
RX 450hL  I  PRISER & SPECIFIKATIONER



UDSTYRSNIVEAU RX 450hL

Kraftoverføring Km/l CO2 g./km Grøn ejerafgift pr. halvår Energimærke Pris

Executive AWD 3.5 Hybrid (313 HK) 12,3 184 1510  1 149 500 kr
Luxury AWD 3.5 Hybrid (313 HK) 12,3 184 1510  1 361 500 kr 

  

LUXURY (udover Executive)

10-vejs el-justerbare forsæder

4-vejs el-justerbar lændestøtte, forsæder

Adaptiv undervogn (AVS)

Baksensorer m. alarm for tværgående trafik og 
bremseassistent

BladeScan® intelligent fjernlysassistent

Blind Spot Monitor (BSM)

Head-Up Display

Luxury forsæder

Mark Levinson® Surround Sound m. 15 
højttalere

Memory-funktion, passagerforsæde

Nøglekort

Panoramic View Monitor (360° view)

Semi-aniline læderindtræk

RX 450hL

20" alufælge

12 højttalere m. subwoofer

12.3" multimedieskærm

2-vejs el-justerbar lændestøtte

3-zonet automatisk klimaanlæg

8-vejs el-justerbar forsæder 

Akustikruder

Apple CarPlay® & Android Auto®

Auto-justerbar forlygter (dynamisk)

Bakkamera m. skærmlinjer

Bakspejl m. automatisk nedblænd

Dynamisk blinklys, for og bag

Easy access system

El-bagklap m. fodsensor

El-foldbar sæderyg, 60/40 splitbagsæde

El-sidespejle m. auto-fold, varme, bakfunktion, 
automatisk nedblænd og memory-funktion

Forlygtevaskere

LED kurvelygter

LED Tågelygter

Lexus Navigation

Memory-funktion, føresæde

Mørktonede ruder, bag

Parkeringssensor, for og bag

Ratvarme

Regnsensor

Sædevarme, bagsæder

Smooth læderindtræk

Trådløs mobiloplader

Triple-LED forlygter

Ventilerede forsæder

Lexus Safety System +

○ Adaptiv fartpilot

○ Fjernlysassistent

○ Nødbremseassistent m. fodgænger- og ○ ○ ○ 
○ cyklistgenkendelse

○ Vejskiltgenkendelse

○ Vognbaneassistent

STANDARDUDSTYR (Comfort)

UDSTYRSNIVEAU UDOVER STANDARD

C
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RX 450hL

Alle priser er gældende fra 27.08.2021.

Forbrugsangivelser er baseret på WLTP (www.lexus.dk/wltp). Priser indeholder nr. plade, lerveringsomkostninger og registreringsafgift. Alle priser er angivet i Danske Kroner. For uddybende information henvises til brochurematerialet og 
www.lexus.dk. Bemærk at priserne er vejledende og specifikationer, udstyr og priser kan ændres uden forudgående varsel. Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrugstal. Evt. ændringer af forbrug vil have indflydelse på 
bilens pris og kan påvirke den grønne ejerafgift.Der tages forbehold for trykfejl. Der tages forbehold for, at enkelte pakkepriser kan variere afhængigt af udstyrsniveauet. Skriv til copenhagen@lexus.dk hvis du har specifikke spørgsmål til pris.

UDSTYRSPAKKER             

Teknik-pakke                                                         (Fås kun til Executive)  43 500 kr

EKSTRAUDSTYR (Fabriksmonteret)

Kaptajnsæder                                                       (Fås kun til  Luxury m. soltag) 0 kr
Soltag                                                                     (Fås kun til Executive m. Teknik-pakke / Luxury)  25 500 kr
Træ/læder-rat                                                      (Fås kun til  Luxury m. soltag)  9 500 kr

 

TILBEHØR (Eftermonteret)

VINTERHJUL OG FÆLGE Pris (inkl. montering)

Alufælge 18" sølv 5-eget, uden dæk med TPMS dæktryksventiler 12 800 kr
Alufælge 20" dobbelt 5-eget uden dæk med TPMS dæktryksventiler 31 130 kr
Komplet vinterhjulsæt 18" 5-eget alufælg, TPMS og 235/55R18 dæk 25 000 kr
Komplet vinterhjulsæt 20" dobbelt 5-eget alufælg, TPMS og 235/55R20 dæk 31 250 kr
Montering af komplethjul 900 kr

STYLING

Krom sidelister nederst på døre 6 186 kr
Spejldæksler, sort 450 kr
Trinbrædder 11 784 kr
Trinlister med lys, sort eller brun 5 681 kr

  

BESKYTTELSE

Bagagerumsbakke, 5 personer 1 305 kr
Bagagerumsbakke, 7 personer 1 195 kr
Bagkofanger beskyttelsesplade, stål 1 668 kr
Gummimåtter, komplet 1 501 kr
Solskærme, bagsideruder 2 369 kr
Stænklapper, komplet til for og bag 2 238 kr

  

TILLÆG FOR METALLAK (Fabriksmonteret)

Metallak  16 500 kr

TEKNIK-PAKKE 

Baksensorer m. alarm for tværgående trafik 
og bremseassistent
Blind Spot Monitor (BSM)
Head-Up Display

ANDET

Lastholdersæt 3 261 kr

  



UDLEDNING STANDARD

Euro Class EURO 6d

RX 450hL TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTOR                               RX 450hL FWD (AWD)

Kapacitet (cm3) 3456
Cylindre V6 / 24
Maks hestekræfter (DIN hk @ rpm) 262 @ 6000
Maks power (kW @ rpm) 193 @ 4600
Maks drejningsmoment (Nm @ rpm) 335 @ 4600

ELECTRIC MOTOR(S)

Type AC synkron, permanent magnet 
(AC synkron, permanent magnet/ induction)

Maks hestekræfter (DIN hk)          for / bag 167 / 68
Maks power (kW)                             for / bag 123 / 50
Maks drejningsmoment (Nm)       for / bag 335 / 139

KRAFTOVERFØRING

Type Electronic-Continuously Variable Transmission
Drive All-Wheel Drive

TOTAL SYSTEM OUTPUT

Total power (DIN hk) 313
Total power (kW) 230

YDEEVNE

Maks. hastighed (km/t) 180
Acceleration 0-100 km/t (sek) 8,0

BRÆNDSTOFFORBRUG OG UDLEDNING

Km/l 8,2 - 7,9
CO2 g./km 186 - 179

VÆGT OG KAPACITET

Bagagekapacitet - bagsæder oprejst, fyldt til tredje rækkes sædetop, forrest (l) 176
Bagagekapacitet - tredje sæderække foldet ned, fyldt til andet rækkes sædetop (l) 474 
Bagagekapacitet - tredje sæderække foldet ned, fyldt til andet rækkes sædetop, forrest (l) 591
Bagagekapacitet - andet og tredje sæderække foldet ned, fyldt til taget (l) 1656
Benzintank kapacitet (l) 65
Bruttovægt (kg) 2840
Egenvægt (min. - max.) (kg) 2205 - 2275 (2195 - 2265)

Alle priser er gældende fra 27.08.2021.

Forbrugsangivelser er baseret på WLTP (www.lexus.dk/wltp). Priser indeholder nr. plade, lerveringsomkostninger og registreringsafgift. Alle priser er angivet i Danske Kroner. For uddybende information henvises til brochurematerialet og 
www.lexus.dk. Bemærk at priserne er vejledende og specifikationer, udstyr og priser kan ændres uden forudgående varsel. Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrugstal. Evt. ændringer af forbrug vil have indflydelse på 
bilens pris og kan påvirke den grønne ejerafgift.Der tages forbehold for trykfejl. Der tages forbehold for, at enkelte pakkepriser kan variere afhængigt af udstyrsniveauet. Skriv til copenhagen@lexus.dk hvis du har specifikke spørgsmål til pris.
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Lexus Danmark forbeholder sig retten til at ændre detaljer i specifikationer og udstyr uden særskilt 
meddelelse. Kontakt venligst Lexus København eller se på www.lexus.dk for de seneste specifikationer.
Bilerne vist i denne brochure kan fremvise noget udstyr som ikke er tilgængeligt i Danmark.

For yderligere information om Lexus modellerne, miljø og klimabevidsthed, samt Lexus’ værdier, 
se www.lexus.dk.
 
Trykt i Danmark, August 2021

Mere om RX 450hL:
www.lexus.dk/RX-L
facebook.com/LexusDanmark
instagram.com/LexusDanmark


