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AKTIV SIKKERHET OG KJØREEGENSKAPER
Automatgir, trinnløst E-CVT med Sport, Eco, 
EV og Normal modus
Blokkeringsfrie bremser (ABS)
Bremseassistanse (BAS)
Elektrisk servostyring (EPS), hastighetsavhengig
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)
Antispinnsystem (TRC)
Stabilitetskontroll (VSC)
Dekktrykksensorer (4 stk.) (TPWS)

PASSIV SIKKERHET
Totrinns kollisjonsputer for fører
Totrinns, tokammers kollisjonspute, forsetepassasjer
AV-bryter for forsetepassasjerens kollisjonspute
Lyd- og lyssignaler for varsling av sikkerhetsbelter 
(alle 5 seter)
Sidekollisjonsgardiner på venstre og høyre side
ISOFIX fester bak, høyre og venste side
Knekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer
Beltestrammere foran og for ytre bakseter
TAP-sidekollisjonsputer for bryst, mage og 
hofter (“Thorax Abdomen Pelvis”) for fører og 
forsetepassasjer
Forseter/nakkestøtter med WIL (nakkesleng-
beskyttelse, “Whiplash Injury Lessening”)

TYVERISIKKERHET
Alarmpakke
- startsperre
- innbruddssensor, glass-sensor, tilt-sensor
- sirene/lydalarm
- automatisk dørlås

EKSTERIØR
115” aluminiumsfelger med aerodynamisk Eco-
kapsel*, 195/65 R15 dekk
Aktive nødbremselys
Dørspeil, elektrisk justerbare og oppvarmede
Dørspeil m/ sideblinklys
Halogen frontlys m/ skumringssensor (autolys)
LED kjørelys dagtid
LED baklys og bremselys
UV- og varmebeskyttende farget glass
Sidevinduer foran m/ vannavvisende glass
Haifinneantenne

AUDIO, KOMMUNIKASJON OG 
INFORMASJON
7” Lexus Media Display, med fjernstyring via 
roterende hjul i senterkonsoll 
6-høyttalers premium lydanlegg, 
FM/AM RDS-tuner
DAB+ digitalradio
AUX og USB-port for tilkobling av lydenheter
Mobiltelefontilkobling via Bluetooth®
Musikkoverføring via Bluetooth®
CD spiller m/ MP3+WMA-kompatabilitet
Dobbel instrumenteringsfarge og visning 
(Normal/Sport) 
Eco og EV kjøreindikator
Multiinformasjonsdisplay (normal type) 
i instrumentpanel
Optitron instrumentbelysning
Multifunksjonsratt for lydanlegg, multi-info, 
telefon og stemmestyring

* Et plastdeksel er montert på utsiden av 
alufelgene for å få lavest mulig vekt samtidig 
som aerodynamikken sikres.

INTERIØRKOMFORT OG 
ANVENDELIGHET
Regnsensor
Cruise control
El.innfellbare speil
Proaktive oppv. forseter (ikke på Eco)
12v strømuttak i midtkonsollen foran
Renluftsfilter m/ pollenfjerning
Elektriske vinduer foran og bak m/ softclose- 
funksjon
Elektronisk, automatisk klimaanlegg
Mikrofiber setetrekk
Armlene foran
Forseter, manuelt justerbare, 6-veis (fører) og 
4-veis (passasjer)
Belyst innstigningssystem
Skinntrukket ratt 
Girvelger m/ skinndetaljer
Nøkkelfri Start (knapp)
Separat temperaturinnstilling for fører/passasjer
60/40 nedfellbare bakseter
Ratt, manuelt multijusterbart
Fuktighetssensor for Eco-drift av klimaanlegg 
(kun Comfort ECO)
Lokk og oppbevaring i bagasjeromgulv 
Eco-lettvektstype
Nordic varmepakke:
 - varmetråder under vindusviskere foran
 - setevarmere foran
 - varmepumpe/eksosvarmegjenvinner 
 - stor spylevæsketank
 - innerskjerm hjulhus foran og bak
Dekkreparasjonssett og jekk

Tilvalg: Lexus Navigasjon

Spesifikasjoner korrekte ved trykking. 
Endelige spesifikasjoner kan avvike.

COMFORT ECO



F SPORT

LUX EDITION
EXECUTIVE

har i tillegg til Comfort

F SPORT unikt utstyr og designelementer:
F SPORT 17” aluminiumsfelger i to-tonet mørk farge (215/45R17) 
F SPORT setetrekk, Tahara-skinn (siden) og nettingmønstret stoff (senter)

har i tillegg til Comfort

16” felger med mørk krom glossy lakk
Tahara-skinn seter med struktur i senter (sort, beige eller kamelbrun farge)
‘Smart’ nøkkelfri inngangs- og låssystem
Parkeringssensorer
LED Hovedlys (Nærlys)  med lyktespylere og auto høydejustering
LED tåkelys

har i tillegg til Comfort

17” aluminiumsfelger sølvfarget (215/45 R17 dekk)
Dørspeil, elektrokromatiske (automatisk nedblendbare), linket til minnefunksjon
LED hovedlys (nærlys)  m/ lyktespylere og auto høydejustering
Skinninteriør
Elektrisk justerbare seter, 8-veis m/ minne (fører) 4-veis (passasjer) 
Fargetilpasset dørpanel
Parkeringssensorer
Lexus Premium Navigasjonssystem (1xDVD, Remote Touch kontroller,   
retningslinjer i ryggekamera, 4.2” multiinformasjonsdisplay i instrument-
panel, GPS klokke)
LED tåkelys*
Smart’ nøkkelfri inngangs- og låssystem
10 høyttalers lydsystem 
Interiørdekor, sortstripet type 
Mørktonede ruter bak
Pre-Crash system (kollisjonsvernsystem) 
Adaptive Radar Cruise Control (ACC)
13-høyttalers Mark Levinson premium 7.1 Surround lydanlegg DVD-spiller

Tilvalg
- pakke 1 + soltak

COMFORT
har i tillegg til Comfort Eco
16” aluminiumsfelger med 205/55 R16 dekk
Tåkelys foran
Elektrokromatisk bakspeil (automatisk nedblendbart) 
Ryggekamera
Klimaanlegg med normal drift (uten fuktighetssensor)
Lokk og oppbevaring i bagasjeromgulv stor type

Tilvalg
Pakke 1
- LED hovedlys (nærlys)  m/ lyktespylere og auto høydejustering
- LED tåkelys
- parkeringssensorer
- ‘Smart’ nøkkelfri inngangs- og låssystem

Pakke 2
- pakke 1 + skinnseter

F SPORT bakre spoiler (stor aero type)
F SPORT netting-grill og støtfangerdesign
F SPORT girvelger m/ perforerte skinndetaljer
F SPORT perforert skinnratt med emblem
F SPORT interiørdekor, metallfilm flettet type 
F SPORT merke på sidene
F SPORT sort innvendig tak
F SPORT performance rods foran og bak
F SPORT tunet sportsfjærer og dempere foran og bak
F SPORT aluminiumspedaler
F SPORT dørterskeldekor foran og bak i aluminium
Utstyr standard:
LED Hovedlys (Nærlys)  med lyktespylere og auto høydejustering
LED tåkelys
Mørktonede ruter bak
Smart’ nøkkelfri inngangs- og låssystem
Parkeringssensorer

Tilvalg
- sort lakkert tak

Pakke 1
- Lexus Premium Navigasjonssystem (1xDVD, Remote Touch kontroller,
retningslinjer i ryggekamera, 4.2” m ultiinformasjonsdisplay i instrument-   
panel, GPS klokke)
- 10 høyttalers lydsystem

Pakke 2
- pakke 1
- 13-høyttalers Mark Levinson premium 7.1 Surround lydanlegg
- elektrisk justerbare seter, 8-veis m. minne (fører) 4-veis (passasjer)
- skinninteriør med perforering i senter
- dørspeil, elektrokromatiske (automatisk nedblendbare) og linket til minnefunksjon

Pakke 3
- pakke 2 + soltak

NORDIC EDITION
har i tillegg til Comfort

16” felger med sort høyglans lakk
Sport Edition seter: Tahara-skinn (sidevanger) med mikrofiberstoff 
(senter - sort eller grå) seter
Sorte speilhus
Sort grill og innramming av grill
Mørktonede ruter bak
 ‘Smart’ nøkkelfri inngangs- og låssystem
LED Hovedlys (Nærlys)  med lyktespylere og auto høydejustering
LED tåkelys
Parkeringssensorer

Tilvalg
- sort lakkert tak 



    

Priser
Utstyrsgrad                                                Pris inkl. frakt og levering  Oslo

COMFORT ECO                                          306 300

COMFORT                                         328 200
Tilvalg
Pakke 1             16 000
Pakke 2             24 600

NORDIC EDITION                                          337 300

LUX EDITION                                           342 200

F SPORT                                         373 200
Tilvalg
Pakke 1            23 700
Pakke 2           52 500
Pakke 3                             60 400

EXECUTIVE                                          421 800
Tilvalg
Pakke 1                 7 900

Metallic lakk                  8900
Lexus Navigasjon                    8900

www.lexus.no

Priser gjeldende fra 01. 01. 2017. Utstyr som beskrevet i brosjyren er basert på europeiske data/spesifikasjoner, 
og kan avvike fra det som tilbys i Norge.  Priser levert Oslo. 
Frakt, klargjøring- og reg.omkostninger er inkl. i prisene. Med forbehold om trykkfeil.




