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LEXUS RX 350 – LINHA 2016

UM SUV DE VISUAL AGRESSIVO
Com
base
na
filosofia
de
design
Lexus,
L-finesse,
por
meio
da qual os conceitos de tecnologia de ponta e sofisticação são harmoniosamente combinados, o
modelo Lexus RX 350 expressa uma abordagem visual que eleva o nível de beleza e arte em um
SUV, representada pela elegância do estilo ousado do desenho da grade frontal – Spindle Grille –
e pelo estilo distinto proporcionado pelo sistema de acendimento automático
das luzes diurnas de LED1 – Daytime Running Lights (DRL mode) –, com o
qual as luzes em forma de L permanecem acesas enquanto o carro está em
movimento, conferindo forte identidade ao modelo. Essa combinação, aliada
a outros elementos, como as rodas de liga leve de 20”, o design das lanternas traseiras de
LED1, a antena shark fin e o teto solar elétrico(a), resulta no visual extraordinário do SUV de luxo
da marca Lexus.

Lanternas traseiras de LED1

Teto solar elétrico(a)

Para-choque e grade frontal
moldados com o conceito de
design Lexus, Spindle Grille

Rodas de liga leve de 20”
(versão RX 350)

DESEMPENHO IMPRESSIONANTE
O modelo Lexus RX 350 é movido por um motor V6 incrivelmente suave de 3,5 litros a
gasolina e possui transmissão automática de oito velocidades com modo sequencial – que
permite a troca das marchas em sequência pelo motorista –, shift gate e controle eletrônico
Super ECT2, que seleciona a marcha mais adequada de acordo com a situação de condução.
Com potência de 305 cavalos e torque de 38,04 kgf.m transmitidos por um refinado
sistema de tração 4x4 integral com controle eletrônico (Intelligent Control) e controle ativo
de torque, o motor possui comando inteligente de abertura variável de válvulas – tecnologia
VVT-i. Para tornar a experiência a bordo de um RX ainda mais extraordinária, você pode
selecionar o modo de condução de sua preferência, conforme seu estilo de dirigir: Eco,
Normal e Sport S/S+.
Motor V6 de 3,5 litros com 305
cavalos de potência
Transmissão automática de oito
velocidades com modo sequencial,
shift gate e Super ECT2

Seleção de modo de condução:
Eco, Normal e Sport S/S+

TECNOLOGIA INTUITIVA
Com itens de série capazes de surpreender, a linha RX apresenta as tecnologias Smart Entry, que destrava portas e porta-malas
automaticamente ao se aproximar a chave do carro, e Start Button, com a qual o motor é acionado ao toque de um botão,
privilegiando a comodidade. Com o sistema multimídia Lexus com tela LCD3 de 12” compatível com DVD player(b), CD-R/RW,
MP3, WMA4 + sistema Bluetooth® (com microfone e amplificador) + rádio AM/FM, o motorista tem acesso às funções de TV
digital(b), sistema de navegação (GPS5)(c) e câmera de ré (com linhas-guia auxiliares) por meio do controle Remote Touch, sem
tirar as mãos do console central. A linha RX ainda conta com Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC6) e freio de
estacionamento eletrônico (EPB7).

Freio de estacionamento eletrônico

Sistema multimídia Lexus com tela
de LCD3 de 12”

Controle Remote Touch

LCD: Liquid-crystal Display (Tela de Cristal Líquido). I WMA: Windows Media Audio. l GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global). l HAC: Hill-start Assist Control. l EPB:
Electric Parking Brake. l (b)Por questões de segurança, as imagens da TV digital e do DVD player não serão exibidas enquanto o veículo estiver em movimento. I (c)O funcionamento do GPS depende da
disponibilidade de sinal da região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros,
telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de
cobertura do mapa. Micro SD Card – Para sua segurança, não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum
mapa será exibido no sistema multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano
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(que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na Rede Autorizada Lexus.

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

SEGURANÇA SUPERIOR
O modelo Lexus RX 350 apresenta um sistema com 10 air bags, sendo dois frontais, dois
laterais dianteiros, dois laterais traseiros, dois de cortina, um de joelho para motorista e um
de assento para passageiro dianteiro. O sistema de controle eletrônico de estabilidade
veicular (VSC9) auxilia na estabilidade do veículo em curvas, e os freios a disco nas quatro
rodas possuem sistema ABS10 – que evita o travamento das rodas – com EBD11 – que contribui
para manter a estabilidade do veículo em frenagens de emergência – e BAS12, que amplia a
força de frenagem. Para completar, o controle eletrônico de tração (TRC13) impede a perda
de aderência das rodas motrizes, principalmente durante arrancadas ou curvas.

Sistema de proteção com 10 air bags

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

Freios a disco nas quatro rodas com
ABS10, EBD11 e BAS12

O modelo RX 350 apresenta bancos dianteiros com regulagem elétrica para dez posições,
incluindo ajustes de distância, inclinação, altura, pernas e lombar, e controle de memória com
capacidade para armazenar até três perfis + função Return & Away para o banco do motorista
– com a qual o banco se recolhe automaticamente ao se desafivelar o cinto de segurança,
facilitando a saída do motorista. Os bancos dianteiros ainda contam com sistema de aquecimento
e de ventilação para máximo conforto. O motorista também conta com a direção eletroassistida
progressiva (EPS8), que privilegia a facilidade na realização de manobras, e com a coluna de
direção com regulagem elétrica de altura e profundidade, promovendo mais conforto ao dirigir.
Além disso, o SUV também apresenta comando elétrico interno para abertura e fechamento do
porta-malas, privilegiando a comodidade.

Comando elétrico interno
para abertura e fechamento
do porta-malas
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Comando para
memória
do banco do
passageiro dianteiro

EPS: Electric Power Steering. 9VSC: Vehicle Stability Control. l 10ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). I 11EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). l 12BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). l 13TRC: Traction Control.

RX 350
F SPORT
A face agressiva da versão F
SPORT com a vibrante Spindle
Grille com desenho em Mesh Type
reflete um perfil esportivo

Vista da estrada, a versão F SPORT
afirma agressivamente a sua intenção
com as rodas de liga leve de 20”
Teto solar panorâmico

TECNOLOGIAS
EXCLUSIVAS PARA
UM VISUAL OUSADO

Os emblemas F SPORT sobre os
para-lamas dianteiros confirmam a
herança de seu perfil esportivo

A versão F SPORT possui tecnologias exclusivas, como paddle shifts no
volante para uma condução mais esportiva, carregador sem fio para
smartphones(e), Head-up Display (HUD) colorido – que projeta no
para-brisa as informações do veículo, como velocidade –
e bancos dianteiros com regulagem elétrica para oito posições,
incluindo ajustes de distância, inclinação, altura e lombar, além
da função Return & Away e memória com capacidade para
armazenar até três perfis para motorista. Quando o motorista
precisa de respostas rápidas, o sistema de gerenciamento
integrado de dinâmica do veículo (VDIM14) controla os
sistemas de direção, freios, transmissão e demais sistemas
de segurança, integrando-os aos controles de estabilidade
e dinâmica.

DESIGN E
INTERIOR COM AR
ESPORTIVO
Seja qual for o seu estilo, a sofisticação
e a versatilidade oferecidas pelas
versões Luxury e F SPORT garantem
um passeio fascinante. O visual esportivo
da versão F SPORT é de tirar o fôlego,
com detalhes exclusivos como a grade
frontal com desenho em Mesh Type
(colmeia), rodas de liga leve de 20” com
design exclusivo e teto solar panorâmico.
O interior da versão F SPORT apresenta uma
atmosfera esportiva, oferecendo uma experiência
única a partir do momento em que você entra no
veículo e se depara com um visual surpreendente
até o momento em que você interage com seus itens
exclusivos, como os pedais e as soleiras de alumínio,
e com o acabamento interno, como o revestimento de
couro(d) nas cores vermelha ou preta e o acabamento do
painel em padrão alumínio.

Suspensão reforçada para uma
condução mais esportiva
Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e
traseiros, e parte anterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros) e partes revestidas de
material sintético derivado de PVC (laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos
bancos traseiros, e laterais e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros).
(d)

Carregador sem fio para
smartphones

Head-up Display
(e)
Somente para aparelhos smartphones que possuam a tecnologia de recarga sem fio (wireless). O carregamento deve ser feito com o aparelho sem capa protetora ou com capa protetora própria para carregamento de
bateria sem fio (wireless). Consulte as especificações técnicas de seu aparelho no manual do usuário. I 14VDIM: Vehicle Dynamics Integrated Management.

MOTORIZAÇÃO
Motor – V6 3,5 litros DOHC 24V
Combustível – Gasolina
Potência (cv/rpm) – 305 / 6.300
Torque (kgf.m/rpm) – 38,04 / 4.700
Cilindrada (cm3) – 3.456

TRANSMISSÃO
Transmissão automática de oito velocidades
com modo sequencial (shiftronic) + shift gate
+ Super ECT (+ paddle shifts no volante para
F SPORT)

TRAÇÃO
4X4 integral com controle
inteligente (Intelligent Control)

eletrônico

DIREÇÃO
Eletroassistida progressiva (EPS)

PNEUS E RODAS
Pneus
235 / 55
Rodas
Liga leve 20”

DIMENSÕES E CAPACIDADES
Altura (mm) – 1.710
Comprimento (mm) – 4.890
Distância entre eixos (mm) – 2.790
Largura (mm) – 1.895
Peso em ordem de marcha (kg) – 2.575
Porta-malas (l) – 521
Tanque de combustível (l) – 72

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

SEGURANÇA

• Ar-condicionado digital dual zone, integrado, frio e quente
• Bancos dianteiros com memória e capacidade para armazenar até três
perfis e com regulagem elétrica para 10 posições: distância,
inclinação, altura, pernas e lombar + função Return & Away para
motorista
• Bancos dianteiros com regulagem elétrica para oito posições: distância,
inclinação, altura e lombar + função Return & Away para motorista +
memória e capacidade para armazenar até três perfis para motorista
(versão F SPORT)
• Bancos dianteiros com sistema de aquecimento e de ventilação
• Carregador sem fio para celular smartphone (versão F SPORT)
• Coluna de direção com regulagem elétrica de altura e profundidade e
recolhimento automático
• Comando elétrico interno para abertura e fechamento do porta-malas
• Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control)
• Controle Remote Touch (sistema multimídia Lexus)
• Entrada para conexão USB (duas) e entrada para conexão auxiliar (Auxin) compatível com smartphones e tablets
• Espelhos retrovisores externos eletrocrômicos, eletrorretráteis, com
indicador de direção, sistema de aquecimento automático
(antiembaçante), regulagem elétrica, memória e recurso Tilt Down
• Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (Electric Parking
Brake – EPB)
• Head-up Display colorido com projeção no para-brisa (versão F
SPORT)
• Indicador de direção econômica (Eco Driving)
• Seleção de modo de condução: Eco, Normal e Sport S/S+
• Sistema de tração integral permanente nas quatro rodas com controle
eletrônico por botão – AWD
• Sistema multimídia Lexus com tela LCD de 12” com funções de áudio
compatível com DVD player, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC +
sistema Bluetooth® com microfone e amplificador + rádio AM/FM + oito
alto-falantes (com um subwoofer), quatro tweeters + TV digital +
sistema de navegação (GPS) + câmera de ré (com linhas-guia auxiliares)
• Smart Entry e Start/Stop Engine Button
• Teto solar elétrico com sistema antiesmagamento e acionamento por um
toque
• Teto solar panorâmico com sistema antiesmagamento e acionamento por
um toque (versão F SPORT)

• 1 0 air bags (duplo frontal, duplo lateral dianteiro e duplo lateral traseiro,
duplo de cortina – dois sistemas com duas bolsas cada –,
um de joelho para motorista e um de assento para passageiro
dianteiro)
• Acendimento Automático das Luzes Diurnas de LED (Daytime
Running Lights – DRL Mode)
• Apoios de cabeça dianteiros com sistema contra colisão traseira
• Controle de Assistência ao Arranque em Subida (Hill-start Assist
Control – HAC)
• Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (Vehicle Stability Control
– VSC)
• Controle Eletrônico de Tração (Traction Control – TRC)
• Faróis de LED com lavador e regulagem automática de altura
• Faróis de neblina dianteiros de LED
• Sensor de chuva
• Sensores de estacionamento dianteiros (quatro) e traseiros (quatro)
• Sistema de freios (dianteiros e traseiros) a disco com ABS, EBD e BAS
• Sistema de Gerenciamento Integrado de Dinâmica do Veículo
(VDIM) (versão F SPORT)
• Sistema de Suspensão Adaptativa Variável (Adaptive Variable System
– AVS)
• Sistema universal Isofix para fixação de cadeirinhas no banco traseiro
com ancoragem de dois pontos

CORES EXTERNAS

Branco Super Nova (083) Branco Sônico (085)
Exclusivo RX 350 F SPORT

Exclusivo RX 350

Titânio Cosmopolita (1J7)

Marrom Âmbar (4X2)

Preto Clássico (212)

Preto Grafite (223)

RX 350 e RX 350 F SPORT

Exclusivo RX 350

Exclusivo RX 350

Exclusivo RX 350 F SPORT

REVESTIMENTO DE
COURO* E ACABAMENTOS
DE MADEIRA** E ALUMÍNIO

VERSÃO RX 350

VERSÃO RX 350 F SPORT

Banco preto + alumínio com madeira

Banco preto + alumínio

*Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, e parte anterior dos apoios de cabeça
dianteiros e traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos
bancos traseiros, e laterais e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros). l **Itens em padrão madeira: material de resina
plástica, imitação de madeira. As opções de madeira estão condicionadas à escolha da cor do revestimento de couro, conforme combinação
apresentada neste material.

Banco vermelho + alumínio

L E X U S B E S T W AY

LEXUS DRIVING EXPERIENCE

O programa Lexus Best Way apresenta um plano de financiamento
diferenciado, com valor de entrada fixo, valor das prestações mensais
reduzido e parcela-balão final.

A Lexus apresenta um novo conceito de test drive. A experiência de dirigir
um Lexus é marcante! Acesse www.lexus.com.br e agende o seu test drive.

SEMINOVOS

CARRO DE EMPRÉSTIMO

Todos os veículos seminovos passam por um processo de revisão
mecânica e estética e são vendidos seguindo
o mesmo padrão de atendimento de vendas 0 km.

Durante o período de manutenção, será disponibilizado a você outro
veículo Lexus*.

L E X U S TOTA L A S S I S TA N C E

MANUTENÇÃOPREÇO FECHADO

A Lexus disponibiliza os valores de manutenção de todos os seus modelos
com preços fixos em território nacional.

Um serviço de assistência com profissionais 24 horas à sua disposição, em
todo o território nacional, países integrantes do Mercosul e Chile.**

MANUTENÇÃO PREÇO FECHADO
A Lexus disponibiliza os valores de manutenção de todos os seus modelos com
preços fixos em território nacional.

TA B E L A D E M A N U T E N Ç Ã O - 10 M I L K M A 6 0 M I L K M 1
10.000 km
ou 12 meses2

20.000 km
ou 24 meses

CT 200h ECO/CT 200h

R$ 219,88

R$ 525,00

R$ 827,40

R$ 961,50

R$ 457,20

R$ 2.018,55

IS 250/IS 250 F SPORT

R$ 397,07

R$ 841,35

R$ 567,00

R$ 1.367,85

R$ 566,40

R$ 1.358,85

NX 200t/NX 200t F SPORT

R$ 450,69

R$ 721,95

R$ 586,20

R$ 1.620,15

R$ 586,20

R$ 3.055,35

ES 350

R$ 402,69

R$ 1.218,45

R$ 572,25

R$ 1.701,90

R$ 572,25

R$ 2.274,00

R$ 385,75

R$ 724,80

R$ 555,30

R$ 1.381,50

R$ 555,30

R$ 1.933,80

R$ 512,44

R$ 1.024,50

R$ 681,90

R$ 1.828,35

R$ 681,90

R$ 2.201,85

M OD E LO

RX 350/RX 350 F SPORT
(novo modelo)

LS 460

30.000 km
ou 36 meses

40.000 km
ou 48 meses

50.000 km
ou 60 meses

60.000 km
ou 72 meses

Preços válidos de 01/04/2016 a 30/09/2016 em todo o território nacional, e incluem peças e lubrificantes genuínos e mão de obra do Distribuidor Exclusivo Lexus ou da Rede de Distribuição e Serviço Autorizada Lexus ou da Rede de Serviços Autorizada Lexus. São aplicáveis aos modelos CT 200h de fabricação a partir
de agosto de 2012, IS 250 de fabricação a partir de abril de 2013, NX 200t de fabricação a partir de dezembro de 2014, ES 350 e LS 460L de fabricação a partir de setembro de 2012 e RX 350 de fabricação a partir de março de 2012. Para mais detalhes dos serviços prestados, consulte o manual do proprietário.
l 1A tolerância para a realização de todas as revisões é de ± 1.000 km se a revisão for realizada pelo valor do hodômetro, ou ± 1 mês se a revisão for realizada pelo tempo, o que ocorrer primeiro, conforme livrete de garantia. l 2A primeira revisão com mão de obra gratuita pode ser realizada em qualquer concessionária
do Distribuidor Exclusivo Lexus ou da Rede de Distribuição e Serviço Autorizada Lexus ou da Rede de Serviços Autorizada Lexus no território brasileiro. A gratuidade da mão de obra da primeira revisão está vinculada ao cumprimento dos limites de 9.000 a 11.000 km ou de 11 a 13 meses, o que ocorrer primeiro,
a partir da data da venda do veículo. l *Serviço disponível apenas para a Concessionária Lexus Tsusho Jardins . Consulte as regras de utilização e disponibilidade deste serviço na Lexus Tsusho Jardins. l **Consulte regras e condições para utilização deste serviço em www.lexus.com.br.

CONHEÇA OUTROS SERVIÇOS LEXUS EM
W W W. L E X U S .C O M . B R

REDE DE SERVIÇOS
AUTORIZADA LEXUS
Tsusho São Caetano do Sul , SP – Av. Guido Aliberti, 1.111 – Santo Antônio – (11) 4224-0555
Nippokar – Campinas, SP – R. Luiz Otávio, 1.985 – Mansões Santo Antônio – (19) 3014-7222
Kyoto Motors – Brasília, DF – TR 01 SIA Sul, s/nº, lotes 1.160, 1.170, 1.180, 1.190, 1.200 e 1.210 – Guará – (61) 2103-5900
Saga Goiânia – Goiânia, GO – Av. T-7, 563, quadra 38, lotes 2/3 – Setor Bueno – (62) 3254-1414
Sulpar – Curitiba, PR – Av. Mal. Floriano Peixoto, 4.796 – Hauer – (41) 3017-1115
Rodobens – Rio de Janeiro, RJ – Av. das Américas, 5.655 – Barra da Tijuca – (21) 2136-8500
Savarauto – Porto Alegre, RS – Av. Dr. Nilo Peçanha, 2.000 – Loja C – Boa Vista – (51) 3092-7001

REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO AUTORIZADA LEXUS
Lexus Tsusho Jardins – São Paulo, SP – R. Colômbia, 740 – Jardins – São Paulo, SP – Tel.: 11 3469-0555
Newland – Fortaleza, CE – Av. Washington Soares, 1.550, loja 02 – (85) 4005-1400
Rodobens – São José do Rio Preto, SP – Av. Baby Bassit, 4.717 – Vila Imperial – (17) 2136-4800
Terra Forte – Salvador, BA – Av. Luis Viana, s/nº – Bairro Paralela – (71) 3186-5900
Kurumá – Vitória, ES – Av. Nossa Senhora da Penha, 2.255 – Santa Luiza – (27) 2125-2125

Osaka BH – Belo Horizonte, MG – Av. Carandaí, 874 – Santa Efigênia – (31) 2129-3000
Toyolex – Recife, PE – Av. Rui Barbosa, 1.105 – Graças – (81) 3338-8888
Espaço Parigot – Curitiba, PR – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 30 – Campina do Siqueira – (41) 3021-2700
Kurumá – Rio de Janeiro, RJ – Av. das Américas, 2.251 – Barra da Tijuca – (21) 3736-4000
Carhouse – Porto Alegre, RS – Av. Sertório, 1.717 – São João – (51) 2121-1800

L E X U S . C O M . B R
Na cidade somos todos pedestres.
L e x u s , m a r c a d e l u x o d a To y o t a
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2016 (PBEV): na categoria de veículos fora de estrada, os veículos Lexus RX 350 e 350 F SPORT 3.5 V6 com transmissão automática de oito velocidades possuem nota A no PBEV dentro da categoria, nota D no ranking geral e nota
A no ranking de emissões, apresentando o seguinte consumo – gasolina/ciclo urbano: 7,2 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 9,7 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 168 (gasolina). Valores de referência medidos em condições-padrão de laboratório, conforme NBR 7024, e ajustados
para simular condições mais comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo verificado pelo motorista com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte www.inmetro.gov.br e
www.conpet.gov.br. l Os veículos da marca Lexus, comercializados no Brasil pela rede autorizada Lexus a partir de junho de 2012, possuem quatro anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, quatro anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
Excluem-se da cobertura de garantia os itens de desgaste natural e de garantia diferenciada. As revisões periódicas especificadas no manual do proprietário deverão ser efetuadas na rede autorizada Lexus para que a garantia seja válida. Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário ou o site www.lexus.com.br
para obter mais informações. I Imagens ilustrativas. I Material de divulgação dos modelos Lexus RX 350 e 350 F SPORT linha 2016, atualizado em junho de 2016.

