
Lexus UX vypadá 
skvěle zvenku i uvnitř. 
Elektrická verze má 
ovšem docela dost 

nedostatků. Vedle spíše 
průměrné kapacity 

akumulátoru také pod-
poru maximálně 50kW 
dobíjení. Ve výsledku 

proto raději kupte 
hybrid, který můžete mít 

za akčních 859 tisíc.
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Rádi bychom touto cestou pod kovali našim partner m, 
kte í s námi celý nelehký rok 2020 sbírali ve zp tném odb ru pneumatiky. 

P ejeme všem krásný, a hlavn  zdravý nový rok 2021. 
Poj me spole n  vytvá et lepší sv t.

Díky Vám tyto pneumatiky neskon ili pohozené v p írod  i podél cest. Velmi si Vás vážíme a t šíme se na další spolupráci. 
V roce 2021 nás ekají zm ny, které vyplývají z nového zákona. Pro výrobce a dovozce pneumatik zcela jist  znamená jeho p ijetí v tší 

náro nost na pln ní svých povinností. Je t eba se p ipravit na podrobné vedení evidence po skupinách výrobk , kauce, informa ní 
kampan . Sb rná kvóta se navyšuje na 70 % v roce 2021, od roku 2022 bude nutné vysbírat a zpracovat 80 % pneumatik uvedených na 

trh, a to po p epo ítání dle nové legislativy. Zákon o výrobcích s ukon enou životností ukládá z ízení sb rné sít  minimáln  ve všech obcích 
s rozší enou p sobností a ve všech obvodech statutárních m st. Kolektivní systém Eltma je jediný autorizovaný kolektivní systém s již 

dlouholetou tradicí, který zajistí všem výrobc m a dovozc m pln ní t chto povinností, a to transparentn  a stejn  bez rozdílu pro všechny.

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.   Více na www.eltma.cz 
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INZERCE

Nepotěší vysoko umístěná nakládací hrana, menší otvor ani kapacita jen 367 litrů. Vyšší 
cestující budou skuhrat nad nedostatkem centimetrů před koleny. Ani do šířky to není 
žádný zázrak.

S délkou 4,5 metru není UX 
žádný drobek, přesto uvnitř 
není na roztahování

Lexus zatím odolává dotykové mánii, jenže ani ovládání  multimédií 
touchpadem není nejkomfortnější. Zpracování kabiny kritiku 
 nepřináší.

Na druhou stranu automobilka svému 
pohonu evidentně věří. Na akumulátor 
totiž dává desetiletou záruku omezenou 
nájezdem 1 000 000 km. Přesně tak. Mi-
lionem kilometrů!

Z běžné zásuvky se z nuly na 100 % 
kapacity akumulátoru dostanete během 
24 hodin, wallboxu s 6,6 kW to zabere 
zhruba třetinu času. Nejjistější jsou rych-
lodobíječky s výkonem až 50 kilowattů. 
Ty se na osmdesát procent dostanou 
za padesát minut.

Naše ceny ještě neznáme. Když ale 
 budeme vycházet z těch německých, 
 dostaneme se na základní částku 
1 250 000 Kč, přičemž varianta Luxury 
vyjde na 1,57 milionu. To jsou přitom 
 hodnoty velmi blízké většímu, silnějšímu 
a univerzálnějšímu Fordu Mustang 
 Mach-E z následujících stran…
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