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GS 300h COMFORT

INTERIØR 

Analog GPS styrt klokke med LED belysning 
Dørterskeldekor i aluminium foran og bak
LED stemningslys i kupe
Pianosort dekor på instrumentpanel, konsollboks og i dører
Setevarmere foran
Skinntrukket girhendel
Skinntrukket ratt
Stoffseter

EKSTERIØR

17” aluminiumsfelger, med 225/50R17 dekk 
Bakre spoiler ECO type (kun på Comfort, utgår på alle andre utstyrsgrader)
Bi-LED hovedlys med autoblending av fjernlys 
LED baklys og bremselys
LED kjørelys
Parkeringssensorer foran og bak (4+4) 
Tåkelys foran 

SPESIFIKASJONER 

2 x 12V uttak (1 foran, 1 bak)
2-sone auto klimaanlegg (fører og passasjer) 
12-høyttalers lydanlegg med DVD (singel), DAB+, RDS, USB, AUX og Bluetooth 
Alarm og innbruddssikring med sirene
Antispinnsystem (TRC)
Bakkestartassistanse (HAC) 
Blokkeringsfrie bremser (ABS)
Cruise control
Dekktrykkvarsling (TPWS)
Dynamisk integrering av alle bremse og stabilitetsprogrammer (VDIM)
El. foldbare og autoblendbare EC speil utvendig og EC speil innvendig
Elektrisk justerbart ratt med girskifthendler
Elektrisk justering av korsryggstøtte (fører og passasjer foran)
Elektrisk lett innstegsprogram (tilt av ratt og sete for enkel innstigning)
Elektrisk parkeringsbrems (EPB)
Elektrisk servostyring (EPS), hastighetsavhengig 
Elektriske seter (10-veis fører med minnefunksjon og 10-veis passasjer foran)
Elektronisk kontrollert bremsing (ECB)
Friskluftfilter med deoderanteffekt
Kjøremodusvelger, servo + motor/girkasse (SPORT) 
Kollisjonsputer 2 foran, 2 kne foran, 2 side foran, 2 side bak, 2 gardiner (totalt 10) 
Lexus Premium Navigasjon v1.3
- 12.3” fargeskjerm, med egende nerte soner 
- Digital terreng/Rutesporing
- Google søk/Google Streetview/Panoramio
- Økonomisk rute/Fotoboksvarsling
- Online ruteplanlegger/Trafikkinformasjon/ Køinformasjon
- QR kode, destinasjon siste metrene til fots  (Tjeneste ikke bekreftet i Norge)
- Trafikkvarsel
- Ryggekamera med retningslinjer
- ‘Remote touch’ kontrollsenter (2. gen)
Nøkkelfri inngangssystem (4 dører)
Regnsensor



GS 300h COMFORT

Sikkerhetspakke LSS+:
- Adaptive radar Cruise Control (alle hastigheter)
- Blindsonevarsel (BSM) med krysstrafikkvarsling v. rygging (RCTA)
- Filassistanse (LKA)
- Pre-Crash radar sikkerhetssystem
Skumringssensor med ‘følg meg hjem’ funksjon
Stabilitetskontroll (VSC)
Varme i sidespeil
Varme under vindusviskere

Spesifikasjoner korrekte ved trykking. Endelige spesifikasjoner kan avvike.



GS 300h EXECUTIVE PLUS

EXECUTIVE PLUS (UTSTYRSGRAD) HAR I TILLEGG TIL COMFORT

INTERIØR

Elektrisk bakluke
LED tåkelys med hjørnefunksjon
Parkeringssensorer
Skinnratt med varme
Smart start og inngang
Sølvfilmdekor interiør
Tahara-skinn setetrekk

EKSTERIØR 

18” aluminiumsfelger 10-eker, med 235/45R18 dekk
Automatisk elektrisk bagasjeromsluke
NB- Bakre spoiler utgår 



GS 300h/450h F SPORT S

F SPORT S (UTSTYRSGRAD) HAR I TILLEGG TIL EXECUTIVE PLUS

INTERIØR

F SPORT aluminumdekor på instrumentpanel, konsollboks, ratt og i dører 
F SPORT dørterskeldekor foran og bak 
F SPORT pedaler og fothviler 
F SPORT skinnseter med diamantperforering, varme og ventilasjon
F SPORT skinntrukket perforert girhendel
F SPORT skinntrukket perforert ratt
Varme i ratt 

EKSTERIØR 

Bi-LED Muliti-LED design, autoblending av fjernlys (AHS)
F SPORT 19” aluminiumsfelger med 235/40R19 + 265/35R19 dekk 
F SPORT bakre fanger 
F SPORT bremseskiver foran
F SPORT fanger foran
F SPORT frontgrill
F-SPORT logo på forskjerm
NB- Tåkelys utgår på F SPORT 
Spoiler bak

SPESIFIKASJONER 

Adaptivt understell (AVS)
Elektrisk korsryggstøtte (4-veis fører og 2-veis passasjer foran) 
Elektrisk solskjerm i bakrute
Elektriske seter (16-veis fører med minnefunksjon og 10-veis passasjer foran)
Lexus Dynamic Handling System (Kun GS 450h)
- Bakhjulsstyring (DRS - Dynamic Rear Steering)
- Elektrisk servo (EPS) linket til + variabel styreutveksling (VGRS)
- VDIM linket til bakhjulsstyring (DRS)
Mark Levinson 17 høyttalers 835 Watt* surround lydanlegg (*0.01% THD = ekstremt rentspillende forsterker)

TILVALG

Soltak



GS 300h/450h LUXURY

LUXURY (UTSTYRSGRAD) HAR I TILLEGG TIL F SPORT S

INTERIØR

Head-up Display (HUD)
Kortnøkkel
Lazer Cut Wood dekor på instrumentpanel, konsollboks, ratt og i dører 
Semi-aniline skinnseter med varme og ventilasjon

EKSTERIØR 

19” aluminiumsfelger 10-eker (235/40R19)
Bi-LED hovedlys svingbare (AFS), autoblending av fjernlys (AHS) 
LED tåkelys

SPESIFIKASJONER 

3-sone automatisk klimaanlegg (fører, passasjer, og baksete) 
- med kontrollpanel med lys bak
- med Nanoe luftrensesystem (Ion generator)
- med klimaanleggbrytere i armlene bak 
Adaptivt understell (AVS) 
Dekktrykkvarsling (TPWS) med visning av lokasjon 
Elektrisk justerbart fører og passasjersete (18-veis) med minne 
Elektrisk korsryggstøtte (4-veis fører og passasjer foran)
Elektrisk solskjerm i bakrute
Kjøremodusvelger, servo + motor/girkasse (SPORT) + understell (S/S+) 
Mark Levinson 17 høyttalers 835 Watt* surround lydanlegg (*0.01% THD = ekstremt rentspillende forsterker)
Passasjersete med lår og leggstøttefunksjon + baksete tilt/lett tilgangsfunksjon 
Setevarmere i baksete
Solskjermer i sidevinduer bak (manuell)
Sommerfuglklaffer på hodestøtter foran 

TILVALG

Soltak



PRISLISTE

Priser gjeldende fra 01. 01. 2018. 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.

UTSTYRSGRAD GS

NOK levert Oslo

GS 300h Comfort 604 800
GS 300h Executive Plus 666 000
GS 300h F SPORT S 749 700
GS 300h Luxury 764 200
GS 450h F SPORT S 978 400
GS 450h Luxury 972 400
GS F Carbon 1 611 900

TILVALG

Metallic Lakk 10 900

F SPORT S

Soltak 12 000

LUXURY

Soltak 12 000

  

CARBON

Pakke 1 59 000



Lexus Norge* forbeholder seg retten til å endre detaljer i spesifikasjoner og utrustning uten forvarsel. 
Kontakt gjerne din nærmeste Lexus-forhandler for aktuell informasjon.
 
Vennligst vær oppmerksom på at det i denne folderen kan forekomme biler i utførelser som ikke tilbys i
Norge.
 
Vennligst se www.lexus.no for ytterligere informasjon.

Miljøhensyn er en prioritet for Lexus. Vi gjør mange tiltak for å garantere at våre bilers miljøpåvirkning 
minimeres gjennom deres totale livssyklus – fra design, produksjon, distribusjon, salg og service til 
kjøretøyet tas ut av drift. Din forhandler gir deg gjerne mer informasjon om hvilke krav som gjelder 
når kjøretøyet kommer til slutten av sin livssyklus.
 
* Lexus Norge er en avdeling i Toyota Norge AS.
 
Trykket i Norge, januar 2018.

Mer om GS finner du på:
lexus.no/GS
facebook.com/LexusNorge
instagram.com/LexusNorge
youtube.com/LexusEurope


