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UX لكزس



Android Autoو Apple Car Play نظام

فتحة سقف

كاميرا عكسية

مفتاحا تشغيل عن بعد 

مقاعد مصنوعة من
جلد لكزس نولوكس [من عالمة Viscotecs التجارية]

عجالت ألمنيوم 17 إنش [تصميم هوائي ايروديناميكي]

عجلة قيادة من الجلد

عمود توجيه تلسكوبي قابل ل�مالة يدوي�

نظام التحكم بالسرعة - نظام للتحكم التكيفي بالسرعة 

نظام صوتي مع 6 مكبرات صوتية وشاشة 7 إنش

تعديل المقعد ا�مامي الكهربائي للسائق
والراكب بـ8 وضعيات

مصابيح أمامية LED ثنائية الشعاع

185,000 درهم170,000 درهم

UX200 بريمييرUX200 F SPORT برستيج

مقابض تبديل السرعة

Android Autoو Apple Car Play نظام

فتحة سقف

كاميرا عكسية

مفتاحان للتشغيل عن بعد 

مقاعد F Sport  مصنوعة من
جلد لكزس نولوكس 

عجالت F Sport  18 إنش بلون معدني داكن مميز  

F Sport عجلة قيادة

عمود توجيه تلسكوبي قابل ل�مالة كهربائي�

نظام التحكم بالسرعة - نظام للتحكم التكيفي بالسرعة

نظام صوتي مع 8 مكبرات صوتية وشاشة 10.3 إنش

تعديل المقعد ا�مامي الكهربائي للسائق
والراكب بـ8 وضعيات

مصابيح أمامية LED ثنائية الشعاع

195,000 درهم

 UX200 بالتينيوم

باب خلفي كهربائي - بتقنية حساس لحركة القدم

شاحن السلكي للهاتف الذكي 

مقاعد أمامية بميزة التهوية

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 

RCTA حركة المرور خلف المركبة

Android Autoو Apple Car Play نظام

فتحة سقف

نظام شاشة الرؤية البانورامية (كاميرا 360 درجة)

مفتاحا تشغيل عن بعد + بطاقة

مقاعد مصنوعة
من الجلد ا�ملس

عجالت ألمنيوم عالية الجودة 18 إنش

عجلة قيادة من الجلد

عمود توجيه تلسكوبي قابل ل�مالة كهربائي�+ ميزة الذاكرة

نظام التحكم بالسرعة - نظام عادي للتحكم التكيفي بالسرعة

نظام صوتي مع 8 مكبرات صوتية وشاشة 10.3 إنش

تعديل المقعد ا�مامي الكهربائي للسائق والراكب بـ8 وضعيات
+ ميزة الذاكرة لمقعد السائق

LED 3 مصابيح أمامية

205,000 درهم

UX200 F SPORT  بالتينيوم

نظام عرض المعلومات على الزجاج ا�مامي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام تعليق تكيفي متغير [الوضع الرياضي + الوضع المخصص]

باب خلفي كهربائي - بتقنية حساس لحركة القدم

شاحن السلكي للهاتف الذكي 

مقاعد أمامية بميزة التهوية

نظام مراقبة النقطة العمياء + نظام مراقبة 

RCTA حركة المرور خلف المركبة

مقابض تبديل السرعة

Android Autoو Apple Car Play نظام

فتحة سقف

نظام شاشة الرؤية البانورامية (كاميرا 360 درجة)

مفتاحا تشغيل عن بعد + بطاقة

مقاعد F Sport مصنوعة
من الجلد ا�ملس

عجالت F Sport  18 إنش بلون معدني داكن مميز  

F Sport عجلة قيادة

عمود توجيه تلسكوبي قابل ل�مالة كهربائي�+ ميزة الذاكرة

نظام التحكم بالسرعة - نظام عادي للتحكم التكيفي بالسرعة

نظام صوتي مع 8 مكبرات صوتية وشاشة 10.3 إنش

تعديل المقعد ا�مامي الكهربائي للسائق والراكب بـ8 وضعيات
+ ميزة الذاكرة لمقعد السائق

LED 3 مصابيح أمامية



التصميم الداخلي



أبيض فضي كريمي

أصفر غامق

أسود

أبيض رمادي

PREMIER AND PLATINUM

أبيض أحمر مشعأسود

F SPORT EXCLUSIVE

التوفر تبع� للفئة وتأكيد المصنع



التصميم الخارجي



أبيض ثلجي GF كحلي غامق

 GF أسود جرافيت تيتانيوم سونيكأحمر غامق

 CS كهرماني

 MC رمادي زئبقي أسود

سونيك كوارتز  ME فضي بالتينيومM.M أخضر زيتوني  C.L برتقالي متوهج  GF أزرق سماوي

F SPORT حصري

بريميير وبالتينيوم



800LEXUS (53987)


