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MILjö- 
DEKLArATIon

  CT 200h - Lexus Hybrid Drive   
  Bensin/el, Automat
 Tillverkning Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISo 14001.
Bränsledeklaration 
Förbrukning, liter/100 km Blandad körning 3,8 med 15” fälgar  4,1 med 16”/17” fälgar
 Landsvägskörning 3,7 med 15” fälgar  4,0 med 16”/17” fälgar 
 Stadskörning 3,7 med 15” fälgar  4,1 med 16”/17” fälgar
Koldioxid, CO2 
Utsläpp, g/km Blandad körning 87 med 15” fälgar  94 med 16”/17” fälgar 
 Landsvägskörning 86 med 15” fälgar  93 med 16”/17” fälgar
 Stadskörning 84 med 15” fälgar  94 med 16”/17” fälgar

 Förklaring Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.
  Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (co2) kan bli högre eller lägre beroende 
  på bland annat körsätt och körförhållanden.
Avgasrening
Utsläpp, mg/km Kolmonoxid, co 187,2 
 Kolväten, Hc 28,1
 Kolväten exkl. metan, nMHc 25,1
 Kväveoxider, nox 3,3
 Miljöklass Hybrid

 Katalysator 2 st 3-vägs katalysatorer. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt 
  nå bästa arbetstemperatur.
 Syresensor Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå idealisk arbetstemperatur för renare avgaser.
 Antiknacksensor Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
 Motordiagnos oBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller 
  en god avgaskontroll.
 Återvinningshantering I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Lexus bilägare 
  möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut.
  För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.lexus.se.

EnErgiDEKLArATiOn CO2

Utsläpp av koldioxid för ”medelbilen” i Sverige för 2011 var 142 g/km (källa: Transportstyrelsen). 
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.



SäKErHETS- 
DEKLArATIon

Europeiska säkerhetskrav  
  Modellen är konstruerad efter Lexus interna, mycket stränga säkerhetsnorm GoA (Global 
  outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande 
  säkerhetskrav. 
Säkerhetsutrustning 
 Aktiv säkerhet • Aktivt krockskyddssystem PcS (Pre-crash Safety system) (tillval Executive)
  • Antisladdsystem VSc (Vehicle Stability control)
  • Antispinnsystem Trc (Traction control)
  • Bromsassistanssystem BAS (Brake Assist System)
  • Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon   
  • Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering), hastighetsanpassad
  • Elektronisk bromskontroll EcB (Electronically controlled Brakes)
  • Elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
  • Hjälpsystem vid start i motlut HAc (Hill-start Assist control)
  • Låsningsfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System)

 Passiv säkerhet • Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal)
  • Bältessträckare med bälteskraftbegränsare fram och ytterplatserna bak
  • Energiabsorberande material för huvudets islagszoner
  • Energiabsorberande material i dörrarna
  • Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid  
   påkörning bakifrån
  • Förutbestämda deformationsområden
   • Krockkuddar: 
   - Tvåstegskrockkuddar fram, förare och passagerare 
    (passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar med nyckel)    
   - Knäkrockkuddar fram
   - Sidokrockgardiner fram och bak 
   - Sidokrockkuddar fram
  • nackskydd på samtliga platser, justerbara
  • Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar
  • Trepunktsbälten på samtliga platser

 övrig säkerhet • Automatisk låsning av dörrarna under färd
  • Högt monterat bromsljus
  • ISoFIx-fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak
  • Larm (startspärr, rörelsesensor och lutningssensor) med sirén
  • LED-dioder i bromsljus som ger ett mer intensivt bromsljus



TEKnISKA 
DATA
   CT 200h - Lexus Hybrid Drive   
  Bensin/el, Automat
Yttermått/Vikt    Längd, mm  4320
 Bredd, mm  1765
 Höjd, mm  1430 (Eco)  1440 (comfort/F SPorT/Executive)
 Axelavstånd, mm  2600
 Spårvidd fram, mm   1535 (Eco)  1525 (comfort/F SPorT/Executive)
 Spårvidd bak, mm  1530 (Eco)  1520 (comfort/F SPorT/Executive)
 Markfrigång, mm  130 (Eco)  140 (comfort/F SPorT/Executive)
 Tjänstevikt, kg  1490 (Eco)  1540 (comfort/F SPorT/Executive)
 Totalvikt, kg  1790 (Eco)  1845 (comfort/F SPorT/Executive)
 Dragvikt, kg   0
Lastkapacitet Bagagevolym, l  375 (985 vid nedfällt baksäte)
 Max last, kg  300 (Eco)  305 (comfort/F SPorT/Executive) 
 Max taklast, kg  75 
Motor, Bensin  Typ  4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
 Bränslesystem   Elektronisk insprutning
 cylindervolym, cm3  1798
 Max vridmoment  142 nm vid 2800-4400 v/min
 Max effekt   73 kW/99 hk vid 5200 v/min
Motor, El Typ  Växelström synkronmotor, permanentmagnet
 Batteri  nickelmetallhydrid (ni-MH) 201,6 Volt
 Max vridmoment  207 nm
 Max effekt  60 kW/82 hk vid 2768-4000 v/min
Sammanlagd max effekt (Lexus Hybrid Drive)   100 kW/136 hk
Kraftöverföring  Typ  Framhjulsdrift. Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-cVT)
Chassi Fram  MacPherson-typ med krängningshämmare
 Bak  Individuell hjulupphängning i kombination med dubbla länkarmar
Styrning Kuggstångsstyrning  Elektrisk styrservo (EPS), hastighetsanpassad
 Vänddiameter, m  10,4 på hjul
Hjul och däck Fälgar  Eco 15”x5,5”j lättmetallfälgar
   comfort/Executive 16”x6”j lättmetallfälgar
   F SPorT 17”x7”j lättmetallfälgar 
 Däck  Eco 195/65r15
   comfort/Executive 205/55r16
   F SPorT 215/45r17  
 reservhjul  reservhjulet ersatt av reparationskit 
Bromsar Typ  Ventilerade skivbromsar fram, solida skivbromsar bak 
Prestanda Toppfart, km/h  180 
 Acc. 0-100 km/h  10,3 sek 
Bränsletank Volym  45 liter
Bränslekvalitet Typ  95 oktan blyfri bensin
garantier nybilsgaranti*  3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen begränsning av körsträckan under första året)
 Hybridgaranti*  5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
 Garanti mot genomrostning av karossen*  12 år utan milbegränsning 
 Garanti mot ytrost och lackskador* 3 år utan milbegränsning 
 Vagnskadegaranti 3 år utan milbegränsning 
 Lexus Euro Assistance 24 vägassistans dygnet runt 3 år utan milbegränsning 

 Kontakta din återförsäljare för detaljerad information kring villkor
 * Gäller för material- eller tillverkningsfel





UrVAL AV 
UTrUSTnInG

ECO

Exteriört
Backspeglar, yttre, i karossens färg med integrerade blinkers. Eljusterbara, eluppvärmda och 
elinfällbara
Bakljus och bromsljus, LED
Bakruta, eluppvärmd
Bakrutetorkare med intervallfunktion
centrallås, fjärrstyrt
Dörrhandtag i karossens färg
Lättmetallfälgar 15”
rutor, UV-reducerande
Strålkastare, halogen, med automatisk av/på-funktion
Takspoiler i karossens färg
Varselljus, LED
Vindruta, eluppvärmd i nederkant vid torkarblad
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion

interiört
Armstöd fram
Baksäte, fällbart 60/40-delning
Burk-/mugghållare fram
Eluttag 12 V i mittkonsolen fram
Farthållare
Filter för renare kupéluft
Framstolar, eluppvärmda
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade
Indikator för ekonomikörning
Informationsdisplay. Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet m m
Instegslister, upplysta
Instrumentbelysning, optitron, reglerbar
Insynsskydd för bagage
Klimatanläggning, elektroniskt styrd med separat temperaturinställning förare/passagerare
Klädsel, tyg
Körlägesväljare, fyra valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, normal och Sport
Larm (startspärr, rörelsesensor och lutningssensor) med sirén
Ljudanläggning, rDS-radio med cD-spelare integrerad i instrumentpanelen samt 6 högtalare.  
MP3/WMA-kompatibilitet. Bluetooth® handsfree. USB-port och AUx-ingång
ratt med kontrollknappar för ljudanläggning, informationsdisplay och röststyrning
ratt, läderklädd
ratt, manuellt justerbar i höjd- och längdled
Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel)

COMFOrT (utöver utrustningsnivån Eco)

Exteriört
Dimljus, fram
Lättmetallfälgar 16”

interiört
Backspegel, inre, automatiskt avbländande med integrerad display för backkamera  
(ej backkamera integrerad i backspegeln i kombination med navigationssystem HDD)

Tillval (Comfort)
Klädsel, skinn
navigations HDD- och Ljuduppgraderingspaket 
 - navigationssystem HDD med dynamisk vägledning (DrG). 7” LcD färgskärm, styrs via 
 remote Touch-kontroll. Backkamera 
 - Uppgraderad ljudanläggning med 10 högtalare, DVD-spelare integrerad i instrument- 
 panelen och digital radiomottagning (DAB)
Teknikpaket 
 - Parkeringssensorer fram och bak
 - Strålkastare, halvljus, LED med automatisk nivåreglering och av/på-funktion



F SPOrT (utöver utrustningsnivån Comfort)

Exteriört
centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)
Exteriört F SPorT paket
 - Dynamiska stötdämparstag 
 - F SPorT emblem på framskärmarna
 - F SPorT front med större luftintag
 - F SPorT grill och spoilernät
 - F SPorT lättmetallfälgar, 17” (mörktonade)
Parkeringssensorer fram och bak
rutor bak, mörktonade
Strålkastare, halvljus, LED med automatisk nivåreglering och av/på-funktion

interiört
Interiört F SPorT paket
 - F SPorT instegslister i aluminium
 - F SPorT klädsel, tyg
 - Interiördetaljer i kolfiber-design 
 - Sportpedaler

Tillval (F SPOrT)
Klädsel, skinn och förarstol, inklusive svankstöd, 8-vägs elektriskt justerbar med minne och  
passagerarstol 4-vägs elektriskt justerbar 
navigations HDD- och Ljuduppgraderingspaket 
 - navigationssystem HDD med dynamisk vägledning (DrG). 7” LcD färgskärm, styrs via 
 remote Touch-kontroll. Backkamera 
 - Uppgraderad ljudanläggning med 10 högtalare, DVD-spelare integrerad i instrument- 
 panelen och digital radiomottagning (DAB)

EXECUTiVE (utöver utrustningsnivån Comfort)

Exteriört
Backspeglar, yttre, i karossens färg med integrerade blinkers. Eljusterbara, eluppvärmda och 
elinfällbara. Automatiskt avbländande
centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)
Parkeringssensorer fram och bak
Strålkastare, halvljus, LED med automatisk nivåreglering och av/på-funktion

interiört
Förarstol, inklusive svankstöd, 8-vägs elektriskt justerbar med minne och passagerarstol 4-vägs 
elektriskt justerbar 
Klädsel, skinn
Ljudanläggning Mark Levinson® Premium Surround-system med 13 högtalare och DVD-spelare 
integrerad i instrumentpanelen. MP3/WMA-kompatibilitet. Bluetooth® handsfree. USB-port och 
AUx-ingång. Digital radiomottagning (DAB)
navigationssystem HDD med dynamisk vägledning (DrG). 7” LcD färgskärm, styrs via  
remote Touch-kontroll. Backkamera

Tillval (Executive)
Aktivt krockskyddssystem (PcS) i kombination med aktiv farthållare (Acc) 
Lättmetallfälgar 17”
Taklucka, elektrisk

UrVAL AV 
UTrUSTnInG



Takräcke: 
PZ403-Z0610-gA 

Skid/snowboardhållare:  
PZ4AF-EV816

Barracuda cykelhållare: 
PZ4AP-Pr591

TILLBEHör

Cykelhållare,  2 cyklar:           
PZ408-00692

Hund/lastnät stål:
PZ483-Z0120  

Bagagerumsmatta: 
PZ434-Z1300-PJ



16” Fuju lättmetallfälgar  
för vinterdäck:                
PZ49P-Z0670-ZQ

Belyst instegslist för framdörrarna:        
08266-76810

Skyddsplåt för den 
 bakre stötfångaren:                 
PZ402-Z0520-ZB

Sänkningssats:
PTr07-77110 

Backspegelskåpor (kolfiber):     
PZ49J-Z0520-ZU





Eco 272 700 kr
Förmånsvärde: netto vid 50% marginalskatt  1 458 kr/mån.* 

comfort 288 700 kr

F SPorT 341 400 kr 

Executive 379 000 kr

TILLVAL

Teknikpaket (LED-strålkastare och parkeringssensorer fram + bak)  + 16 000 kr 
(endast comfort)

Skinnklädsel  + 16 200 kr 
(endast comfort)

HDD navigation och ljudsystem med 10 högtalare & DVD-spelare + 24 800 kr
(endast comfort och F SPorT)

Skinnklädsel inkl eljusterbara framstolar, förarstol med minne   + 27 800 kr 
(endast F SPorT)

17” lättmetallfälgar  + 6 500 kr 
(endast Executive)

Taklucka  + 9 600 kr 
(endast Executive)

Aktiv farthållare och aktivt krockskyddssystem PcS  + 26 100 kr
(endast Executive)

Metalliclack  + 6 900 kr 

* Extrautrustning/tillval påverkar förmånsvärdet. 

cT 200hPrISLISTA



Toyota Sweden AB, Lexus Division
Box 1 103, 172 22 Sundbyberg
Tel 08-706 71 00

E-mail info@lexus.se
www.lexus.se

Toyota Sweden AB, Lexus Division, förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer
i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella
tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckning i oktober 2012.

Kontakta gärna din auktoriserade Lexus-återförsäljare för närmare information.
Adresser och telefonnummer hittar du på www.lexus.se. Produktion: Insikt

SS-EN ISO 14001
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