
LC 500h  I  PRISLISTE



LC 500h LUXURY

AKTIV SIKKERHET OG KJØREEGENSKAPER

Dynamisk integrasjon av sikkerhetssystemer (VDIM)
Justerbare aktive dempere (AVS)
Lexus Safety System+ (LSS+)
- Adaptiv Radar Cruise Control, alle hastigheter (ACC)
- Filassistanse med tretthetsvarsling (LKA)
- Filskiftvarsling (LDA)
- Kollisjonsvern med autobrems og fotgjengergjenkjenning (PCS)
- Skiltgjenkjenning (RSA)
Multistage automatgir, 10-trinn E-CVT/AT med kjøremodusvelger
Stabilitetskontroll (VSC)

PASSIV SIKKERHET

ISOFIX fester bak, høyre og venste side
Knekollisjonspute, passasjer
Sidekollisjonsgardiner, venste og høyre side, fr+bk
Sidekollisjonsputer, fører og forsetepassasjer
Totrinns kollisjonspute for fører og forsetepassasjer

TYVERISIKKERHET

Alarmsystem
- Innbruddssensor
- Knust glass-sensor
- Sirene
- Startsperre
- Tiltsensor

EKSTERIØR

20" aluminiumsfelger 245/45 fr + 275/40 bk
Akustiske UV-glass med varmeisoleringseffekt frontrute
Bi-LED multi-LED design hovedlys
- Automatisk fjernlys (AHB)
- Automatisk høydejustering, lyktespylere
- LED kjørelys (dag)
Glasstak
LED baklys med "infinity mirror" hologrameffekt
Mørktonet glass bak
Regnsensor
Sidespeil i bilens farge
- Elektrisk justerbare, innfellbare og med varme (minne og BSM funksjon)
- Integrerte blinklys
Vannavvisende glass på alle ruter
Varmetråder under vindusviskere foran

AUDIO, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON

10,25" Fargeskjerm
Bluetooth mobil og musikkstreaming (krever kompatibel telefon)
Lexus Premium Navigasjon med Lexus connected services
Multifunksjonsratt med betjening av lyd, informasjon, telefon etc.
Pioneer lydanlegg, 12 høyttalere, inkludert subwoofer
- 2 x USB 1 x AUX innganger
- DAB+ digitalradio
- DVD spiller
Remote Touch fjernkontroll
Ryggekamera



LC 500h LUXURY

INTERIØRKOMFORT OG ANVENDELIGHET

Aluminiumspedaler
Autoreturfunksjon for ratt og førersete (lett inngang og utgang)
Blindsonevarsel (BSM) + Krysstrafikkvarsel (RCTA)
Dekkreparasjonssett
Elektrisk justerbart ratt (tilt og teleskop)
Elektrokromatisk bakspeil (auto-dimmer)
Elektronisk automatisk klimaanlegg
- Nanoe luftrenseanlegg
- To soner 
Forseter med elektrisk justering
- 10-veis innstilling, fører og passasjer
- Elektrisk 2-veis korsryggstøtte, fører og passasjer
- Elektrisk justering av hodestøtte
- Varme og ventilasjon i forseter
Minne for førersete, ratt og sidespeil
Parkeringssensorer foran og bak
Skinnseter foran, Tahara-skinn bak
Skinntrukket ratt og girkule
Varme i hele rattet

TILVALG

PAKKE 1

Head Up Display, med farge (HUD)
Mark Levinson® Premium Sound system med 13 høyttalere og 918 Watt forsterker
Semi-aniline Premium skinnkvalitet seter foran

Spesifikasjoner korrekte ved trykking. Endelige spesifikasjoner kan avvike.



LC 500h SPORT

SPORT (UTSTYRSGRAD) HAR I TILLEGG TIL LUXURY

21" Smidde aluminiumsfelger 245/40+275/35 ("Forged")
8-veis innstilling av seter, fører og passasjer
Alcantarakledd instrumentpanel
Head Up Display, med farge (HUD)
Karbonfiber dørterskeldekor
Karbonfiber tak (glasstak utgår)
Manuell justering av hodestøtte
Mark Levinson® Premium Sound system med 13 høyttalere og 918 Watt forsterker
Sportsseter i Alcantara (senter) og skinn (sidene)

LC 500h SPORT+ 

SPORT+ (UTSTYRSGRAD) HAR I TILLEGG TIL SPORT

Aktiv 4-hjulsstyring (Lexus Handling System - LHS)
Aktiv spoiler bak
Taktrekk, interiørdetaljer og solskjerm mm. i Alcantara
Variablel styreutveksling (VGRS)



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 LC 500h

NOK levert Oslo

Luxury 1 106 000
Sport 1 199 500
Sport+ 1 254 800

TILVALG

Metallic Lakk 12 900

LUXURY

Pakke 1: Head Up Display (HUD), Mark Levinson Premium Sound (13 høytt.), Semi-Aniline Premium skinnseter foran 33 900

  



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 LC finner du på:
lexus.no/LC
facebook.com/LexusNorge
instagram.com/LexusNorge
youtube.com/LexusEurope


