IS 300h BUSINESS

LEXUS IN BUSINESS
FÖR TJÄNSTEBILSFÖRARE OCH FÖRETAG

IS 300h BUSINESS | FÖR TJÄNSTEBILSFÖRARE OCH FÖRETAG

• Hybrid
• 223 hk
• Bränsledeklaration 4,3 l/100 km
• CO2-utsläpp 101 g/km
• NOX-utsläpp 6,5 mg/km
• Energideklaration
• Miljöbilsklassad

MED PERFEKT KONTROLL.
Lexus IS 300h Business bjuder på distinkta köregenskaper vilket ger en fin balans mellan hög körglädje och härlig komfort. IS 300h Business är dessutom
laddad med innovativ teknik, avancerad säkerhet och smart hybriddrift vilket ger 223 hk och ett CO2-utsläpp på endast 101 g/km.

LEXUS IS 300h BUSINESS
SEK

Pris

374 900 kr
1 946 kr/mån*
2 256 kr/mån**
4 760 kr/mån***

Förmånsvärde från
Leasingavgift från
Business Lease från
TILLVAL

Lexus Navigation
Lexus Safety System +
Metalliclack
Skinnklädsel och eljusterbara framstolar

8 900
6 400
8 600
23 300

EXEMPEL PÅ UTRUSTNING

Automatisk växellåda med paddlar på ratten
Backspegel, inre, självavbländande
Baksäte, manuellt fällbart, 60/40-delning
Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)
Farthållare
Klimatanläggning S-Flow med separat temperaturinställning förare/
framsätespassagerare via touch-reglage
Klädsel, tyg/syntetiskt skinn
Krockkuddar, 8 st
Körlägesväljare, fyra valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, Normal och Sport

Lättmetallfälgar 17”, 5-dubbelekrade
Ljudanläggning med 6 högtalare, RDS-radio, digital radiomottagning (DAB),
CD-spelare, 2 st USB-portar och Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning
Multimedia-skärm (Lexus Media Display), 7”, styrs via rattvred, med
backkamera. Förberedd för navigation
Parkeringssensorer (fram och bak)
Ratt, skinnklädd och eluppvärmd
Regnsensor
Strålkastare med LED-helljus, -halvljus och -varselljus

För fullständig information om Lexus IS, se produktbroschyr och www.lexus.se
*Beräknat förmånsvärde netto är baserat på 50% marginalskatt. **Finansiell leasing exkl. moms och beräknad på 30% särskild leasingavgift, 4 500
mil, 36 mån, 50% restvärde och rörlig ord.ränta 3,95% (jan-18). Uppläggnings- och aviavgift tillkommer. ***Business Lease inkl. service och Lexus in
Business bilförsäkring Stor, exkl. moms och beräknad på 36 mån, 4 500 mil, garanterat restvärde, rörlig ränta per januari 2018. Övermil och skador
utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Med reservation för ev. pris-ändringar och avvikelser. Erbjudandet gäller enbart juridisk
person och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter/erbjudanden. Finansieringsförslag via Lexus Financial Services. Detta är endast ett
exempel på vad en månadskostnad kan bli vid angivna parametrar.
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 tryckningen i januari 2018.

