
RC 300h  I  PRISLISTE



RC 300h EXECUTIVE PLUS

AKTIV SIKKERHET OG KJØREEGENSKAPER 

Adaptiv Radar Cruise Control (ACC) (40 km/t og over) 
Antispinnsystem (TRC) 
Bakkestarthjelp (HAC3) 
Blokkeringsfrie bremser (ABS) og bremse- assistanse (BA) 
Dekktrykksensorer (TPWS)
Nødbremselys 
Pre-Crash kollisjonsvern (40 km/t og over)

PASSIV SIKKERHET 

ISOFIX fester bak, høyre og venstre side 
Knekollisjonsputer, fører og passasjer
Lyd- og lyssignaler for varsling av sikkerhetsbelter (alle 5 seter)
Sidekollisjonsgardiner, venstre og høyre side
Sidekollisjonsputer, fører og forsetepassasjer 
Totrinns kollisjonspute for fører og forsetepassasjer 

TYVERISIKKERHET 

Alarm med startsperre, sirene, glass-sensor, tilt-sensor

EKSTERIØR 

18” aluminiumsfelger, 235/45R18
Bi-LED hovedlys (rund type)
LED kjørelys
Lyktespylere, med varsel for lav spylerveskenivå
Parkeringssensorer 

INTERIØRKOMFORT OG ANVENDELIGHET

2*USB + 1*AUX (VTR)
7” Lexus Media DisplayIPS-skjerm
8-veis elektrisk justerbare seter (passasjer)
10-veis elektrisk justerbare seter (fører) inkl. korsryggstøtte
60/40 nedfellbare bakseter
DAB+ digitalradio
Dørspeil, elektrisk justerbare og oppvarmede og el. innfellbare
Elektrokromatisk innvendig speil (auto dimmer) 
Elektronisk automatisk klimaanlegg
- to soner og auto resirkuleringsfunksjon
- S-FLOW
Lexus Premium Navigasjon
Lydanlegg DVD/AM/FM/DAB+ og 10 høyttalere
Nivåvarsling spylervæske
Nøkkelfri start og dørlås
Reparasjonssett for dekk
Ryggekamera 
Setevarmere (fører+passasjer)
Skinntrukket ratt og girspak m/ paddle shift på ratt 
Zippo nøkler 2 stk.

Spesifikasjoner korrekte ved trykking. Endelige spesifikasjoner kan avvike.



RC 300h F SPORT S

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

AVS aktive justerbare dempere
Auto el.innfellbare speil med autodimming (EC)
Bi-LED hovedlys Multi-LED design med AHB (auto fjernlys) og LED blinklys 
Blindsonevarsel (BSM) og krysstrafikkvarsling (RCTA) 
F SPORT pakke:
- F SPORT LFA-type TFT instrumentpanel
- F SPORT aluminiumspedaler
- F SPORT skinnratt m. girhendler og varme
- F SPORT girspak i del-perforert skinn
- F SPORT dørterskeldekor
- F SPORT metall interiørdekor
- F SPORT nøkler
- F SPORT seter
- F SPORT merker
- F SPORT 19” aluminiumsfelger (235/40R19 foran, 265/35R19 bak) 
Filassistanse (LKA)
Filskiftvarsel (LDA)
Mark Levinson® Premium Surround system med 17 høyttalere (12 lokasjoner) 
Minnefunksjon for førersete, inkl. speil
Regnsensor
Seter med ventilasjon
SPORT+ kjøremodus og sportsfjærer
Surround system med Clari-Fi, Unity og GreenEdge teknologi 

TILVALG

Soltak



RC 300h LUXURY

LUXURY (UTSTYRSGRAD) HAR I TILLEGG TIL F SPORT S

Auto el.innfellbare speil med autodimming (EC)
Bi-LED hovedlys Multi-LED design med AHB (auto fjernlys) og LED blinklys
Blindsonevarsel (BSM) og krysstrafikkvarsling (RCTA)
Filassistanse (LKA)
Filskiftvarsel (LDA)
Kortnøkkel (1 stk)
Luxury 19” aluminiumsfelger (235/40R19 foran, 265/35R19 bak) 
Mark Levinson® Premium Surround system med 17 høyttalere (12 lokasjoner) 
Regnsensor
Seter med ventilasjon
Skinnratt med girhendler og varme
Surround system med Clari-Fi, Unity og GreenEdge teknologi 
Tredekor i interiør

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 RC 300h

NOK levert Oslo

Executive Plus 587 200
Luxury 634 600

F SPORT S 651 100

TILVALG

Metallic Lakk 10 900

LUXURY

Soltak 8 500

F SPORT S

Soltak 8 500

  



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


