тент-ПокриттЯ дЛЯ автомобіЛЯ

спеціально розроблений для захисту зовнішнього фарбового покриття RX 
від шкідливого впливу зовнішнього середовища.

вітровики дЛЯ Передніх та задніх дверей

Поєднуючись із контурами Lexus RX та зменшуючи шум, вітровики передніх та 
задніх дверей дозволяють вам насолоджуватись подорожами з відкритими 
вікнами.

Захист

захисна ПЛівка дЛЯ заднього бамПера

Прозора плівка, яка створює додатковий бар’єр для захисту фарбового 
покриття від ушкоджень.

захисна накЛадка дЛЯ заднього бамПера 

Гумова накладка призначена для захисту бампера від подряпин під час 
завантаження або розвантаження багажника.

бокові моЛдинги

Ефективний захист панелей дверей 
від дрібних подряпин. 

секретні гайки *

Щоб забезпечити додатковий захист 
дисків від викрадення, вам достатньо 
просто замінити у кожному колесі 
одну з гайок на секретну. Завдяки 
заокругленій формі гайки та нарізці 
ключа зняти її звичайним гайковим 
ключем практично неможливо.

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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гумові киЛимки  
дЛЯ саЛону

Гумові килимки допомагають 
зберегти салон вашого автомобіля 
в ідеальному стані, незважаючи 
на зовнішні природні умови. 
Комплект включає передні та задні 
гумові килимки, які фіксуються за 
допомогою спеціальних кріплень.

текстиЛьні 
киЛимки дЛЯ саЛону

легко очищуються, практичні 
та ультрастильні. спеціальні 
фіксатори утримують їх на місці для 
забезпечення додаткової безпеки.

двосторонній киЛимок дЛЯ багажника

два в одному: з одного боку – текстильний килимок для 
багажника та гумовий – з іншого. також він має захисну 
гумову накладку на бампер.

гумовий киЛимок  
дЛЯ багажника

водонепроникний гумовий килимок 
знадобиться вам, щоб захистити 
тканину багажника автомобіля. 
верхній одяг, ролики, брудне 
спортивне взуття можуть бути 
розміщені на ньому без зайвих 
проблем. спеціальна поверхня 
запобігає ковзанню речей в 
багажнику.

киЛимок дЛЯ багажника

оригінальний килимок забезпечить захист багажника 
від пилу та бруду. 

Захист мультимЕдІа

система Lexus Hot spot *

система Lexus Hot Spot перетворить ваш RX у Wi-Fi-зону. вам необхідно 
просто підключити вашу сім-карту і ви отримаєте безпровідний доступ 
до Інтернету. система Lexus Hot Spot підключається до п’яти пристроїв, 
включаючи ноутбуки, смартфони, планшети, ipod, iphone, ігрові пристрої 
та преміальну навігаційну систему Lexus. Lexus Hot Spot підключається до 
електромережі автомобіля, що забезпечує постійне електроживлення.

безПровідні навушники *

Забезпечують відмінний звук. За відсутності сигналу автоматично 
вимикаються, щоб заощадити заряд батареї. 

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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кріПЛеннЯ дЛЯ Лиж та сноуборду *

можна вибрати кріплення для лиж одного з двох розмірів, що надає максимум 
зручності для тих, хто займається зимовими видами спорту. менші за 
розміром кріплення утримуватимуть чотири пари лиж або два сноуборди, а 
більші – шість пар лиж або чотири сноуборди. обидва дизайни дозволяють 
регулювати висоту, замикаються і виготовлені з легкого алюмінію.

бокс дЛЯ Лиж *

Бокс для лиж має гладкий аеродинамічний профіль. Центральне розташування 
та відкриття з пасажирського боку забезпечують надійність та легкість у 
використанні.

кріПЛеннЯ дЛЯ ПеревезеннЯ веЛосиПедів *

Призначене для транспортування завдяки кріпленням, що встановлені 
фіксаторами на даху автомобіля і надійно утримують колеса вашого 
велосипеда. Протиугінна система захищає як велосипед, так і фіксований 
пристрій.

багажний бокс *

міцний аеродинамічний бокс для багажа є ідеальним для туристичного 
відпочинку. внутрішні ремені утримують багаж точно на місці. Центральне 
блокування забезпечує надійність, а відкриття з пасажирського боку додає 
зручності.

трансПортування  
та ЗБЕрІГання

Поздовжні рейЛінги

аеродинамічні рейлінги для постійної 
фіксації, які комбінуються у поєднанні 
з поперечними. 

ПоПеречні рейЛінги

система складається з двох міцних 
планок для комбінації з поздовжніми 
рейлінгами.

кріПЛеннЯ дЛЯ багажа 

має міцну конструкцію і привабливий дизайн, а також інтегровану систему 
безпечного замикання.

заднє кріПЛеннЯ дЛЯ веЛосиПедів *

легка та міцна сталева конструкція для надійного перевезення одного чи 
двох велосипедів. Кріпиться на фаркоп Lexus, має замок, повтори поворотів 
та рамку для державного номера. 

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.
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термобокс *

Підключається до 12V-ї автомобільної аксесуарної розетки і зберігає 
продукти теплими або прохолодними залежно від ваших потреб. 

ПоПіЛьничка *

Цей автономний пристрій являє собою легко відокремлювану попільничку – 
чашу з уФ-захисного пластику з відкритою кришкою, яка ідеально підходить 
до тримача чашок вашого RX. Попільничка легко чиститься, має глибоке 
дно та інтегровану кришку, запобігає розсіюванню попелу – нею зручно 
користуватись як водієві, так і пасажирові.

трансПортування  
та ЗБЕрІГання

КомФорт

горизонтаЛьна сітка       
дЛЯ кріПЛеннЯ багажа

створена для зберігання будь-яких 
речей – від спортивного обладнання 
до невеликих за розміром ділових 
кейсів.

вертикаЛьна сітка  
дЛЯ кріПЛеннЯ багажа

Ідеальний аксесуар для дбайливого 
перевезення дрібних речей.

змінний фаркоП *

Змінний фаркоп Lexus надає додаткових можливостей для перевезення.  
Кожен фаркоп оснащений екологічним покриттям для захисту від корозії та порошковим покриттям, що запобігає 
дії уФ-випромінювання. Фаркоп кріпиться за заднім бампером, залишаючи видимою лише трубу і не зменшуючи 
дорожнього просвіту. Фаркоп поєднується з аеродинамічною обшивкою низу кузова, що дозволяє знизити шум 
та оптимізувати витрату палива.

огорожа дЛЯ собаки 

створює простір вашому улюбленцеві під час подорожі.

бЛок живЛеннЯ 
дЛЯ термобоксу *

Конвертує 220 в у 12 в, що дає 
змогу зберігати ваші продукти у 
термобоксі під час подорожей.

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Lexus.*до початку буксування переконайтесь, що ваш автомобіль та причіп є сумісними, добре з’єднані і правильно завантажені, що у вас є все 
необхідне додаткове обладнання. дотримуйтесь граничних норм ваги та інструкції для власника.12 13
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виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних 
характеристик та переліку обладнання автомобілів/аксесуарів при їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у 
процесі вдосконалення моделей. 
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому каталозі. 
Примітка: представлений у каталозі автомобіль та його технічні характеристики можуть змінюватися залежно від наявних 
у вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі. 
Є тільки один спосіб по-справжньому зрозуміти, що робить автомобіль Lexus таким особливим, – це самому сісти за 
кермо. Просимо звернутися до найближчого авторизованого дилера Lexus або національного веб-сайту Lexus, аби 
домовитися про ознайомчу поїздку на RX.

* усі аксесуари та зображені автомобілі за дизайном та специфікацією можуть 
відрізнятися від зображених у фотографічних матеріалах.

** умови гарантії на оригінальні аксесуари:

– Згідно з гарантійною політикою виробника на оригінальні аксесуари Lexus, 
встановлені на збиральному конвеєрі, під час передпродажної підготовки 
автомобіля у дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у дилера до 
продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки або 
100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. термін 
починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці «сервіс та 
Гарантія». у разі безкоштовної заміни оригінальних аксесуарів на гарантійному 
автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим строком гарантії 
на автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати встановлення.

– якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія на 
встановлені офіційним дилером Lexus оригінальні аксесуари дійсна впродовж  
12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на 
автомобіль, яка фіксується в книжці «сервіс та Гарантія».

адреси офіційної дилерської мережі Lexus в україні: 
«лексус сіті Плаза» 
м. Київ, вул. мечникова, 2 а 
тел.: (044) 499 4009 
«Cіті Плаза», сервіс лексус 
м. Київ, пр-т московський, 24 Б 
тел.: (044) 495 8585

«лексус Київ Захід» 
м. Київ, софіївська Борщагівка, вул. велика Кільцева, 58 
тел.: (044) 507 0808

«лексус дніпропетровськ Центр» 
м. дніпропетровськ, вул. набережна Перемоги, 1 н 
тел.: (056) 728 8888

«лексус донецьк» 
м. донецьк, вул. Зльотна, 7 в  
тел.: (062) 332 0676

«лексус харків» 
м. харків, вул. Шевченка, 332 
тел.: (057) 763 1777

www.lexus.ua




