LEXUS CT

LEXUS CT

CREATING AMAZING

CT 200h.
AMAZING
IN MOTION.
FRÄCK, SNÅL OCH PREMIUM
RAKT IGENOM.
CT 200h är Lexus minsta hybrid. Det betyder lyx i ett kompakt format,
världens mest avancerade fullhybridteknik och en oöverträffad premiumkänsla som genomsyrar hela bilen. Från den härliga komforten till de trevliga
köregenskaperna.
I sin senaste skepnad har CT fått Lexus numera välkända spindelgrill.
Och under huven har teknikerna lyckats fintrimma hybriddrivlinan, så att
CO2-utsläppet nu börjar så lågt som vid 82 g/km.

LEXUS CT

KVALITET I MINSTA DETALJ

EN RIKTIGT
ÄKTA LEXUS.
KOMPAKT UTANPÅ, GENERÖS INUTI.
Premiumkänslan i CT 200h är högst påtaglig. Kupén är luftigt rymlig och du
sitter suveränt skönt, även på den långa resan. Den högeffektiva elektroniska
luftkonditioneringen arbetar tyst och utan drag. Och den drivs av hybridbatteriet vilket betyder att den kan användas även när motorn inte är igång.
Bagageutrymmet sväljer 375 liter när fem personer åker i bilen. Är ni bara
två i bilen kan baksätet dessutom fällas (60/40) och ger då plats för hela
985 liter.
Säkerhet är ett av Lexus kärnvärden och det är CT 200h ett bra exempel
på. Den mycket kraftiga och energiabsorberande karosskonstruktionen
samt åtta krockkuddar inklusive knäkrockkuddar fram och sidokrockgardiner utmed bägge kupésidorna ger en av klassens absolut säkraste
bilar. Vilket bekräftas av krockskyddsinstitutet Euro NCAPs betyg: 5 stjärnor.

LEXUS CT

FÖRARFOKUS

FULLT FOKUS
FÖR FÖRAREN.
EN BIL SOM MATCHAR TRAFIKEN.
OCH DITT HUMÖR.
Förarmiljön i CT 200h är genomtänkt i minsta detalj. Allt känns ergonomiskt rätt och naturligt; från det suveränt sköna förarsätet via de lättlästa
Optitron-instrumenten till placeringen av varje reglage. Den senaste generationens Remote Touch-kontroll har dessutom gjort det ännu enklare att
styra många av bilens system. Avsikten är naturligtvis att du lätt ska kunna ha
full uppsikt på trafiken runt dig.
Kvaliteten i ljudanläggningen har också vässats. Detta genom att en kombination av bland annat bambufiber och kol formsprutats för att skapa ytterst
tunna högtalarmembran vilket resulterar i en märkbart förbättrad ljudkvalitet.
En helt suverän Mark Levinson® Surround Sound-anläggning med 13 högtalare finns som tillval.
Ser du den lilla ratten i centrum av mittkonsolen? Det är körlägesväljaren,
med vilken du lätt väljer hur du vill att bilen ska uppträda. I de flesta fall kommer
du nog att välja NORMAL-läget, men när du känner för lite mer alert körning
vrider du bara till SPORT-läge och får lite snabbare reaktioner från såväl
gaspådrag, styrning som fjädring. Det motsatta läget heter ECO och då
optimeras bränsleförbrukningen. Vill du köra helt utan utsläpp och bränsleåtgång väljer du EL-läget och kan köra kortare sträckor helt på el.

LEXUS CT

F SPORT

F SPORT.
MED LITE EXTRA
AV DET MESTA.
DET SYNS UTANPÅ, DET MÄRKS INUTI
OCH FRAMFÖRALLT, DET KÄNNS PÅ VÄGEN.
CT 200h är fintrimmad för att ge maximala köregenskaper. Det är samma
team som ligger bakom våra högprestandabilar som förädlat F SPORTversionen. På utsidan känner du lätt igen en F SPORT på grillens bikakemönster, de fräcka 17”-fälgarna och den bakre spoilern. I kupén kan du
välkomnas av en elegant sportig skinnklädsel i Dark Rose (som kompletteras fint med svart innertak), F SPORT-ratt med perforerad skinnfinish och
borrade lättmetallpedaler.
Men den största skillnaden märker du nog trots allt på vägen. Styvare hjulupphängning med snabbare fjädring och reviderad styrinställning ger en
klart mer direkt körkänsla. Alldeles speciellt när du ställer körlägesväljaren
på SPORT.

AVANCERAD
TEKNIK

SÄKERHETEN
Krocksäkerhetsinstitutet Euro NCAP gav 5
stjärnor med god marginal till CT 200h.
Grunden till det fina betyget ligger i den kraftiga säkerhetskonstruktion som omger kupéutrymmet. Men CT 200h har också åtta
krockkuddar inklusive sidokrockgardiner och
tvåstegskuddar fram. I framsätena finns även
knäkrockkuddar. Framstolarna och huvudstöden
är dessutom konstruerade för att minska risken
för whiplashskador.
Hjälpsystem vid start i backe är standard liksom
ett övervakningssystem för däckens lufttryck. I
Executive-nivån finns Lexus avancerade krockskyddssystem PCS och aktiv farthållare.

LJUDSYSTEM MED 6 HÖGTALARE
Suveränt ljud ingår som standard i CT 200h.
Det är Panasonic® som står för anläggningen, som
förutom radio har inbyggd CD-spelare. De sex
högtalarna med membran i en exklusiv formsprutad mix av bambu och kolpulver ger kristallklart ljud. Bluetooth®-uppkoppling för telefon,
USB-port och AUX-ingång ingår också.

LEXUS MEDIA DISPLAY
Du kan få CT med Lexus nya Media Display,
vilken har en 7”-skärm som sköts via en ratt på
mittkonsolen. Med den kan du styra ljudsystemet och luftkonditioneringen samt kontrollera kraftflödet.

NAVIGATION
CT 200h kan fås med Lexus Navigation. Den
arbetar tillsammans med den centralt placerade
skärmen och är snabb, användarvänlig samt
bjuder på en rad olika kartalternativ.

BACKKAMERA
Att med hjälp av kameran hela tiden ha full
kontroll på området bakom bilen gör det både
enklare och säkrare att backa in i parkeringsfickor och andra trånga utrymmen.

INSTRUMENTERING
Den knivskarpa Optitron-instrumenteringen är lättavläst i alla ljusförhållanden. När du väljer SPORTläget skiftar bakgrundsljuset från blått till rött. Multiinformationsskärmen kan också uppgraderas till
en 4,2” TFT-färgskärm. Skärmen visar multimediainnehållet, till exempel musik, navigeringsalternativ
och information från din anslutna mobiltelefon.

LEXUS PREMIUM NAVIGATION
Du sköter 7”-skärmen antingen via Remote
Touch eller med röstkommando. Systemet har
mycket knivskarp 3D-grafik och en rad olika
kartvisningsalternativ. När bilen är parkerad
kan den till och med generera en QR-kod som
du sedan kan skanna in med din smartphone,
vilket gör det lättare att hitta dit du ska till fots.
Multimediasystemet kan ta emot textmeddelanden och ansluta till nya tjänster som till exempel
Google Street View® och Panoramio®. Och för
att göra det lite extra bekvämt kan du skicka en rutt
direkt från din dator till bilens navigationssystem.

LEXUS CT

FULLHYBRID

KRAFTEN
I ETT LITET h.

KLASSLEDANDE FULLHYBRIDPRESTANDA,
OCH DESSUTOM EL-LÄGE.
Lexus avancerade fullhybrid-teknik ger CT 200h bra prestanda kopplade
med suveränt låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. Dagens Lexus
Hybrid Drive är resultatet av över 10 års hybridinnovationer och hybridledarskap. En 1,8-liters bensinmotor i en intelligent kombination med en
högeffektiv elmotor ger totalt 136 pigga hk. I den senaste versionen av
CT 200h har vi lyckats reducera de redan låga CO2-utsläppen ytterligare,
från 87 till endast 82 g/km för instegsmodellen. Bränsledeklarationen är
också pressad till mellan 3,6 och 4,1 l/100 km.
I EL-läget kan du köra CT 200h i lägre farter så gott som ljudlöst, utan att
bilen drar någon bensin alls och med nollutsläpp av CO2 och NOX.
Lexus Hybrid Drive-systemet arbetar synnerligen tyst redan från början.
Men i den senaste versionen av CT 200h har vi gjort inte mindre än 94 små
och stora förbättringar för att den ska bli ännu tystare och mer vibrationsfri.

MILJÖDEKLARATION

			
Bränsledeklaration
Förbrukning, liter/100 km

Koldioxid, CO 2
Utsläpp, g/km

SÄKERHETSDEKLARATION

CT 200h 			

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.

Blandad körning
Landsvägskörning
Stadskörning

Blandad körning
Landsvägskörning
Stadskörning
Förklaring
		
			
Avgasrening
Utsläpp, mg/km
Kolmonoxid, CO
Kolväten, HC
Kolväten exkl. metan, NMHC
Kväveoxider, NOx
Miljöklass
Katalysator
Syresensor
Antiknacksensor
Motordiagnos
Återvinningshantering
			
			

3,6 (15” fälgar) 3,8 (16” fälgar) 4,1 (17” fälgar)
3,5 (15” fälgar) 3,8 (16” fälgar) 4,0 (17” fälgar)
3,6 (15” fälgar) 3,8 (16” fälgar) 4,1 (17” fälgar)

SÄKERHETSUTRUSTNING
Aktiv säkerhet

82 (15” fälgar) 88 (16” fälgar) 94 (17” fälgar)
81 (15” fälgar) 88 (16” fälgar) 93 (17” fälgar)
82 (15” fälgar) 88 (16” fälgar) 94 (17” fälgar)
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.
172,1			
18,6			
16,4			
5,1			
Hybrid (Miljöbilsklassad)
2 st 3-vägs katalysatorer. 1 st placerad nära motorn och 1 st placerad under bilen för att rena avgaserna en andra gång
Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå idealisk arbetstemperatur för renare avgaser
Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll
OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll
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.

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:
		
- Tvåstegskrockkudde fram, förare
		
- Tvåkammarkrockkudde fram, passagerare (urkopplingsbar med nyckel)					
		
- Knäkrockkuddar fram
		
- Sidokrockgardiner fram och bak
		
- Sidokrockkuddar fram
• Nackskydd på samtliga platser, justerbara
• Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar
• Trepunktsbälten på samtliga platser
• Varningssystem för lågt lufttryck i däcken TPWS (Tyre Pressure Warning System)
Övrig säkerhet

ENERGIDEKLARATION CO2
Utsläpp av koldioxid för ”medelbilen” i Sverige för 2013 var 133 g/km (källa: Transportstyrelsen).
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

• Aktiva bromsljus EBS (Emergency Brake Signal), blinkar vid snabb inbromsning
• Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety system) (endast Executive)
• Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control)
• Antispinnsystem TRC (Traction Control)
• Bromsassistanssystem BAS (Brake Assist System)
• 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)

• Automatisk låsning av dörrarna under färd
• Barnsäkra lås bak
• 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
		
		
Yttermått/Vikt
Längd, mm
Bredd, mm
Höjd, mm
Axelavstånd, mm
Spårvidd fram, mm
Spårvidd bak, mm
Markfrigång, mm
Tjänstevikt, kg
Totalvikt, kg
Lastkapacitet
Dragvikt, kg
Bagagevolym, l
Max last, kg
Max taklast, kg
Antal passagerare
Motor, Bensin
Typ
Bränslesystem
Cylindervolym, cm3
Max vridmoment, Nm
Max effekt, hk/kW
Motor, El
Typ
Batteri
Max vridmoment
Max effekt
Sammanlagd max effekt (Lexus Hybrid Drive)
Kraftöverföring
Typ
Chassi
Fram
Bak
Styrning
Kuggstångsstyrning
Vänddiameter, m
Hjul och däck
Fälgar
Däck
Reservhjul
Bromsar
Typ
Prestanda
Toppfart, km/h
Acc. 0-100 km/h
Bränsletank
Volym
Bränslekvalitet
Typ
Garantier
Nybilsgaranti*
Hybridgaranti*
Garanti mot genomrostning av karossen*
Garanti mot ytrost och lackskador*
Vagnskadegaranti
Lexus Euro Assistance 24,
vägassistans dygnet runt

CT 200h - 1,8 L4/60 KW ELMOTOR
Lexus Hybrid Drive, Aut		
4350		
1765			
1445 (1455 med 16”/17” fälgar)		
2600			
1535 (1525 med 16”/17” fälgar)			
1530 (1520 med 16”/17” fälgar)		
130 (140 med 16”/17” fälgar)
1465 (1515 med 16”/17” fälgar)
1790 (1845 med 16”/17” fälgar)		
0			
375 (985 vid nedfällt baksäte)				
325 (330 med 16”/17” fälgar) 		
75				
4			
4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler. Atkinsons förbränningscykel
Elektronisk insprutning
1798		
142 Nm vid 2800-4400 v/min
99 hk/73 kW vid 5200 v/min
Växelström synkronmotor, permanentmagnet
Nickelmetallhydrid (Ni-MH) 202 Volt
207 Nm
82 hk/60 kW
136 hk
Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-CVT). Framhjulsdrift
MacPherson-typ med krängningshämmare
Individuell hjulupphängning i kombination med dubbla länkarmar
Elektrisk styrservo (EPS), hastighetsanpassad
10,4 på hjul				
15”x5,5”J, 16”x6”J, 17”x7”J
195/65R15, 205/55R16, 215/45R17
Reparationskit		
Ventilerade skivbromsar fram, solida skivbromsar bak		
180		
			
10,3 sek
45 liter			
95 oktan blyfri bensin		
3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen begränsning av körsträckan under första året)
5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
12 år utan milbegränsning
3 år utan milbegränsning
3 år utan milbegränsning
3 år utan milbegränsning
* Gäller för material- eller tillverkningsfel. Kontakta din återförsäljare för detaljerad information kring villkor.

URVAL AV
UTRUSTNING
CT 200h STANDARDUTRUSTNING

CT 200h COMFORT (UTÖVER STANDARDUTRUSTNING)

CT 200h F SPORT (UTÖVER UTRUSTNINGSNIVÅN CT 200h COMFORT)

CT 200h EXECUTIVE (UTÖVER UTRUSTNINGSNIVÅN CT 200h COMFORT)

Exteriört
Backspeglar, yttre, med integrerade blinkers, eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara
Bak- och bromsljus, LED
Bakruta, eluppvärmd
Bakrutetorkare med intervallfunktion
Centrallås, fjärrstyrt
Lättmetallfälgar 15”, 5-ekrade
Rutor, UV-reducerande
Strålkastare, halogen, med LED-varselljus och automatisk av/på-funktion
Takspoiler i karossens färg
Vindruta, eluppvärmd i nederkant vid torkarblad
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion

Exteriört
Dimljus fram
Lättmetallfälgar 16”, 10-ekrade

Exteriört
Exteriört F SPORT-paket
- Dynamiska stötdämparstag
- F SPORT dimljus fram, LED
- F SPORT emblem på framskärmarna
- F SPORT grill och spoilernät
- F SPORT lättmetallfälgar, 17”, 10-ekrade (mörktonade)
- F SPORT stötfångare fram och bak
- F SPORT takspoiler
- Rutor bak, mörktonade
Strålkastare, LED, med LED-varselljus, automatisk nivåreglering, automatisk av/på-funktion
och strålkastarspolning

Exteriört
Aktivt krockskyddssystem (PCS) i kombination med aktiv farthållare (ACC)
Backspeglar, yttre, med integrerade blinkers, eljusterbara, eluppvärmda, elinfällbara,
automatiskt avbländande och automatisk tiltfunktion
Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)
Dimljus fram, LED
Parkeringssensorer fram och bak
Rutor bak, mörktonade
Strålkastare, LED, med LED-varselljus, automatisk nivåreglering, automatisk av/på-funktion
och strålkastarspolning

Interiört
Armstöd fram med förvaringsbox
Baksäte, fällbart 60/40-delning
Burk-/mugghållare fram
Eluttag 12 V i mittkonsolen fram
Farthållare
Filter för renare kupéluft
Framstolar, eluppvärmda och manuellt justerbara
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade
Indikator för ekonomikörning
Instegslister
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar
Insynsskydd för bagage
Interiördetaljer i Storm Black
Klimatanläggning elektroniskt styrd med automatiskt cirkulationssystem för kupéluften, separat
temperaturinställning förare/passagerare
Klocka, digital
Klädsel, tyg
Körlägesväljare, fyra valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, Normal och Sport
Larm (startspärr, rörelsesensor och lutningssensor) med sirén
Ljudanläggning med 6 högtalare, RDS-radio, CD-spelare, USB-port, AUX-ingång och
MP3-kompatibilitet. Bluetooth® handsfree
Multiinformationsskärm (yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet m m)
Ratt med kontrollknappar för ljudanläggning, multiinformationsskärm, röststyrning och
Bluetooth® handsfree m m
Ratt, skinnklädd
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)
Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel)
Textilmattor
Varningssystem för lågt lufttryck i däcken TPWS (Tyre Pressure Warning System)
Växelväljare, skinnklädd med inlägg i krom
Tillval (CT 200h)
Parkeringssensorer fram och bak

Interiört
Multimedia-skärm (Lexus Media Display), 7”, med två USB-portar och VTR-ingång. Förberedd
för navigation
Tillval (CT 200h Comfort)
Klädsel, skinn
Lexus Navigation
Parkeringssensorer fram och bak

Interiört
Backspegel, inre, automatiskt avbländande
Interiört F SPORT-paket
- F SPORT instegslister i aluminium
- F SPORT klädsel, tyg/syntetiskt skinn
- F SPORT ratt klädd i perforerat skinn
- F SPORT växelväljare klädd i perforerat skinn med inlägg i krom
- Interiördetaljer i Silver Metal Film
- Sportpedaler
- Takhimmel, svart
Tillval (CT 200h F SPORT)
Lexus Navigation
Parkeringssensorer fram och bak
Premium-paket
- Backspeglar, yttre, med integrerade blinkers, eljusterbara, eluppvärmda, elinfällbara,
automatiskt avbländande och automatisk tiltfunktion
- Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)
- F SPORT klädsel, skinn
- Framstolar, eluppvärmda och 8-vägs (förare) och 4-vägs (passagerare) elektriskt justerbara
- Förarstol med elektriskt justerbart svankstöd och minnesfunktion för stol och ytterbackspeglar
- Klocka, digital med GPS-funktion
- Ljudanläggning Mark Levinson® Premium Surround-system med 13 högtalare, RDS-radio,
DVD-spelare, två USB-portar, AUX-ingång och MP3-kompatibilitet. Bluetooth® handsfree
- Multiinformationsskärm, 4,2”, i färg med TFT-teknik (visar multimediainformation,
yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet m m)
- Multimedia-skärm, 7”, styrs via Remote Touch-kontroll, med backkamera (med guidelinjer)
och VTR-ingång. Lexus Premium Navigation-system med 3D-grafik, ”Connected services”
och smartphone synkronisering
- Parkeringssensorer fram och bak

Interiört
Backspegel, inre, automatiskt avbländande
Framstolar, eluppvärmda och 8-vägs (förare) och 4-vägs (passagerare) elektriskt justerbara
Förarstol med elektriskt justerbart svankstöd och minnesfunktion för stol och ytterbackspeglar
Interiördetaljer i Techno Black
Klädsel, skinn
Klocka, digital med GPS-funktion
Ljudanläggning Mark Levinson® Premium Surround-system med 13 högtalare, RDS-radio,
DVD-spelare, två USB-portar, AUX-ingång och MP3-kompatibilitet. Bluetooth® handsfree
Multiinformationsskärm, 4,2”, i färg med TFT-teknik (visar multimediainformation, yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet m m)
Multimedia-skärm, 7”, styrs via Remote Touch-kontroll, med backkamera (med guidelinjer)
och VTR-ingång. Lexus Premium Navigation-system med 3D-grafik, ”Connected services” och
smartphone synkronisering
Tillval (CT 200h Executive)
Lättmetallfälgar 17”, 10-ekrade

KLÄDSEL OCH INREDNING
TYG 1, 2
A. Panther Black
B. Autumn Brown
C. Silk Ivory
D. Ocean Blue
E. Lava Red

LACKFÄRGER

B

C

D

E

A

B

C

D

A.
B.
C.
D.

Black 1
Dark Opal
F White 2, 4
Mercury Grey 4

(212)
(214)
(083)
(1H9)

F SPORT 4
TYG/SYNTETISKT SKINN
F. Black
G. Slate Grey
H. Dark Rose
I. Blue

F

G

H

I

E

F

G

H

E.
F.
G.
H.

Morello Red 4
Red 1, 4
Satin Silver 4
Sienna Brown 3

(3R1)
(3T2)
(1J4)
(4V3)

SKINN
J. Galaxy Black 5
K. Dark Rose 5
L. Black 3, 6
M. Ivory 3, 6
N. Topaz Brown 3, 6

J

K

L

M

N

I

J

K

INLÄGG
O. Storm Black 1, 2
P. Silver Metal Film 4
Q. Techno Black 6
R. Black & Grey 		
Shimamoku 7
S. Carbon Fiber Set 5
T. Dark Brown Ash
Burl Wood 7
U. Tropical Bamboo 7

O

P

Q

R

S

A

1 Ej metallic
2 Endast tillgänglig till F SPORT
3 Ej tillgänglig till F SPORT
4 Även tillgänglig i kombination med svart tak till F SPORT
Tänk på att färgerna som visas här i trycksaken av trycktekniska skäl inte alltid överensstämmer exakt med verkligheten.

T

U

1 Standard 2 Comfort 3 Tillval Comfort 4 F SPORT 5 Tillval F SPORT 6 Executive 7 Tillval Executive

I. Solar Yellow 4
J. Sonic White 3
K. Ultrasonic Blue 4

(5B1)
(085)
(8U1)

FÄLGAR

PRISLISTA
CT 200h

Lättmetallfälg 15” Standard

TILLBEHÖR

Backspegelskåpor:
PZ49J-Z0520-ZU

Lexus Hotspot:
PZ41C-C0270-A0

Lättmetallfälg 16” Comfort/Executive

F SPORT lättmetallfälg 17” F SPORT

Lättmetallfälg 16” för vinterdäck:
PZ49P-Z0670-ZQ

Hund/lastnät i stål:
PZ483-Z0120-00

Parkeringssensorer:
PZ464-Z0420-00 och
PZ464-Z0420-01

243 500 kr

Metalliclack		
Parkeringssensorer fram + bak		

+ 7 500 kr
+ 7 800 kr

CT 200h COMFORT		

257 300 kr

Lexus Navigation		
Metalliclack		
Parkeringssensorer fram + bak		
Skinnklädsel		

+ 8 900 kr
+ 7 500 kr
+ 7 800 kr
+ 16 100 kr

CT 200h F SPORT		

301 900 kr

Lexus Navigation (annan version i Premium-paketet)		
Metalliclack		
Metalliclack i kombination med svart tak		
Parkeringssensorer fram + bak (ingår i Premium-paketet)		
Premium-paket		

+ 8 900 kr
+ 7 500 kr
+ 10 900 kr
+ 7 800 kr
+ 74 800 kr

CT 200h EXECUTIVE		

359 600 kr

17” lättmetallfälgar		
Metalliclack		

+ 6 700 kr
+ 7 500 kr

Lättmetallfälg 17” Executive (tillval)

Det här är endast ett urval av tillbehören till CT. Fler tillbehör på www.lexus.se

Bagagerumsmatta:
PZ434-Z1300-PJ

CT 200h		

Hållare för iPad, med laddfunktion:
PZ462-00208-00

Takräcke:
PZ403-Z0610-GA

UPPTÄCK CT

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 februari 2015.

På lexus.se kan du läsa Lexus-ägarnas osminkade
sanningar om sina bilupplevelser. Intressant läsning
om du funderar på en ny CT eller någon annan Lexus.

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

Mer information om CT hittar du på:
www.lexus.se/CT
www.facebook.com/LexusSverige
www.youtube.com/LexusSverige
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Toyota Sweden AB, Lexus Division
Box 1 103, 172 22 Sundbyberg
Tel 08-706 71 00
E-mail info@lexus.se

www.lexus.se

1408

