ÁRAK ÉS MŰSZAKI ADATOK

TX – FELSZERELTSÉGI JELLEMZŐK

TX – ELSŐ L ÁTÁS R A
Céltudatosan készült. Teljesítésre tervezték.

3

5

1
2

Ikonikus stílus. Egyedi, kör alakú fényszórók, hátsó csuklópántos
utasajtók, feltűnő hűtőrács és azonnal felismerhető tető-vonalvezetés.

2

eCity technológia. A megnövelt hatótávolságú elektromos, zéró
károsanyag-kibocsátásra képes technológiával csökkenthetők az
üzemelési költségek és lenyűgöző hatótáv-rugalmasság biztosítható.

3
4

Vezetői kényelem. Az Ön mobil irodája a hosszú, kormánykerék mögött
töltött munkanapokra – ergonomikus és átgondolt kidolgozottsággal.
Technológia. A sebességtartó automatikától a parkolóradarig,
a modern berendezések és vezetéstámogató megoldások
segítik a munkáját.*

5
6

Utasélmény. Kényelmes ülőhely akár hat személy számára, üveg
panorámatető, töltőcsatlakozók és gyors fedélzeti Wi-Fi (opcionális).
Biztonság. Erős karosszéria, passzív biztonsági eszközök teljes sora,
és élvonalbeli aktív vezetéstámogató rendszerek gondoskodnak
gondtalan élményről.
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6
1
* A felszereltség egyes típusonként változhat, mely kapcsán érdeklődjön a márkakereskedőjénél.
1

 súlyozott értékek a külső töltési lehetősséggel rendelkező hibrid elektromos járművek tüzelőanyag- és áramfogyasztására
A
vonatkozó, átlagos felhasználási profilon és az akkumulátor napi töltésén alapuló átlagértékeket jelentenek.

Az értékek meghatározása a valós használathoz közelebb álló, új WLTP-eljárás (Könnyű Gépjárművek Világszerte
Összehangolt Teszteljárása) szerint történik, amely a NEDC (Új Európai Menetciklus) szabványon alapuló teszteljárás
váltotta fel. Egyik közölt érték sem képezi az ajánlat részét. Az értékek a vezetési stílustól, a terheléstől, a felszereltségtől,
a kiválasztott kiegészítőktől és a gumiabroncsoktól függően eltérőek lehetek.
Az új személygépkocsi fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az tüzelőanyag
-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A jármű megfelel az Európai Unió legújabb keletű, károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásának (Euro 6D).
2

Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
Hatékonysági sáv

A+
WLTP1

Energiafogyasztás (súlyozott1, kombinált) teljesen feltöltött
akkumulátorral

0,9 l/100 km és
23,4 kWh/100km

Hivatalos CO2-kibocsátás (súlyozott1, kombinált)

19 g/km

Elektromos hatótávolság (teljesen feltöltött akkumulátorral)

101 km

TX – KÜLSŐ SZÍNEK

K Ü LSŐ SZÍN V IL ÁG
Kitűnik a tömegből

Egyedi színválasztékával a TX minden korábbinál szélesebb palettán kínál
fényezési színeket, többek között metál- és gyöngyházfényezést is.

Alpine White
Nem-metál
111.918,75 Ft (bruttó)
88.125,00 Ft (nettó)

Sunburst Yellow
Nem-metál
111.918,75 Ft (bruttó)
88.125,00 Ft (nettó)

P34

P17

Lunar Silver
Metál
226.218,75 Ft (bruttó)
178.125,00 Ft (nettó)

Ocean Blue
Metál
226.218,75 Ft (bruttó)
178.125,00 Ft (nettó)

Charcoal Grey
Metál
226.218,75 Ft (bruttó)
178.125,00 Ft (nettó)

P11

P55

P49

P7

Nightsky Blue
Gyöngyház fényezés
271.462,50 Ft (bruttó)
213.750,00 Ft (nettó)

Tupelo Red
Gyöngyház fényezés
271.462,50 Ft (bruttó)
213.750,00 Ft (nettó)

Starlight Black
Gyöngyház fényezés
271.462,50 Ft (bruttó)
213.750,00 Ft (nettó)

P54

P56

P53

Raven Black
Nem-metál
Standard

Bristol Blue
Nem-metál
Standard

Taxi Beige
Nem-metál
Standard

P33

P38

P22

Sherwood Green
Nem-metál
111.918,75 Ft (bruttó)
88.125,00 Ft (nettó)

Storm Grey
Metál
226.218,75 Ft (bruttó)
178.125,00 Ft (nettó)

P14

Az Icon felszereltségi szint karosszériaszíneihez hozzá tartoznak a
feketére festett alsó külső szegélyek, hűtőrácskeret, ajtókilincsek és
felnikupakok.
A klasszikus Raven Black fényezés kivételével a TX fényes fekete külső
visszapillantó tükrökkel és fekete fényezésű oszlopokkal rendelkezik a
modern „lebegő tető” dizájnhatás érdekében.

A feltüntetett árak a London EV Company által 2021. 01. 01. napján ajánlott fogyasztói árak. Az alkalmazott fogyasztói árak meghatározása az egyes disztribútorok jogosultsága.
Az egyedi fogyasztói árakról érdeklődjön a márkakereskedőinknél. Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget.
A szín választása esetlegesen többletköltséget jelenthet, amellyel kapcsolatban érdeklődjön LEVC márkakereskedőjénél.
Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget. Az ajánlott fogyasztói ár a napi MNB árfolyam alapján változhat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt látható színek a valóságos színeket csupán szemléltetik, mivel a nyomdai lehetőségek korlátozottsága miatt azokat teljes valójukban megmutatni nem tudják.
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TX – CSOMAGOK

O PCIÓS CSO M AG O K
Hozzon ki többet TX-éből

A TX a legjobban felszerelt taxi, amit valaha is készítettünk.
A VISTA felszereltség a vezető- és utaskényelmi elemeket
ötvözi az innovatív technológiával és a felhasználóbarát
jellemzőkkel.

Opciók kódja
Comfort csomag

„Comfort” csomag

LMP14 (Icon)

A hatótávnövelővel rendelkező, teljes elektromos hajtáslánc

Luxus vezetőülés (kiegészítő és elektromos állítási
lehetőséggel és ülésfűtéssel)

LMP07 (Vista)

az elektromos járművekkel járó, lényeges gazdasági és

Elektronikus, fényre automatikusan sötétedő
visszapillantó-tükör

környezetvédelmi előnyöket nyújt, így például jogosultságot
biztosíthat támogatásokra, mentességet biztosíthat
kibocsátás alapján kiszabott bírságokkal szemben.

ICON

VISTA

Ár
(nettó)

Általános
Forgalmi Adó
(27 % ÁFA)

Ár
(bruttó)

Ár
(nettó)

Általános
Forgalmi Adó
(27 % ÁFA)

Ár
(bruttó)

543.750,00 Ft

146.812,50 Ft

690.562,50 Ft

543.750,00 Ft

146.812,50 Ft

690.562,50 Ft

*A fej feletti
tárolótér és
a csomagtéri
napellenző
kizárólag a
vezetővédelmi
válaszfallal együtt
áll rendelkezésre.

1.299.375,00 Ft

350.831,25 Ft

1.650.206,25 Ft

1.050.000,00 Ft

283.500,00 Ft

1.333.500,00 Ft

Az Iconra
vonatkozó
Comfort Plus
csomag az ICON
egyéni műszaki
jellemzői mellett
tartalmazza
a „Vezetői
kényelem”
csomagot is

Fűthető szélvédő (időzítéssel)
Ülés alatti zárható tárolódoboz
Hátsó ablaktörlő
Küszöbvilágítás (csak a vezetői ajtón és az utasajtókon)

Legnépszerűbb kiegészítőink közül néhányat opcionális

Lábtérvilágítás

csomagok formájában tettünk elérhetővé, hogy pénzt

Lábtér-szőnyegborítás

takarítsunk meg Önnek, és tovább gazdagítsuk vezetési

Irattartó háló és kabátakasztó

élményét.

Fej feletti tárolótér*
Csomagtéri napellenző*
További felszereltségi elemek az ICON esetében
Lábtér-szőnyegborítás
Csomagtér-világítási funkciók
„Comfort Plus” csomag

LMP13 (Icon)

(Tartalmazza a „Comfort” csomag minden elemét,
plusz a következőket)

LMP08 (Vista)

Integrált műholdas navigáció forgalmi frissítésekkel
Tolatókamera
Parkolóradar - elöl
További felszereltségi elemek az ICON esetében

A feltüntetett árak a London EV Company által 2021. 01. 01. napján
ajánlott fogyasztói árak. Az alkalmazott fogyasztói árak meghatározása
az egyes disztribútorok jogosultsága. Az egyedi fogyasztói árakról
érdeklődjön a márkakereskedőinknél. Az ajánlott árak nem tartalmazzák
a forgalomba helyezési költséget.
Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget.
Az ajánlott fogyasztói ár a napi MNB árfolyam alapján változhat.
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Középső kartámasz
Kiegészítő tartórudas rögzítési megoldás
pohártartóval / tartótálcával
12 V-os elektromos csatlakozó aljzat (vezetőtér)
Elülső és hátsó parkolóradar
Lábtér-szőnyegborítás
Lábtérvilágítás

*A fej feletti
tárolótér és
a csomagtéri
napellenző
kizárólag a
vezetővédelmi
válaszfallal együtt
áll rendelkezésre.

TX – CSOMAGOK



Standard
Opciók kódja

Opciós csomag (Icon)
„Külső króm” csomag

ICON

VISTA

Ár
(nettó)

Általános Forgalmi Adó
(27 % ÁFA)

Ár
(bruttó)

LMP12

178.125,00 Ft

48.093,75 Ft

226.218,75 Ft



LMP09

253.125,00 Ft

68.343,75 Ft

321.468,75 Ft



Az Icon
„Comfort Plus”
csomag
részeként
is elérhető.

LMP10

356.250,00 Ft

96.187,50 Ft

452.437,50 Ft



A „Passenger
Comfort” csomag
kizárólag a
„Hat utasülés”
opcióval együtt
érhető el.

A krómozott hűtőrácskeret és alacsonyabb külső szegély
Krómozott ajtókilincsek
Krómozott felnikupakok és díszítő szegélyezés
„Driver Professional” csomag
Középső kartámasz
Kiegészítő tartórudas rögzítési megoldás pohártartóval / tartótálcával
12 V-os elektromos csatlakozó aljzat (vezetőtér)
Elülső és hátsó parkolóradar
„Passenger Comfort” csomag
Panoráma üvegtető
Független érintővezérlők (hőmérséklet/ventilátor-intenzitás)
USB-töltőport x2
Dedikált USB csatlakozóaljzat fedélzeti Wi-Fi adapter számára
Láthatósági (kontraszt hatású) fogantyúk (felül)
LED olvasólámpák a 3. üléssorban

A feltüntetett árak a London EV Company által 2021. 01. 01. napján ajánlott fogyasztói árak. Az alkalmazott fogyasztói árak meghatározása az egyes disztribútorok jogosultsága.
Az egyedi fogyasztói árakról érdeklődjön a márkakereskedőinknél.. Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezésik öltséget.
Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget. Az ajánlott fogyasztói ár a napi MNB árfolyam alapján változhat.
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TX – FELSZERELTSÉGI JELLEMZŐK

F ELSZER ELTSÉ G I JEL L E M ZŐ K

BELSŐ TÉR

Céltudatosan készült. Elvárásoknak megfelelően.
A TX már most a legjobban felszerelt taxi, amelyet valaha is készítettünk, és a „Comfort” illetve a „Comfort Plus”
kiegészítő csomagokkal még tovább növelhető kényelem és a praktikum színvonala.



Standard   

Opcionális    Van

Csomag része (nincs külön díja)   

KÜLSŐ

ICON

VISTA

Nagyfelbontású vezetői LCD-kijelző





9”-es érintőképernyős interfész (27 cm)





FM RDS rádió





DAB+ digitális rádió





Bluetooth média streaming/MP3 elülső AUX-csatlakozóval





Integrált műholdas navigáció forgalmi frissítésekkel





Kormánykeréken lévő vezérlőelemek





USB-csatlakozó x2 (vezetőtér)





12 V-os elektromos csatlakozó aljzat (vezetőtér)





Csatlakozó elektromos tartozékok számára





Információ/szórakoztatás és elektronika

ICON

Nem áll rendelkezésre

VISTA

Külső megjelenés

Vezetéstámogató funkciók

Krómozott ablakkeretek





Sebességtartó automatika és sebességhatároló





A krómozott hűtőrácskeret és alacsonyabb külső karosszéria-szegély





Elülső és hátsó parkolóradar





Krómozott ajtókilincsek





Parkolóradar - elöl





Fényes fekete külső visszapillantó tükrök





Tolatókamera





Visszagurulás-gátló





Elektromos rögzítőfék





Keréktárcsák és gumiabroncsok
Fényes fekete acél keréktárcsák, feketére festett felnikupakokkal



Fényes fekete acél keréktárcsák, krómozott felnikupakokkal és króm díszgyűrűvel





Tárolótér a vezető számára

Maxxis nyári abroncsok 215/65/R17 103H





Központi tárolótér





Defektjavító készlet



Középső kartámasz





Teljes méretű pótkerék



Ülés alatti zárható tárolódoboz





Fej feletti tárolótér





Van

Kilátásjavító funkciók
Automata ablaktörlő





Tárolótér az elülső ajtóban





Elektromosan fűthető és állítható külső visszapillantó tükrök





Kiegészítő tartórudas rögzítési megoldás pohártartóval / tartótálcával





Fűthető hátsó ablak (időzítéssel)





Irattartó háló és kabátakasztó





Fűthető szélvédő (időzítéssel)





Lábtér-szőnyegborítás





Vezetői kényelem
Kétzónás automata légkondicionáló





Légszennyezettség-érzékelő – automata levegőkeringtetés





Luxus vezetőülés (kiegészítő és elektromos állítási lehetőséggel és ülésfűtéssel)





Vászon üléshuzat





Szőnyeg padlóburkolat





Állítható kormányoszlop (kinyúlás és döntés)





Vezetőoldali napellenző piperetükörrel





Csomagtéri napellenző





Elektromos ablakok elöl és hátul
(becsípődésvédelemmel és elöl egyérintéses kényelmi funkcióval)





Hátsó ablaktörlő





Elektro-kromatikus, fényre automatikusan sötétedő visszapillantó-tükör





Külső világítás
Lapos elülső tetőpanel (taxi jelzés nélkül)
Kivilágított taxi jelzés - elöl
Önszintező automata LED fényszórók
Távolságifényszóró-asszisztens – automatikus váltás tompított fényszóróra
LED nappali menetfény

6













TX – FELSZERELTSÉGI JELLEMZŐK

BELSŐ TÉR

ICON

VISTA

Belső világítás

eCITY TECHNOLÓGIA

ICON

VISTA

Hajtáslánc

LED olvasólámpák a 2. üléssorban





Elektromos hajtómotor





LED olvasólámpák a 3. üléssorban





Lítiumion akkumulátor







Benzinüzemű hatótávnövelő







Regeneratív fékrendszer







12 V-os kiegészítő akkumulátor





Lábtérvilágítás
Küszöbvilágítás (csak a vezetői ajtón és az utasajtókon)
Utastér padlóvilágítás





Töltés
Plug-in töltőcsatlakozó aljzat, 2-es típusú/CCS





Kiegészítő villámtöltő csatlakozó aljzat (CHAdeMO dugasztípushoz)





Utcai töltőkábel (5 m. 2-es típusú/3-as módozatú 32A. Maximális töltőkapacitás 22 kW)



Van

50 kW D/C töltési képesség







11 kW A/C gyorstöltési képesség









Továbbfejlesztett, 22 kW A/C gyorstöltési képesség





230 V tápellátás, EU-kompatibilis csatlakozóaljzat





Üzemanyagrendszer

USB töltőpont x 2 (1-1 az utastér mindkét oldalán)





38,5 literes tüzelőanyag tartály (36 l hasznos térfogat)





Panoráma üvegtető





Láthatósági (kontraszt hatású) fizetőtálca





Láthatósági (kontraszt hatású) kapaszkodófogantyúk (B/C-oszlop)





BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

ICON

VISTA

Láthatósági (kontraszt hatású) fogantyúk (felül)





Biztonság

Visszahúzható rámpa oldalsó korlátokkal





Kormánykerék-légzsák





Visszahúzható köztes lépcsőfok





Oldallégzsákok





Láthatósági (nagy kontraszthatású) üléshuzatpanelek





Vezetővédelmi függönylégzsák





Gyors csatolású kerekesszék-rögzítő elemek





Hátsó utasvédelmi függönylégzsák





Előre néző kerekesszék-pozíció





2 x ISOFIX gyerekülés-rögzítési pont





Tárolótér a kerekesszék-rögzítő elemeknek





3-pontos biztonsági övek a vezető- és utasüléseken egyaránt





Kifordítható ülés





Riasztórendszer





Braille-írásos hátsóajtó-gombok és kapcsolók (angol nyelven)





Távvezérléses központi zár





Kulcs nélküli indítás





Automata lezárás (vezető által választható)





UTASTÉR

ICON

VISTA

Független érintővezérlők (légkondicionáló)





Digitális hangrendszer (nagyothalló-készülék jelerősítő rendszerrel)



Dedikált USB csatlakozóaljzat fedélzeti Wi-Fi adapter számára

Utastérjellemzők

Hozzáférés

Utasülések és padlóburkolatok
5 utasülés



6 utasülés (visszahúzható középső ülés a második sorban)





Sebességtartó és korlátozó rendszer





Szőnyegborítású utastérpadló





Közlekedési tábla-információs rendszer





Taxi vászon üléshuzat





Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer





Vinyl padlóburkolat





Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer





Vinyl üléshuzat





Független vészfékezési rendszer





Vezetővédelmi válaszfal





Gumiabroncsnyomás-felügyeleti rendszer





AVAS (Acoustic Vehicle Alert System)
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TX – JELLEMZŐK

K I E M E LT JE LLE M Z Ő K
Fedezze fel a TX részleteit
Légszennyezettség-érzékelő

Kifordítható ülés

A TX nem csak kiszűri a szennyeződéseket az

Az utastérben lévő ülések közül a szélső

utastérbe kerülő levegőből, hanem folyamatosan

kifordítható, és kinyitott ajtónál az utastéren kívül

ellenőrzi is a szellőzőnyílásokon átáramló levegő

egy fix helyzetben rögzíthető. Ezen túlmenően,

minőségét, és ha magas szennyezettségi szintet

a kerekesszék-rámpa használatával a mozgásukban

érzékel, automatikusan lezárja a légbemenetet, hogy

erősen korlátozott utasok is képesek elhelyezkedni az

az utasokat és Önt megvédje a káros hatásoktól.

utastérben úgy, hogy ez sem számukra, sem a vezető

Panorámatető

számára nem jelent különösebb problémát.

A tetőpanelbe épített ablak vastag, erősített

Wi-Fi-csatlakozási lehetőség

üvegrétegekből áll, melyek között színezett

A vezetőtérben, optimális jelerősséget biztosító

biztonsági fólia van. A fólia a fénysugárzás

helyen lévő USB-csatlakozóaljzatról a vezető Wi-Fi

energiájának 95 %-át kiszűri, mielőtt az az utastérbe

adaptert működtethet, amely az utasok számára

juthatna, így gondoskodik a biztonságos és kellemes

Wi‑Fi hozzáférést biztosít.

környezetről az utasok számára, akik gondtalanul
élvezhetik az égboltra nyíló kilátást.

Kibővített hátsó légkondicionáló rendszer
A légkondicionáló rendszer kibővítésével az utastér

Csatlakozó elektromos tartozékok számára

hűtése még rendkívül magas külső hőmérséklet

Az új TX-et úgy terveztük, hogy kielégítse a modern

esetén is optimalizálható. A többlet hideg levegő

világ által támasztott igényeket: a csatlakozó számos

automatikusan, a szükségletekhez igazodóan

utángyártott eszköz telepítését lehetővé teszi

cirkulál a harmadik üléssor mindkét oldali légbeömlő

a meglévő vezetékrendszerek károsítása nélkül.

nyílásai segítségével a kívánt hőmérséklet

Gyors, egyszerű és biztonságos.

megvalósítása érdekében.
(Opcionális: olyan helyeken javasolt, ahol a külső hőmérséklet
meghaladja a 40°C-ot. Megjegyzés: Ha ezt a kiegészítőt az
utasok számára rendelkezésre álló USB-berendezéssel együtt
szerelik be, akkor az USB-csatlakozók eltérően helyezkednek el.)
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TX – FELSZERELTSÉGI JELLEMZŐK

ÁR AK

Ü Z EM BEN TAR TÁS

Az Érték alapfelszereltség

Beépített biztonság

Élvezze a magasabb felszereltség előnyeit autójában a „Comfort” vagy a „Comfort Plus” csomaggal.
Az elektromosan állítható luxus fűthető vezetőüléstől kezdve a tolatókamerán keresztül a műholdas
navigációig: ezek a csomagok a legnépszerűbb opcionális felszereltségi elemeket kínálják
verhetetlen áron.

Szerviz
A hosszú, 40 000 km-es vagy 12 hónapos
karbantartási intervallum kevesebb állásidőt jelent.
Kiválóan képzett technikusaink a legmodernebb

ICON

VISTA

rendszerekkel és eszközökkel rendelkeznek

Ár (nettó)

23.033.437,50 Ft

23.732.812,50 Ft

annak érdekében, hogy az Ön TX-e a legjobb

Általános Forgalmi Adó (27 % ÁFA)

6.219.028,13 Ft

6.407.859,38 Ft

29.252.465,63 Ft

30.140.671,88 Ft

formájában maradjon.

Ár (bruttó)

A feltüntetett árak a London EV Company által 2021. 01. 01. napján ajánlott fogyasztói árak. Az alkalmazott
fogyasztói árak meghatározása az egyes disztribútorok jogosultsága. Az egyedi fogyasztói árakról érdeklődjön
a márkakereskedőinknél. Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget.
Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget.
Az ajánlott fogyasztói ár a napi MNB árfolyam alapján változhat.

Bővítse ismereteit bárhol, bármikor
Töltse le a TX-alkalmazást.
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TX – OPCIÓK

O P CI Ó K
Az Ön igazán saját TX-e

Márkakereskedések által felszerelhető kiegészítők

Bármi, amire szüksége lehet ahhoz, hogy TX-ét egyedi igényei szerint alakítsa

Emelje vezetési élményét élményét egy magasabb szintre

át: a hideg napokra tökéletes, (időzítővel ellátott) fűthető szélvédőtől a forgalmi

a márkakereskedések által felszerelhető kiegészítőinkkel,

frissítésekkel működő integrált műholdas navigációig, egyedi, extra felszereltségi

amelyek valóban az Ön egyéni igényeit szolgálják. Minden egyes

elemek széles választéka áll rendelkezésre, igény szerint.

kiegészítő specifikusan a TX-hez készült, márkakereskedőink
pedig kívánságára fel is szerelik Önnek.



Standard

Opciók kódja

Opcionális felszereltségek

Ár
(bruttó)

Ár
(nettó)

Általános
Forgalmi Adó
(27 % ÁFA)

Ár
(bruttó)

33.750,00 Ft

9.112,50 Ft

42.862,50 Ft

Kivilágított taxi jelzés - elöl

LTZ02

33.750,00 Ft

9.112,50 Ft

42.862,50 Ft

LCS02

196.875,00 Ft

53.156,25 Ft

250.031,25 Ft



Függönylégzsákok – a vezető- és utastérben, láthatósági (kontraszt hatású)
fogantyúkkal (felül)

E8E1

142.500,00 Ft

38.475,00 Ft

180.975,00 Ft



Kiegészítő villámtöltő csatlakozó aljzat (CHAdeMO)

CZ02

172.500,00 Ft

46.575,00 Ft

219.075,00 Ft

Kibővített hátsó légkondicionáló rendszer (Szétkapcsolódás-mentes opció
forró klímájú országokban (Portugália, Spanyolország))

EC02

106.875,00 Ft

28.856,25 Ft

135.731,25 Ft

106.875,00 Ft

28.856,25 Ft

135.731,25 Ft

Továbbfejlesztett, 22 kW A/C gyorstöltési képesség

3102

361.875,00 Ft

97.706,25 Ft

459.581,25 Ft

361.875,00 Ft

97.706,25 Ft

459.581,25 Ft

Utcai töltőkábel (5 m. 2-es típusú/3-as módozatú 32A.
Maximális töltőkapacitás 22 kW)

LCC02

88.125,00 Ft

23.793,75 Ft

111.918,75 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

Sötétített üvegablakok hátul

LTG02

187.500,00 Ft

50.625,00 Ft

238.125,00 Ft

187.500,00 Ft

50.625,00 Ft

238.125,00 Ft

Előkészítés GeoFencing szolgáltatáshoz

CO02

56.250,00 Ft

15.187,50 Ft

71.437,50 Ft

56.250,00 Ft

15.187,50 Ft

71.437,50 Ft

Teljes méretű pótkerék

LWF02

56.250,00 Ft

15.187,50 Ft

71.437,50 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

Luxus vezetőülés

LNI02

270.000,00 Ft

72.900,00 Ft

342.900,00 Ft

270.000,00 Ft

72.900,00 Ft

342.900,00 Ft

Fűthető szélvédő (időzítéssel)

TA02

172.500,00 Ft

46.575,00 Ft

219.075,00 Ft

172.500,00 Ft

46.575,00 Ft

219.075,00 Ft

Elektro-kromatikus, fényre automatikusan sötétedő visszapillantó-tükör

PN02

80.625,00 Ft

21.768,75 Ft

102.393,75 Ft

80.625,00 Ft

21.768,75 Ft

102.393,75 Ft

Integrált műholdas navigáció 1

VB02

318.750,00 Ft

86.062,50 Ft

404.812,50 Ft

318.750,00 Ft

86.062,50 Ft

404.812,50 Ft

Parkolóradar - elöl

VP03

125.625,00 Ft

33.918,75 Ft

159.543,75 Ft

125.625,00 Ft

33.918,75 Ft

159.543,75 Ft

Tolatókamera

2G02

150.000,00 Ft

40.500,00 Ft

190.500,00 Ft

150.000,00 Ft

40.500,00 Ft

190.500,00 Ft

LZH03

73.125,00 Ft

19.743,75 Ft

92.868,75 Ft

73.125,00 Ft

19.743,75 Ft

92.868,75 Ft

LZH03 + T02

73.125,00 Ft

19.743,75 Ft

92.868,75 Ft

73.125,00 Ft

19.743,75 Ft

92.868,75 Ft

Vinyl „Shuttle” üléshuzat – fekete – láthatósági (kontraszt hatású) sárga
belső elemek nélkül

 térképadatok szolgáltatója a HERE Global B.V. Ez a szolgáltatás
A
a vásárlástól számított 5 évig ingyenes, mindaddig, amíg a jelenlegi
kártyaformátum támogatott.

VISTA

Általános
Forgalmi Adó
(27 % ÁFA)

6 utasülés (visszahúzható középső ülés a második sorban) a következőkkel:
230 V-os csatlakozóaljzat, kiegészítő padlóvilágítás

Vinyl „taxi” üléshuzat – fekete, láthatósági (kontraszt hatású) sárgával

1

ICON
Ár
(nettó)

172.500,00 Ft

46.575,00 Ft

219.075,00 Ft

Vinyl padlóburkolat (utastér)

LNA04

28.125,00 Ft

7.593,75 Ft

35.718,75 Ft

28.125,00 Ft

7.593,75 Ft

35.718,75 Ft

Csomagtéri ajtóbehúzó

LDP02

11.250,00 Ft

3.037,50 Ft

14.287,50 Ft

11.250,00 Ft

3.037,50 Ft

14.287,50 Ft

Kiterjesztett garancia

EW01

226.875,00 Ft

61.256,25 Ft

288.131,25 Ft

226.875,00 Ft

61.256,25 Ft

288.131,25 Ft

Kiterjesztett garancia Plusz

EW02

348.750,00 Ft

94.162,50 Ft

442.912,50 Ft

348.750,00 Ft

94.162,50 Ft

442.912,50 Ft

Kiterjesztett garancia

A feltüntetett árak a London EV Company által 2021. 01. 01. napján ajánlott fogyasztói árak. Az alkalmazott fogyasztói árak meghatározása az egyes disztribútorok jogosultsága.
Az egyedi fogyasztói árakról érdeklődjön a márkakereskedőinknél. Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget.
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Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget. Az ajánlott fogyasztói ára napi MNB árfolyam alapján változhat.

TX – GARANCIA

GA R AN CIA
Első osztályú védelem

Az új TX-et, kifejlesztését követően szigorú teszteknek vetettük alá, hogy megfeleljen egy célirányosan taxinak
készült járművel szemben támasztott követelményeknek. A nagyfeszültségű akkumulátorra egy, a piaci
átlagnál hosszabb, 5-éves, kilométer-korlátozás nélküli garancia érvényes. Ezen kívül minden TX-re átfogó,
3-évre vagy 190 000 km-re szóló járműgarancia vonatkozik.
A garancia-időtartam alatt minden, nem kopóalkatrésznek minősülő komponensre így a motorokra
a gömbcsuklókra, a csapágyakra is kiterjed a gyártási hibákra vonatkozó garancia, ami védelmet nyújt
az előrejelezhetetlen javítási költségekkel szemben, és gondtalan vezetési élményt biztosít.

Kiterjesztett garancia
A törvény által előírt garancia mellett kiterjesztett garanciánk még nagyobb biztonságot nyújt Önnek, és a teljes körű
járművédelmet 5 évre és 240 000 km-re hosszabbítja meg.
Az autójukat kevésbé intenzíven használó tulajdonosok számára egy Kiterjesztett „Plusz” garanciát kínálunk, amely a normál
kiterjesztett garancia előnyein túl a főbb hajtáslánc-komponensekre (így a hajtómotorra és a hatótávnövelőre) is biztosítanak
fedezetet a forgalomba helyezést követő akár 90 hónapra.

Garancia

Jármű

Standard

3 év / 190 000 km

Kiterjesztett garancia
5 év / 240 000 km

Hajtásakkumulátor

Hajtáslánc
(hajtásakkumulátor nélkül)

Ár
(nettó)

3 év / 190 000 km
5 év /
korlátlan
üzemelés

Kiterjesztett garancia Plusz

Általános
Forgalmi Adó
(27 % ÁFA)

Ár
(bruttó)

Standard

5 év / 240 000 km

226.875,00 Ft

61.256,25 Ft

288.131,25 Ft

7,5 év / 240 000 km

348.750,00 Ft

94.162,50 Ft

442.912,50 Ft

További jótállási információkért forduljon a LEVC márkakereskedőjéhez.
A feltüntetett árak a London EV Company által 2021. 01. 01. napján ajánlott fogyasztói árak. Az alkalmazott fogyasztói árak meghatározása az egyes disztribútorok
jogosultsága. Az egyedi fogyasztói árakról érdeklődjön a márkakereskedőinknél. Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget.
Az ajánlott árak nem tartalmazzák a forgalomba helyezési költséget. Az ajánlott fogyasztói ár a napi MNB árfolyam alapján változhat.
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TX – MŰSZAKI ADATOK

H a t ó t ávo l s á g és k á ro s a nya g- k ib ocs á tá s
Lenyűgöző hatékonyság

Az üzemanyag-fogyasztás, károsanyag-kibocsátás és hatótávolság
számítási módszerei változnak.

A tesztet arra tervezték, hogy olyan hivatalos adatokat nyújtson,

Új szabvány került bevezetésre az emisszió, energiafelhasználás

amelyek közelebb állnak ahhoz, amit a gépjárművezetők valós

és a hatótávolság mérésére, amely minden járműgyártó

körülmények között el tudnak érni. Mindazonáltal a fő cél még

számára irányadó. A WLTP eljárás (Könnyű Gépjárművek

mindig az, hogy a különböző típusú járművek összehasonlítása

Világszerte Összehangolt Teszteljárása) felváltja az 1992 óta

biztosítható legyen. Valós körülmények között az üzemanyag- és

alkalmazott NEDC (Új Európai Menetciklus) szabványt. Az új

áramfogyasztási adatok a nagy számú változó tényező (időjárás,

szabvány bevezetésére azért került sor, hogy a valós vezetési

forgalom, használt kiegészítők, utasok száma és a gépjárművezetői

körülményeket jobban képviselő adatok kerüljenek kimutatásra.

hatás) miatt eltéréseket mutatnak. Ha többet szeretne megtudni

A két adatsor két eltérő vizsgálati módszertan eredménye,

arról, hogy hogyan maximalizálhatja üzemanyag-megtakarítását,

amelyek ugyanazon jármű fogyasztási és emissziós adatainak

tekintse meg útmutató videónkat (csak angolul):

megállapítására irányulnak.

www.levc.com/driving-tips.

Az új eljárás megváltoztatja a laboratóriumi tesztek kivitelezésének
módját, és a modern vizsgálati létesítmények jobb lehetőségeit
tükrözi. Mindezeken túlmenően a valós körülmények közötti
tesztelés elsőként kapott helyet a vizsgálatokban. Ennek során
hordozható berendezéssel mérik a tényleges kibocsátást,
közvetlenül a kipufogócsőben. Ha többet szeretne megtudni az új
WLTP teszteljárásról, kérjük, látogasson el a
www.wltpfacts.eu honlapra.
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Elérhetők lesznek-e számomra az új fogyasztási adatok?

A jármű megfelel az Európai Unió legújabb keletű, károsanyag-kibocsátásra
vonatkozó előírásának (Euro 6D).

TX – MŰSZAKI ADATOK

MŰ S ZAKI ADATO K

KEREKEK

Áttekintés

17 x 7J (kb. 43 x 18 cm)

Gumiabroncsméret

215/65/R17 103H

Üzemanyag-hatékonysági osztály/gördülési ellenállási osztály

C (A–G skálán)

Gumiabroncs-zajterhelés

70 dB

KORMÁNYZÁS

KARBANTARTÁS
Karbantartási intervallum

Méret

40 000 km vagy 12 hónap

MOTOR ÉS AKKUMULÁTOR
Hajtott kerekek

Hátsó

Max. teljesítmény

110 kW/150 LE

Max. nyomaték

250 Nm

Max. fordulatszám

11.500

Akkumulátor típusa

Nagyfeszültségű lítiumion-akkumulátor

Bruttó akkumulátorkapacitás

90 Ah/31 kW

Nettó akkumulátor kapacitás

24,2 kWh

Fedélzeti töltés (AC/DC)

11 kW AC (22 kW opció) / 50 kW DC

Töltési idő 50 kW, DC, (0-80 %)

25 perc

Szervokormány típusa

Elektrohidraulikus

Kormányáttétel

15.2:01

Fordulókör átmérője (falak között)

8 450 mm

MÉRETADATOK (MM)
Lásd a túloldali ábrát.
NYÍLÁSADATOK (MM)
Oldalsó ajtónyílás:

HATÓTÁVNÖVELŐ

Max. szélesség/min. szélesség

857/842

Magasság

1319

Küszöbmagasság

370

Behajtható lépcső magassága

177

Behajtható lépcső mélysége

252

Rámpahossz/toldat

1280/1061

Elektromos teljesítmény

60 kW

Hozzávetőleges rámpaszög (úttestre téve)

15 fok

Tüzelőanyag típusa

Benzin

Hozzávetőleges rámpaszög (járdára téve)

11 fok

Konfiguráció

Soros, 3 DOHC, 12-szelepes

Rámpaszélesség (sínek között)

714

Befecskendezés

Közvetlen befecskendezés, turbófeltöltés

TÖMEG (KG)

Lökettérfogat

1477 cm3

Menetkész tömeg2

2.219 – 2.305 (Icon - Vista, értsd: 6 üléssel és kerekesszék-kiegészítőkkel)

Teljesítmény

67 kW/91 LE

Megengedett maximális terhelhetőség3

550 – 625 (Icon - Vista, értsd: 6 üléssel és kerekesszék-kiegészítőkkel)

Nyomaték

160 Nm

Megengedett legnagyobb össztömeg4

2.900

Tüzelőanyag tartály térfogata (hasznos)

38,5 l (36 l)

Rámpa biztonságos max. terhelése

250

Behajtható lépcső biztonságos max. terhelése

150

TELJESÍTMÉNY ÉS GAZDASÁGOSSÁG
0-100 km/h

13,2 s

Maximális sebesség

128 km/h

FELFÜGGESZTÉS TÍPUSA

ECO CÍMKÉK
Hatékonysági sáv

Hivatalos CO2-kibocsátás (súlyozott, kombinált1) g/km

19

Tisztán elektromos hatótávolság (km)

1011

Tisztán elektromos hatótávolság - város (km)

1261

Teljes hatótávolság (km)

510

Hatótávnövelő tüzelőanyag-fogyasztása
(l/100 km) (vegyes fogyasztás)

8,8

Elülső és hátsó úszónyerges tárcsafék léghűtéses tárcsákkal

Fékkiegészítők

ABS, elektronikus menetstabilizátor (ESC), vészhelyzeti fékrásegítés

A jármű megfelel az Európai Unió legújabb keletű, károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásának (Euro 6D).

440 l

GARANCIA
Lásd az áttekintést a 11. oldalon

A súlyozott értékek a külső töltési lehetősséggel rendelkező hibrid elektromos járművek tüzelőanyag – és áramfogyasztására
vonatkozó, átlagos felhasználási profilon és az akkumulátor napi töltésén alapuló átlagértékeket jelentenek.
Az értékek meghatározása a valós használathoz közelebb álló, új WLTP-eljárás (Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt
Teszteljárása) szerint történik, amely a NEDC (Új Európai Menetciklus) szabványon alapuló teszteljárást váltotta fel. Egyik közölt
érték sem képezi az ajánlat részét. Az értékek a vezetési stílustól, a terheléstől, a felszereltségtől, a kiválasztott kiegészítőktől és
a gumiabroncsoktól függően e ltérőek lehetnek.
Az új személygépkocsi fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az tüzelőanyag
-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

1

FÉKEK
Fékrendszer

Kettős szigetelésű, 5-lengőkaros, keresztirányú kompozit laprugóval

Csomagtér kapacitása

WLTP 1
0,9 l/100 km és 23,4 kWh/100 km

Kéttengelyű MacPherson felfüggesztés/torziós rúd

Hátsó felfüggesztés
CSOMAGTÉR

A+

Energiafogyasztás (súlyozott, kombinált1) teljesen feltöltött
akkumulátorral

Elülső felfüggesztés

2

 menetkész tömeg vezetővel (75 kg) az 1230/2012 EU rendelet jelenleg hatályos változatának megfelelően került
A
meghatározásra, az üzemanyagtartály 90 %-osan feltöltött állapotában.

3

A hasznos terhelés magában foglalja, az utasok, a csomagok és minden kiegészítő tömegét.

4

A jármű maximális megengedett össztömege a vezetővel, utasokkal, csomagokkal és kiegészítőkkel.
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TX – MÉRETADATOK

MŰSZAKI ADATO K
Méretek

1.880 mm teljes magasság

714 mm
belső méretek

1.061 mm

mm

15°

370 mm

1.280

177 mm

252
mm

1.620 mm nyomtáv elöl
1.945 mm tükrök nélkül    2.036 mm tükrökkel
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120 mm min. hasmagasság
(terhelt állapotban)
1.625 mm nyomtáv hátul

TX – MÉRETADATOK

4.855 mm hossz

732 mm
lábtér

1.420 mm utastérszélesség
a 3. üléssorban

1.490 mm utastérszélesség
a 2. üléssorban

887 mm
vezetői könyöktér

586 mm
lábtér

564 mm
lábtér

448 mm
lábtér

930 mm hátsó túlnyúlás

940 mm elülső túlnyúlás
2.985 mm tengelytáv
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TOVÁ BBI I N RO M ÁC I ÓK ÉR T TEK I NTSE M EG A TX ÁR AK ÉS
JE LLE M Z Ő K LI STÁ JÁT, AZ ALK ALM AZ OTT FOGYAS Z TÓI ÁR AK ÉR T
K E RE S SE F E L LE VC M ÁR K AK ER ES K EDÉSÉT.
Az ebben a termékkatalógusban látható típusok szemléltetési célokat szolgálnak, és olyan
opcionális extrákat és kiegészítőket tartalmazhatnak, amelyek nem képezik az alapfelszereltség
részét. Az alapfelszereltség illetve az opcionális felszereltség tartalma, valamint az egyes
változatok konfigurációja a kiadvány dátumát követően változhat, és régiótól is függ. Az adott
országban forgalmazott jármű-kialakításokra vonatkozó további információkért kérjük, vegye
fel a kapcsolatot helyi LEVC márkakereskedőjével. Minden erőfeszítést megtettünk annak
érdekében, hogy ez a kiadvány tartalmi szempontból pontos és aktuális legyen a nyomdába küldés
időpontjában (2021. március). A vállalat fenntartja a jogot a járművek, árak, műszaki adatok
és kiegészítők minden előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására, illetve termékek
értékesítésből történő visszavonására. Bármilyen változás esetén haladéktalanul értesíteni kell
a LEVC márkakereskedéseket. Kérjük, a legfrissebb információk érdekében vegye fel a kapcsolatot
helyi márkakereskedőjével.
Az elhasználódott járművekre vonatkozó, 2000/53/EK számú, az irányelv, az elhasználódott
járművekre vonatkozó törvény és az abban foglalt, az elhasználódott járművekre vonatkozó
rendelet értelmében az utolsó tulajdonosnak az elhasználódott járművet egy regisztrált
gyűjtőpontnak vagy egy hivatalos újrahasznosító üzemnek kell leadni. Ha többet szeretne
megtudni az elhasználódott járművek újrahasznosításáról, akkor kérjük, látogasson el az
levc.com/end-of-life honlapra.
KIADÁS: 2021. MÁRCIUS.
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