
UX 250h
Max. effekt: 184 hk / 135 kW
Motoreffekt: 1987 cm3
Koldioxidutsläpp, kombinerat: FWD (AWD) 124 (134) g / km
Bränsleförbrukning, kombinerad: FWD (AWD) 5,5 (5,9) l / 100 km

01  UX 250h Comfort Sport Edition 
  är utrustad med Lexus Safety System +

02 18" lättmetallfälgar i distinkt svart krom 

03 Svarta backspeglar accentuerar 
  den sportiga karossen

04 De handsydda sätena är skapade 
  av Lexus hantverksmästare, Takumi.

UX 250h COMFORT  
SPORT EDITION
LIKA MYCKET SPORT SOM KOMFORT
Möt vår nya mer sportiga version av vår minsta SUV. Lexus UX 250h Comfort Sport Edition är en uppgraderad 
UX med designhöjdpunkter som svarta 18” lättmetallfälgar, en helt svart signaturgrill, tonade bakrutor, svarta 
backspeglar och svart takreling som ger UX en distinkt sportig look. UX Comfort Sport Edition är tillverkad vid 
vår fabrik i Kyushu i södra Japan skapad av våra berömda hantverksmästare Takumi. Du kommer att känna 
deras fantastiska hantverk runt omkring dig när du greppar den handsydda skinnratten eller när du sjunker ner i 
förarsätet med Black Tahara-klädsel och eleganta sömmar.
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© 2021 Lexus Sverige* förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan 
särskilt meddelande. Kontakta gärna din närmaste Lexus-återförsäljare för aktuell information.
Var vänlig observera att det i denna broschyr kan förekomma bilar i utföranden som inte erbjuds i 
Sverige. Av trycktekniska skäl kan vi heller inte garantera att lack- och inredningsfärger är exakt 
återgivna.

Var vänlig se www.lexus.se för ytterligare information.

Miljöhänsyn är en prioritet för Lexus. Vi vidtar många åtgärder för att garantera att våra bilars 
miljöpåverkan minimeras under deras totala livscykel – från design, tillverkning, distribution, försäljning 
och service tills det att fordonet tas ur drift. Din återförsäljare ger dig gärna mer information om vilka 
krav som gäller när fordonet uppnått slutet av sin livscykel.

*Lexus Sverige är en division i Toyota Sweden AB. Tryckt i Europa, juni 2021.

Läs mer om nya UX 250h Comfort Sport Edition:
lexus.se/UX




