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I den här broschyren förbereder vi dig på upplevelsen bakom ratten i Lexus 
UX 250h. Genom Lexus signaturgrill och en dynamisk siluett presenterar 
Lexus UX det senaste inom design från Lexus. Vår lilla SUV är även utrustad 
med en 10,3" multimedia-skärm som styrs via pekplatta eller röstkommando 
samt erbjuder tillgång till din smartphones appar via Apple CarPlay® och 
Android Auto®. Precisionssydda sömmar och Takumi-bearbetat material ger 
även kupén den atmosfär som krävs för att du ska få uppleva modern elegans. 

Lexus UX är utrustad med den senaste generationens Lexus Safety System +. 
Ett avancerat säkerhetssystem som inkluderar ett Aktivt krockskyddssystem 
utrustat med Fotgängarigenkänning dygnet runt och cyklistigenkänning på 
dagen. Dessutom ingår Filhållningsassistans som hjälper föraren att hålla sin 
position mitt i körfältet, Automatiskt avbländade helljus som förbättrar sikten 
i mörker samt Aktiv farthållare med integrerad Vägskyltsavläsare som läser 
av varje vägskylt UX passerar. 
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MODELL

Lexus UX 250h är en självladdande elhybrid med en ny högeffektiv 2,0-liters 
4-cylindrig bensinmotor. Oavsett om du väljer fram- eller fyrhjulsdrift (E-FOUR) 
har bilen försetts med en kompaktare, lättare, växellåda och kontrollenhet som 
är designad för att minimera förlust av kraft på grund av värme och friktion. 
Batteriet i nickelmetall har en uppdaterad konstruktion med ett kompaktare 
kylsystem. Det innebar att vi kunde placera batteriet under baksätet vilket 
inte bara gav UX en lägre tyngdpunkt utan även innebar att vi inte behövde 
inkräkta på bagageutrymmet.

LEXUS 
UX 250h

F White lack och 18" F SPORT lättmetallfälgar.

MODELL

01. FJÄRDE GENERATIONENS SJÄLVLADDANDE ELHYBRID
UX 250h är utrustad med den senaste generationen av Lexus självladdande 
elhybrid-teknik som erbjuder 184 hästkrafter. Hjärtat i Lexus UX är 
kontrollenheten som styr kraftfördelningen mellan el- och den effektiva 
bensinmotorn, vilket är 20% mindre och 10% lättare än tidigare Lexus-system.

02. BENSINMOTOR 2,0-LITER
Bensinmotorn på 2,0-liter i UX 250h har en snabbförbrännings-teknik som 
gör den till en av de mest effektiva motorerna som någonsin har byggts av 
Lexus. Med lasersvetsade ventilfästen, högre kompressionsmöjligheter (14:1) 
och Lexus D4-S som kombinerar två typer av bränsleinsprutning. Dessutom 
tar systemet tillvara på värmen från avgaserna vilket gör att motorn snabbt 
kan värmas upp. Elektrisk ventilstyrning, VVT-iE, höjer dessutom körglädjen 
och reducerar bränsleförbrukningen.

03. ELHYBRIDENS KRAFTÖVERFÖRING
Nästa generations kraftöverföring kopplar samman två elmotorer/generatorer 
med en 2,0-litersmotor och är konstruerat för att bidra till 25% mindre friktion 
än tidigare Lexus-system. Genom att använda växelpaddlarna vid ratten eller 
växelväljarens “S”-läge erbjuder automatlådan möjligheten till sekventiell 
styrning, vilket är närmast att likna med en manuell växellåda.

04. KOMPAKT HYBRIDBATTERI
Det nya nickelmetallbatteriet och kylsystemet är placerat under baksätet vilket 
gör att det inte inkräktar på bagageutrymmet samtidigt som det bidrar till den 
låga tyngdpunkten i UX 250h.

05. E-FOUR
UX 250h finns med framhjulsdrift eller elektrisk fyrhjulsdrift (E-FOUR). Ett 
system som använder en separat elmotor/generator på bakaxeln. Sömlös 
kraftöverföring mellan fram- eller bakaxel ger en mer stabil färd, även i 
uppförsbackar och snöklädda vägar. Men med lägre bränsleförbrukning än 
ett vanligt fyrhjulsdrivet system.
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UTRUSTNINGSNIVÅER UTRUSTNINGSNIVÅER

COMFORT

Utrustningsnivån Comfort är standard för Lexus UX 250h och erbjuder en 
hög nivå av komfort.

LUXURY

Luxury är utan tvekan den utrustningsnivå som har de mest eleganta 
detaljerna. Här ingår allt som du får när du väljer Premium samt en mängd 
andra exklusiva tillval.

F SPORT

Den dynamiska utrustningsnivån F SPORT har en sportig karaktär som 
förutom samtliga tillval i Comfort erbjuder bland annat F SPORT-fälgar och 
en motorsportinspirerad interiör.

F SPORT S

Förutom samtliga tillval i F SPORT ingår i F SPORT S en ny nivå av komfort 
och körupplevelse.

PREMIUM

När du väljer utrustningsnivån Premium ingår allt som du får till Comfort 
tillsammans med en rad nya tillval.

18" lättmetallfälgar, F SPORT-design, 225/50 R18 däck
Adaptiv fjädring (AVS)
Framsäten, eluppvärmda och luftkonditionerade
Klädsel, F SPORT-skinn

Lexus Premium Navigation
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround-system med 13 högtalare
Multimedia-skäm, 10,3"

18" lättmetallfälgar, 5-ekrade, 225/50 R18 punkteringsfria däck
Bagagelucka, elstyrd
Klädsel, skinn
Mörktonade rutor
Parkeringssensorer, fram och bak

Ratt, eluppvärmd
Smart Entry Keyless System, nyckellöst lås- och startsystem
Trådlös smartphoneladdare

18" lättmetallfälgar, 5-ekrade, 225/50 R18 däck
Adaptiv fjädring (AVS)
Framsäten, eluppvärmda och luftkonditionerade
Intelligenta parkeringssensorer, fram och bak

Lexus Premium Navigation
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround-System med 13 högtalare
Monitor för döda vinkeln med Backvarnare för korsande trafik med autobroms
Multimedia-skäm, 10,3"
Vindrutedisplay

18" lättmetallfälgar, F SPORT-design, 225/50 R18 däck
Intelligenta parkeringssensorer, fram och bak
Lexus Navigation
Monitor för döda vinkeln med Backvarnare för korsande trafik med autobroms
Signaturgrill, F-mönster

Bagagelucka, elstyrd
Smart Entry Keyless System, nyckellöst lås- och startsystem
Strålkastare, trippel LED
Trådlös smartphoneladdare
Vindrutedisplay

17" lättmetallfälgar, 5-ekrade, 215/60 R17 däck
Automatiskt avbländande helljus (AHB)
Klädsel, tyg
Ljudanläggning, Panasonic® med 6 högtalare

Multimedia-skärm, 7"
Signaturgrill, L-mönster
Strålkastare, Bi-LED
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DETALJER | EXTERIÖR DETALJER | EXTERIÖR

01. 17" LÄTTMETALLFÄLGAR MED AERODYNAMISK DESIGN
Dessa metallicsilverfärgade och aerodynamiskt utformade fälgar har klaffar på 
vardera sidan av ekrarna. En design som är helt unik för Lexus. Klaffdesignen är 
baserad på “Gurney Flap” som sitter på baksidan av Formel 1-bilar och reglerar 
luftflödet genom att skapa virvlar som ökar downforce. Denna innovativa nya 
fälgdesign ger en stabilare bromsförmåga, ökad kylningseffekt och minskar 
krängningar ute på vägen.

02. 18" LÄTTMETALLFÄLGAR
Dessa tvåtonsfälgar kombinerar en behandlad yta med svart metallicbeläggning 
som ger ett lika sportigt som elegant uttryck.

03. BI-LED STRÅLKASTARE
Bi-LED strålkastarna använder samma ljuskälla vid både hel- och halvljus. 
Strålkastarna kommer med Lexus L-formade signaturvarselljus.

04. TRIPPLA LED-STRÅLKASTARE
De eleganta strålkastarna på Lexus UX 250h är uppbyggda av tre ultrasmå 
LED-enheter som förstärker Lexus pilspetsformade front samtidigt som 
strålkastarnas allväderljus förbättrar sikten markant i dimmiga förhållanden.

05. KURVLJUS
LED-kurvljus förstärker belysning i närheten av UX när du svänger.

06. VARSELLJUS
Pilspetsformade varselljus är placerade ovanför strålkastarna och accentuerar 
Lexus L-formade signaturmotiv. En design som skapar en känsla av kontinuitet 
med bilens exteriör samtidigt som varselljusets vertikala ljusslingor skapar 
en unik känsla.

07. AERODYNAMISKA BAKLYKTOR
Lexus UX bakre kombinationsljus har en avancerad design som inte bara 
är iögonfallande utan även aerodynamiskt effektiv. Vingar på ytterkanterna 
är integrerade i lyktornas form för att minska luftmotståndet med ca 16%, 
vilket bidrar till utmärkt stabilitet i kurvor såväl som när en kastvind kommer 
hastigt. För att ge UX ett extra distinkt utseende bildar 120 lysdioder en 
linjär ljuslinje som smalnar av mot mitten och mäter endast ca 3 mm vid den 
smalaste punkten.

08. TAKLUCKA
Den elektroniskt styrda takluckan kan öppnas helt eller tiltas vilket skapar frihet 
och en känsla av att kupén är extra ljus och rymlig i UX 250h.

09. TAKRELING
Takreling tillverkade av solid aluminium bidrar till en sömlös design som sträcker 
sig från bakluckan fram till den karakteristiska signaturgrillen.
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DETALJER | INTERIÖR TEKNIK | KÖREGENSKAPER

01. FÖRARFOKUSERAD KUPÉ
För att skapa en känsla av sömlös kontinuitet ville våra designers eliminera 
gränsen mellan den invändiga och utvändiga designen. Effekten ger föraren 
ett utmärkt synfält med bra sikt över hela UX motorhuv. Denna design placerar 
föraren i centrum och bidrar till UX 250h “seat-in-control”-konceptet som 
bland annat innebär att kontroller som används ofta är noggrant placerade 
runt förarsätet.

02. S-FLOW KLIMATANLÄGGNING / CLIMATE CONCIERGE
Klimatanläggningen med S-Flow anpassar automatiskt atmosfären i kupén efter 
aktuella förhållanden vilket skapar en utmärkt komfort och bränsleekonomi. 
Systemet uppmärksammar var passagerare sitter för att sedan anpassa 
temperaturen efter förutsättningarna. Systemet släpper även ut nanoe®-joner 
från den centrala luftkonditioneringen på förarens sida och sprider på så sätt 
frisk luft som återfuktar din hud och ditt hår.

03. RATT
Den tre-ekrade skinnratten har UX ärvt från flaggskeppssedanen Lexus LS 
vilket ger vår lilla SUV en högre nivå av elegans. Greppet är utformat för att 
ligga bekvämt i dina händer genom att våra Takumi har analyserat trycket 
som handflatorna utsätts för när du kör. För att öka den eleganta känslan är 
hela rattens ytterparti omslutet av skinn medan det centrala partiet är utrustat 
med kontroller som låter dig styra ljudanläggningen, telefonfunktionen, 
multiinformationsskärmen, den Aktiva farthållaren och Filhållningsassistansen.

04. SKINNSÄTEN / ‘SASHIKO’ KVILTNING
Temat att ärva detaljer från flaggskeppssedanen Lexus LS har även påverkat 
sätena som har en tvådelad konstruktion som kallas “seat-in-control”. Lexus 
UX 250h mjuka skinnklädsel är inspirerad av “sashiko” som är en traditionell 
japansk kviltningsteknik som används när kampsportsuniformer sys. Det kviltade 
skinnet är dekorerat med ett nytt perforerat mönster som är framtaget genom 
matematiska uträkningar vilket förstärker sätets karaktär.

05. JUSTERBARA FRAMSÄTEN
Framsätena i UX 250h erbjuder en ergonomisk körställning som minskar 
trötthet och ger en utmärkt känsla av komfort. UX säten är även konstruerade 
för superb komfort under långa resor tack vare svankstödet som ingår när 
du väljer utrustningsnivåerna F SPORT, F SPORT S eller Luxury. Svankstöd 
finns även som tillval när du väljer utrustningsnivån Premium.

06. WASHI-INLÄGG
UX är den första Lexus-modellen som erbjuder ett kupéinlägg där mönstret 
är inspirerat av det japanska pappret “washi” som återfinns i traditionella 
japanska skjutdörrar.

07. TRÅDLÖST UPPLYST VENTILATION
Utrustningsnivån Luxury erbjuder LED-upplysta ventilationskontroller som 
dessutom är trådlöst strömförsedda genom induktion.

08. UPPVÄRMDA OCH LUFTKONDITIONERADE SÄTEN
I Lexus UX 250h är sätesvärmare fram standard. Men du kan även välja 
till luftkonditionering som under varma dagar dirigera kall luft direkt från 
klimatanläggningen till framsätena för snabb och effektiv svalka.

01. KAROSS MED HÖG HÅLLBARHET
UX 250h har en ny plattform som ligger till grund för bilens utmärkta 
dynamiska prestanda. Utvecklingen ger UX snabbt och omedelbart svar 
på förarens manöver samtidigt som vår lilla SUV skänker stabilitet och 
säkerhet. Plattformen möjliggör en ökad styvhet, inklusive en höghållfast 
ringstruktur runt bakdörren och bakluckans öppningar. Otroligt stark lim- och 
laserskruvsvetsning har använts på viktiga delar vilket ytterligare har förstärkt 
karossens höga hållbarhet.

02. LÅG TYNGDPUNKT
Tack vare den nya plattformen har Lexus UX fått den lägsta tyngdpunkten av 
alla bilar i samma klass. Den här egenskapen, som är central för UX dynamiska 
prestanda, kompletteras med att karossen har minskat i vikt med hjälp av att 
lätt aluminium till exempel har använts för sidodörrar, vingar och motorhuven 
samt att ett hartsmaterial ligger till grund för bakluckan.

03. AVANCERAD AERODYNAMIK
Varje UX har utmärkta aerodynamiska egenskaper tack vare ett slätt underrede 
som dessutom bidrar till en bra bränsleekonomi, reducering av vindbrus och 
turbulens. Andra aerodynamiska genombrott inkluderar integrerade vingar 
som håller UX stabil när du svänger eller möts av kastvindar. Dessutom har 
UX 250h hjulbågslister, plana sidor och en stegad överdel som minskar 
turbulens och håller bilen stabil när du svänger, byter körfält eller kör rakt fram.

04. FJÄDRING
Lexus UX är utrustad med en MacPherson-fjädring fram och multilänk-
fjädring bak. Båda fjädringarna är noggrant kalibrerade för att tillsammans 
erbjuda lika mycket komfort som direkt respons. Vi har även lagt extra kraft 
på prestandan och kvalitén på fjädringsoljan, oljefilter och friktionskontroll.

05. ELEKTRISK SERVOSTYRNING
En ny elektrisk servostyrning har integrerats i styrväxeln, i motsats till ett 
konventionellt system som monterats på rattstången. Resultatet är en knivskarp 
respons som ger en känsla av att föraren är ett med UX 250h.

06. KÖRLÄGESVÄLJARE
Körlägesväljaren har placerats bredvid instrumentbrädan så att den enkelt kan 
regleras utan att föraren behöver byta körposition. Eco, Normal och Sport är 
standard förutom när du väljer UX 250h med utrustningsnivåerna F SPORT S 
och Luxury. Då har du fem olika lägen att välja mellan: Eco, Normal, Custom, 
Sport S och Sport S +.
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TEKNIK | LJUD, KOMMUNIKATION & INFORMATION

01. LEXUS PREMIUM NAVIGATION
Lexus Premium Navigation erbjuder detaljrik 3D-grafik med “Point of interest” 
sökning samt uppdaterade kartor tack vare “over the air”-teknologi. Och för 
att göra användningen ännu enklare har du alltid tillgång till en elektronisk 
användarmanual. Dessutom är online-tjänster som online-uppdatering 
om trafikläget, lokalisering av närmaste parkering eller bensinstation, 
väderinformation samt Google Search och Google Street View tillgängligt.

02. PEKPLATTA
Förare eller passagerare styr enkelt allt från Lexus Premium Navigation till 
klimatanläggningen via röstkommando eller pekplatta. Grafiken har dessutom 
designats för att ge systemet en lika intuitiv känsla som en smartphone inkl. 
scroll- och touchfunktioner.

03. LEXUS LINK – CONNECTED SERVICES
Lexus erbjuder en servicenivå i världsklass som vi kallar ”omotenashi”. Genom 
appen Lexus Link förvandlar du din UX 250h till en uppkopplad bil. Lexus 
Link ger dig nämligen sömlös tillgång till uppkopplade tjänster som t.ex. :

  Körstilsanalys: Lexus UX 250h registerar din färddata, körstil och 
särskiljer vilka resor som är privata- eller affärsresor. Dessutom är UX 
utrustad med Hybrid Coaching som aktivt hjälper dig att sänka både 
utsläpp och bränsleförbrukning.

 Hitta min bil: Lokaliserar din Lexus och visar vägen tillbaka till den.

 Service och underhåll: Hjälper dig att ta hand om din UX på rätt sätt.

  Skicka till bil: Planera nästa rutt i t.ex. din smartphone och skicka sedan 
rutten till UX navigationssystem.

  Varningslampor: förklarar vad bilens varningslampor betyder och vilka 
åtgärder du bör vidta.

04. SMARTPHONE INTEGRATION
Med Apple CarPlay® och Android Auto® kan du enkelt använda din 
smartphones appar via UX multimedia-skärm.

05. TRÅDLÖS SMARTPHONELADDARE
Den trådlösa smartphone-laddaren är smidigt placerad i UX mittkonsol. 
Denna laddare ger dig ett fulladdat batteri utan att du behöver koppla in en 
sladd tack vare induktionsladdning.

TEKNIK | LJUD, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

01. LEXUS PREMIUM LJUDANLÄGGNING
Lexus UX 250h är tillgänglig med Lexus Premium ljudanläggning där antingen 
sex eller åtta högtalare ingår. Systemet låter ljudet studsa mot rutorna för att 
skapa en upplevelse som närmast liknar ett liveuppträdande. För att leverera en 
klar och direkt ljudleverans med minimal störning har Panasonic®-högtalarna 
membran med en kärna av träkol från bambu och opala växtfibrer som gör 
att flera av delarna i högtalarna kan återvinnas.

02. LJUDANLÄGGNING FRÅN MARK LEVINSON®

Mark Levinson® Premium Surround Sound-system med 13 högtalare 
levererar 915 Watt och ett ljud i absolut världsklass. Den perfekta designen 
är utformad med varje elektrisk komponent i fokus för att skapa en optimal 
harmoni (THD, en indikation av signalstörning) med 0.1% störning eller mindre. 
Systemet inkluderar 150 W / 4 Ω x 12-kanaler (8 kanaler används) och klass 
D-förstärkare. Denna enhet levererar så pass hög kraft att den kan driva stora 
högtalare perfekt vilket skapar ett klart, kraftfullt, ljud. QLS (Quantum Logic 
Surround) har en optimal utformning och använder en ny akustisk teknologi 
som låter systemet återge ljudet i perfekt balans med kompositörens intentioner.

03. OPITRON-INSTRUMENT
UX 250h kupé har Optitron-instrumentation med en central 7" TFT LCD-
skärm. Skärmen visar information med skärpa och välkomnar även föraren 
med eleganta animationer när bilen startar.

04. VINDRUTEDISPLAY
Fordonsdata projiceras i färg direkt på vindrutan. Vindrutedisplayen som mäter 
260 mm x 97,5 mm låter dig kontrollera data som navigeringskommandon, 
ljudinställningar eller säkerhetsfunktioner utan att föraren behöver släppa 
blicken från vägen framför.

05. RESPONSSYSTEM, NÖDSAMTAL (ECALL)
För att du ska känna dig extra säker ute i trafiken är UX utrustad med 
eCall. En europeisk tjänst för elektroniska nödanrop till en larmcentral. Det 
innebär att om en krockkudde har lösts ut skickas UX position automatiskt 
till räddningstjänsten. Men du kan även manuellt kontakta räddningstjänsten 
genom att klicka på eCall-knappen när som helst.
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TEKNIK | FÖRARSTÖD

01. LEXUS SAFETY SYSTEM + / 5 STJÄRNOR I EURO NCAP
UX 250h är utrustad med vårt banbrytande säkerhetssystem Lexus 
Safety System + som inkluderar ett Aktivt krockskyddssystem med 
Fotgängarigenkänning dygnet runt och Cyklistigenkänning dagtid. Tack vare 
detta system fick UX 250h även 5 stjärnor i det prestigefyllda säkerhetstestet 
Euro NCAP. 

Lexus Safety System + innehåller:
 - Aktiv farthållare
 - Aktivt krockskyddssystem med Fotgängarigenkänning och Cyklistigenkänning 
 - Automatiskt avbländande helljus
 - Filhållningsassistans
 - Vägskyltsavläsare

02. AKTIVT KROCKSKYDDSSYSTEM
Det Aktiva krockskyddssystemet kan enkelt upptäcka fotgängare dygnet 
runt och cyklister på dagen. För att uppnå detta har kamerans känslighet 
och dynamiska räckvidd förbättrats samtidigt som millimetervågradarns 
upptagningsområde har utökat. Om det Aktiva krockskyddssystemt bedömer 
att risken för kollision är hög bromsar Lexus UX automatiskt för att undvika 
en kollision

03. AKTIV FARTHÅLLARE
För att du ska få en mer avslappnad resa erbjuder UX 250h en Aktiv 
farthållare som via en millimetervågradar mäter och håller avståndet till bilen 
framför – oavsett om bilen varierar i hastighet. Om fordonet framför bromsar 
in bromsar även UX in och så snart fordonet återigen ökar hastigheten gör 
även UX det. Detta system reducerar effektivt förarens roll framför ratten 
genom att effektivt ta hand om de situationer som uppstår i trafiken utan att 
föraren behöver agera.

04. VÄGSKYLTSAVLÄSARE
Vägskyltsavläsaren i UX 250h läser av vägskyltar via en kamera som är 
monterad i framrutan och ger föraren information i multiinformationsskärmen. 
Systemet är även sammankopplat med den Aktiva farthållaren vilket innebär 
att hastigheten automatiskt kan anpassas efter de vägskyltar som UX passerar. 
Allt som krävs för att aktivera denna funktion är ett enkelt knapptryck.

05. FILHÅLLNINGSASSISTANS
Filhållningsassistansen övervakar UX position och hjälper till att hålla bilen i 
mitten av körfältet via en kamera som är monterad i framrutan. Om UX 250h 
håller på att glida ut mot sidan av körfältet aktiveras en varningssignal samtidigt 
som systemet smidigt korrigerar UX position på vägen.

TEKNIK | FÖRARSTÖD

06. AKTIVT HELLJUSSYSTEM
När ljus från ett fordon upptäcks framför UX slår LED-chipsen på eller av 
och justerar samtidigt fördelningen av strålkastarljus för att undvika att blända 
mötande fordon.

07. VARNINGSSYSTEM FÖR LÅGT LUFTTRYCK I DÄCKEN
En sensor i varje däck sänder signaler om luf ttryckets nivå ti l l 
multiinformationsskärmen och varnar om trycket skulle sjunka i ett eller 
flera däck. På så sätt kan risken för punktering undvikas samtidigt som både 
bränsleekonomin och däckets livslängd förbättras.

08. PARKERINGSASSISTANS
Parkeringssensorer införlivar trygghet när det är dags att parkera på trånga 
ytor. Systemet varnar genom parkeringssensorer, Backvarnare för korsande 
trafik med autobroms och ger dig information via backkameran.

09. BACKVARNARE FÖR KORSANDE TRAFIK MED 
AUTOBROMS

Backvarnaren för korsande trafik med autobroms varnar när bilen rör sig 
bakåt och hjälper föraren att undvika mindre kollisioner på till exempel en 
parkeringsplats. Systemet uppmärksammar föraren genom en ljudsignal samt 
en ljussignal via multimedia-skärmen och ytterbackspegeln. Om det behövs 
kan systemet ta över ratten samtidigt som bilen bromsar in för att en eventuell 
kollision ska undvikas.

10. MONITOR FÖR DÖDA VINKELN
UX 250h har en radar i den bakre stötfångaren som läser av körfälten 
bakom och bredvid UX 250h. Om du som förare indikerar att du ska byta 
fil, samtidigt som en trafikant ligger i en fil bredvid, varnas föraren genom att 
en lampa tänds i backspegeln.

11. LEXUS BACKKAMERA / 360°-MONITOR
Lexus backkamera* förenklar för dig när du backar genom att på den centralt 
placerade skärmen visa en livesekvens av utrymmet bakom bilen. Dessutom 
visas riktlinjer på skärmen för att underlätta situationen ytterligare. För att 
göra det ännu enklare kan UX 250h utrustats med en 360°-monitor som 
skapar en 360°-vy av området runt bilen. Systemet skapar också en virtuell 
3D-vy av din UX 250h vilket underlättar när du befinner dig i trånga miljöer.

12. KROCKKUDDAR
För att öka säkerheten i Lexus UX 250h ytterligare är kupén utrustad 
med totalt åtta krockkuddar som standard. Här inkluderas förare- och 
passagerarkrockkuddar, knäkuddar, sidokrockkuddar fram och bak samt 
krockskyddsgardin som sträcker sig längsmed hela UX båda långsidor.

Lexus Safety System + får inte under några omständigheter användas för att ersätta dina färdigheter bakom ratten. Läs noga
igenom instruktionsboken innan du använder systemet och kom ihåg att föraren alltid ansvarar för säkerheten. Detaljer
om specifikationer och utrustning kan ändras enligt lokala förhållanden och krav. Vänligen fråga din lokala auktoriserade
Lexus-återförsäljare om du har några frågor.

*  Avståndet till människor och föremål som visas i monitorn skiljer sig från deras faktiska position. Förlita dig därför inte 
helt på monitorn och håll alltid uppsikt runt bilen medan du kör.
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F SPORT F SPORT

06. F SPORT-GRILL
Den exklusiva F SPORT-grillen och designen på stötfångaren särskiljer 
UX 250h F SPORT och F SPORT S från de andra utrustningsnivåerna. Den 
svarta ytan i Jet Black och det komplexa mönstret som är inspirerat av LS 
F SPORT skapades med hjälp av avancerad datamodulering och tog flera 
månader att färdigställa.

07. F SPORT-STYLING BAK
Lackfärgen Jet Black och den exklusiva bakre stötfångaren förstärker vår lilla 
SUV:s F SPORT-utseende.
 
08. F SPORT-INSTEGSLISTER OCH BORRADE SPORTPEDALER
Instegslisterna som ingår i utrustningsnivån F SPORT har en inskription iform 
av en Lexus-logotyp. För att kunna garantera ett bestående skydd har de 
även en borstad aluminiumyta. Samtidigt har de borrade pedalerna fått en 
struktur som ger extra grepp samt en aluminiumbeläggning vilket reflekterar 
motorsportdesignen som hela UX 250h F SPORT och F SPORT S är 
laddad med.
 
09. UX SPORT S+ LÄGE
Genom körlägesväljaren kan du i UX 250h F SPORT S välja Sport S+ som 
anpassar fjädringen, styrningen och ger ökad gasrespons vilket resulterar i 
en mer adrenalinfylld upplevelse bakom ratten.
 
10. ADAPTIV FJÄDRING
För en ännu högre nivå av dynamisk prestanda har UX 250h F SPORT S en 
Adaptiv fjädring som liknar den som finns i vår flaggskeppscoupé Lexus LC. 
Denna fjädring finns på alla hjul och adderar 650 olika nivåer av dämpkraft 
vilket ger ultimat kontroll ute på vägen.

01. 19" F SPORT LÄTTMETALLFÄLGAR
UX 250h F SPORT och F SPORT S är inspirerade av flaggskeppscoupén 
LC och flaggskeppssedanen LS och är därmed utrustade med exklusiva 
5-ekrade 18" lättmetallfälgar med mörk metallicbeläggning.
 
02. F SPORT-RATT
Den diskreta F SPORT-logotypen är beviset på en skillnad. F SPORT speglar 
bilens motorsportinspirerade design vilket tar sig uttryck i att både F SPORT-
ratten och växelväljaren klätts i perforerat skinn som på alla sätt bidrar till en 
extra adrenalinfylld sportkänsla.
 
03. F SPORT-INSTRUMENT
Den centrala F SPORT-mätaren använder innovativ tunnfilmtransistor-teknik. 
TFT-displayen på 8" är en detalj som UX har ärvt från supersportbilen LFA. 
Mätaren kombinerar en traditionell och digital hastighetsmätare vilket är en 
exklusiv funktion hämtad från Lexus F-modeller.
 
04. F SPORT-KLOCKA
UX 250h F SPORT och F SPORT S är utrustade med en exklusiv F SPORT-
klocka som formgetts med kolfiber och ett exklusivt L-motiv.
 
05. F SPORT-SÄTEN
Bekväma F SPORT-säten med skinnklädsel som är snarlik den som finns 
representerad i sportcoupén LC. Varje söm på sätena, ratten, instrumentpanelen 
eller växelväljaren är noggrant kontrollerad av våra hantverksmästare, Takumi.02 07

01 06

03 08 08

04 09

05 10 10



UX22 UX 23

TILLBEHÖR TILLBEHÖR

01. AVTAGBAR DRAGKROK
Koppla fast dragkroken när du behöver den och ta sedan bort den när du är klar.

02. UPPLYSTA INSTEGSLISTER
Instegslisterna är upplysta och ger därmed Lexus UX 250h lika mycket stil 
som elegans.

03. 17" LÄTTMETALLFÄLGAR FÖR VINTERDÄCK
Lexus vinterfälgar är redo för vinterväglag och låga temperaturer samtidigt 
som de bibehåller Lexus UX djärva uttryck.

04. 18" LÄTTMETALLFÄLGAR MED BLANKSVART YTA
De blanksvarta 10-ekrade lättmetallfälgarna med maskinslipad finish ger ett 
lika sofistikerat som urbant uttryck.

SUV-PAKET

Lexus UX 250h är vår lilla SUV som utmanar 
allt du tidigare har sett. SUV-paketet med snygga 
aerodynamiska kjolar framhäver UX sportiga 
utseende samtidigt som de hjälper dig att få ut 
mer av UX 250h.

Kjolar, fram: Denna kjol integreras i stötfångarens 
undre kant för att ge din UX 250h ett kraftfullt 
utseende och en extra låg profil.
Sidokjolar: Förstärk stylingen med sidokjolar för att 
maximera det unika, sportiga utseendet.
Kjolar, bak: Genom att utrusta UX med kjolar runt 
omkring hela bilen får du ett kaxigare utseende.

TAKRÄCKE/TAKBOX

När det är dags för nästa äventyr kan du med hjälp 
av takboxen lasta allt du kan tänkas behöva.

Takräcken: Dessa takräcken låses fast i UX 250h 
takreling och skapar en lika säker som stabil bas 
för en mängd olika tillbehör.
Takbox (Thule touring 600 svart glansig yta): Denna 
strömlinjeformade takbox ger dig ytterligare 300 
liter i bagagekapacitet. Den kan öppnas från båda 
sidor och är låsbar.
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LACKFÄRGER  |  EXTERIÖR LACKFÄRGER  |  EXTERIÖR

ATT UTVECKLA EN NY LEXUS-FÄRG 
ÄR BÅDE KOMPLICERAT OCH 
TIDSKRÄVANDE

Lexus designers använder aldrig standardkulörer, utan föredrar att utveckla sina 
egna från grunden. Det är en mödosam process som kan ta ända upp till två 
år. Lexus färgpalett omfattar idag cirka 30 färger: bland annat metallicfärgerna 
Satin Silver och Sonic Titanium. 

Det finns inga genvägar för att skapa en ny Lexus-färg; en designers slutgiltiga 
val görs först efter att noggrant ha granskat hundratals färgprover. “När vi 
håller på att utveckla en ny färg studerar jag så många nyanser att jag ibland 
inte kan se klart vid arbetsdagens slut” säger Megumi Suzuki, en av Lexus 
mest erfarna färgdesigners.

“Varenda gång jag träffar någon, går in i en affär eller hem till en vän så kollar 
jag rent automatiskt in material och färger,” säger hon. “Och jag är knappast 
ensam om det på min avdelning.”

Även efter det att man till slut valt en färg finns det massor kvar att göra. 
Under processens gång har också Suzuki tagit hjälp av en rad olika experter; 
labbtekniker som blandar färgerna, konstruktörer, hantverkare som bygger 
lermodellerna och inte minst de på lackeringsavdelningen vilka ansvarar för 
att ge varje enstaka UX 250h som lämnar fabriken har en perfekt finish. Med 
några veckors mellanrum levererar Kansai Paint (en färgleverantör till Lexus) en 
ny sändning och då går Lexus färgdesigners ytterst noggrant igenom proven. 
Man vrider och böjer de lackade testpanelerna för att efterlikna bilens kurvor 
och man gör det såväl inomhus som utomhus, under strålkastare, i strålande 
solsken, i skugga och när det är molnigt. Man gör det vid olika tider, under 
dag och kväll och vid olika årstider. 

Att välja den slutliga nyansen är inte lätt; en färg som kan se bländade vacker ut  
en solig sommarmorgon kan framstå som smått sjuklig i skuggan eller i 
bilsalongens belysning. En färgdesigner måste också kämpa emot sina egna 
preferenser. “En märklig sak med färger är att ens uppfattning förändras 
beroende på årstid, hur man känner sig just nu och de trender man ser runt 
omkring sig,” säger Suzuki.

F WHITE | 083 1 SONIC WHITE | 085 2

MERCURY GREY | 1H9 SATIN SILVER | 1J 4

SONIC TITANIUM | 1J 7 BLACK | 212 3

GRAPHITE BLACK | 22 3 RED | 3T2 3

COPPER BROWN | 4X2 2 BLAZING CARNELIAN | 4Y 1

TERRANE KHAKI | 6X4

SAPPHIRE BLUE | 8X1 1

CELESTIAL BLUE | 8Y6

1 Endast tillgänglig för F SPORT
2 Ej tillgänglig för F SPORT
3 Ej metallic
Tänk på att färgerna som visas här i trycksaken av trycktekniska skäl inte alltid överensstämmer.
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KLÄDSEL  |  INTERIÖR KLÄDSEL  |  INTERIÖR

01 Black, tyg (Comfort)
02 Black, mjukt skinn (Luxury)
03 Rich Cream, mjukt skinn (Luxury) 

01

02

03

TYG 1

Black

F White

Flare Red

Flare Red

F SPORT-TYG / TAHARA-INLÄGG2

F Black

F SPORT-SKINN4

F Black

White Ash Ochre

White Ash

Cobalt Rich Cream

MJUKT SKINN3

Black

1 Tygklädsel är standard för utrustningsnivån Comfort.
2 F SPORT-tyg / Tahara-inlägg är standard för utrustningsnivån F SPORT. 
3 Mjukt skinn är standard för utrustningsnivåerna Premium och Luxury. 
4 F SPORT-skinn är standard för utrustningsnivån F SPORT S.



UX28 UX 29

KLÄDSEL  |  INTERIÖR KLÄDSEL  |  INTERIÖR

04 White Ash, mjukt skinn (Luxury)
05 Ochre, mjukt skinn (Luxury)
06 Cobalt, mjukt skinn (Luxury)

07 F Black F SPORT, tyg / Tahara-
inlägg (F SPORT)

08 Flare Red F SPORT, tyg / Tahara-
inlägg (F SPORT)

09 F Black F SPORT,  
skinn (F SPORT S)

0704

08

09

05

06
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UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER  

 Standard i alla UX
 Finns som tillval
 Finns som del av ett paket

— Ej tillgänglig

 Standard i alla UX
 Finns som tillval
 Finns som del av ett paket

— Ej tillgänglig

EXTERIÖR COMFORT PREMIUM F SPORT F SPORT S LUXURY

Backspeglar, yttre, automatiskt avbländande och automatiskt infällbara - - - v v
Backspeglar, yttre, eluppvärmda och eljusterbara v v v - -
Backspeglar, yttre, eluppvärmda och eljusterbara med minnesfunktion - - - v v
Blinkers fram, LED - - v v v
Dimljus bak, LED v v v v v
Dimljus fram, LED v v v v v
F SPORT emblem på framskärmarna - - v v -
F SPORT grill - - v v -
Kombinationsljus bak, LED v v v v v
Kurvljus, LED - v v v v
Rutor, mörktonade p v v v v
Spoiler bak v v v v v
Strålkastare, Bi-LED v v - - -
Strålkastare, trippel-LED - - v v v
Strålkastarspolare v v v v v
Takreling v v v v v
Varselljus, LED v v v v v
Vindrutetorkare med regnsensor v v v v v

HJUL

17" lättmetallfälgar, 5-ekrade, 215/60 R17 däck v - - - -
18" F SPORT lättmetallfälgar, 225/50 R18 däck - - v v -
18" lättmetallfälgar, 5-ekrade, 225/50 R18 däck p v - - v

AKTIV SÄKERHET OCH KÖREGENSKAPER

Adaptiv fjädring (AVS) - - - v v
Antisladdsystem (VSC) v v v v v
Antispinnsystem (TRC) v v v v v
Dynamiska stötdämparstag bak - - - v v
Elektronisk bromskontroll, regenererande (ECB-R) v v v v v
EV (Electric Vehicle) körläge v v v v v
Främre förstärkningsstag v v v v v
Hjälp vid start i motlut (HAC) v v v v v
Körlägesväljare (Eco, Normal, Custom, Sport S, Sport S+) - - - v v
Körlägesväljare (Eco, Normal, Sport) v v v - -
Låsningsfria bromsar (ABS) v v v v v
Lexus Safety System + v v v v v

Aktiv farthållare (DRCC), alla hastigheter v v v v v
Aktivt helljussystem (AHS) - - v v v
Aktivt krockskyddssystem (PCS) v v v v v
Automatiskt avbländande helljus (AHB) v v - - -
Cyklistigenkänning, fram, dagtid v v v v v
Filhållningsassistans (LTA) v v v v v
Fotgängarigenkänning, fram v v v v v
Vägskyltsavläsare (RSA) v v v v v

Monitor för döda vinkeln (BSM) med Backvarnare för korsande trafik med 
autobroms (RCTAB) p - v v v

Parkeringssensorer fram och bak p v - - -
Parkeringssensorer, intelligenta, fram och bak p - v v v
Varningssystem för lågt lufttryck i däcken (TPWS) med automatisk 
lokalisering v v v v v

PASSIV SÄKERHET COMFORT PREMIUM F SPORT F SPORT S LUXURY

Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal) v v v v v
Bältessträckare med bälteskraftbegränsare fram v v v v v
Bältessträckare med bälteskraftbegränsare yttre sittplatser bak v v v v v
ISOFIX-fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak v v v v v
Krockkuddar, förare och passagerare fram; huvud, sida, knä samt 
sidokrocksgardin fram och bak v v v v v

Krockkudde passagerare fram, urkopplingsbar med nyckel v v v v v

SÄKERHET

Automatisk dörrlåsning v v v v v
Dubbel dörrlåsning v v v v v
Stöldskyddssystem, startspärr, rörelse- och lutningssensor med siren v v v v v
Trådlös dörrlåsning v v v v v

LJUD, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

360°-monitor (PVM) - - - v v
Active Sound Control (ASC) - - v v -
Backkamera med monitor inkl linjevägledning v v v - -
Bluetooth®, handsfree och ljuduppspelning v v v v v
Digital radiomottagning (DAB) v v v v v
Hastighetsmätare, digital v v v v v
Klocka, analog v v v v v
Lexus Link Connected Services v v v v v
Lexus Navigation p o/p v - -
Lexus Premium Navigation - - p v v
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround System 13 högtalare - p - v v
Ljudanläggning, Panasonic® 6 högtalare v v v - -
Ljudanläggning, Panasonic® 8 högtalare - - p - -
Multimedia-skärm, 7" v v v - -
Multimedia-skärm, 10,3" - - p v v
Pekplatta för Multimedia-skärm v v v v v
Responssystem, nödsamtal (eCall) v v v v v
Smartphoneintegration (Apple CarPlay®, Android Auto®) v v v v v
Trådlös smartphoneladdare - v v v v
Vindrutedisplay (HUD) - - v v v
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UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER  UTRUSTNING | PAKET

* Utan eluppvärmning. Eluppvärmning är tillgänglig tillsammans med ett paket. 

 Standard i alla UX
 Finns som tillval
 Finns som del av ett paket

— Ej tillgänglig

 Standard i alla UX
 Finns som tillval
 Finns som del av ett paket

— Ej tillgänglig

INTERIÖR KOMFORT COMFORT PREMIUM F SPORT F SPORT S LUXURY

Backspegel, inre, automatiskt avbländande v v v v v
Bagagelucka, elstyrd - v v v v
Framsäte med 2-vägs eljusterbart svankstöd (förare) - p v v v
Framsäte, eljusterbart (förare och passagerare) - p v v v
Framsäte, eljusterbart med minnesfunktion (förare) - - - v v
Framsäten, eluppvärmda v v v v v
Framsäten, F SPORT-design - - v v -
Framsäten, luftkonditionerade - - - v v
Framsäten, manuellt justerbara v v - - -
Instegsautomatik (förarsätet och ratten justeras för enklare ut- och insteg) - - - v v
Instegslister, aluminium med Lexus-inskription - - v v v
Instegslister, resin, fram- och bakdörrar v v - - -
Instrumentpanel, upptill, Tahara v v v v -
Instrumentpanel, upptill, Washi - - - - v
Insynsskydd v v v v v
Klädsel, F SPORT, skinn - - p v -
Klädsel, F SPORT, tyg / Tahara-inlägg - - v - -
Klädsel, skinn - v - - v
Klädsel, tyg v - - - -
Klimatanläggning med nanoe®-teknologi v v v v v
Klimatanläggning, 2-zoner med automatisk cirkulation v v v v v
Klimatanläggning, med fuktsensor v v v v v
Kortnyckel - - - v v
Luftventil, upplyst vred - - - - v
Mittförvaring, Gloss Black v v - - -
Mittförvaring, Hairline Metallic - - v v v
Nyckellös, startknapp v v v v v
Punkteringsfria däck - v v v v
Ratt med kontrollknappar för ljud / skärm / telefon / röst / DRCC / LTA v v v v v
Ratt med växelpaddlar - - v v -
Ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled - p p v v
Ratt, treekrad, eluppvärmd och klädd i perforerat skinn - - v v -
Ratt, treekrad, eluppvärmd och skinnklädd v* v - - v
Reparationskit, däck v - - - -
Smart Entry Keyless System, nyckellöst lås- och startsystem p v v v v
Sportpedaler i aluminium - - v v -
Taklucka, elektroniskt (lutnings-/skjutbart) - p - o o
Växelväljare, perforerat skinn - - v v -
Växelväljare, skinn v v - - v

PAKET COMFORT PREMIUM F SPORT F SPORT S LUXURY

Teknik-paket, Comfort p - - - -

Parkeringssensorer fram och bak p v - - -
Ratt, eluppvärmd p v v v v
Smart Entry Keyless System, nyckellöst lås- och startsystem p v v v v

Teknik-paket, Comfort + Lexus Navigation p - - - -

Lexus Navigation p o/p v - -
Parkeringssensorer fram och bak p v - - -
Ratt, eluppvärmd p v v v v
Smart Entry Keyless System, nyckellöst lås- och startsystem p v v v v

Teknik-paket Plus Comfort + Lexus Navigation p - - - -

18" lättmetallfälgar, 5-ekrade, 225/50 R18 däck p v - - v
Lexus Navigation p o/p v - -
Monitor för döda vinkeln (BSM) med Backvarnare för korsande trafik 
med autobroms (RCTAB) p - v v v

Parkeringssensorer, intelligenta, fram och bak p - v v v
Ratt, eluppvärmd p v v v v
Rutor, mörktonade p v v v v
Smart Entry Keyless System, nyckellöst lås- och startsystem p v v v v

Teknik-paket, Premium - p - - -

Framsäten med 2-vägs eljusterbart svankstöd (förare) - p v v v
Framsäten, elektrisk justerbara (förare och passagerare) - p v - -
Lexus Navigation p o/p v - -
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround 13 högtalare - p - v v
Ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled - p p v v

Teknik-paket, Premium + Taklucka - p - - -

Framsäten med 2-vägs eljusterbart svankstöd (förare) - p v v v
Framsäten, elektrisk justerbara (förare och passagerare) - p v - -
Lexus Navigation p o/p v - -
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround 13 högtalare - p - v v
Ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled - p p v v
Taklucka - p - o o

Teknik-paket, F SPORT, Lexus Premium Navigation och Skinnklädsel - - p - -

Klädsel, F SPORT-skinn - - p v -
Lexus Premium Navigation, 10,3" multimedia-skärm - - p v v
Ljudanläggning, Panasonic® 8 högtalare - - p - -
Ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled - p p v v
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UX 250h

UX34 UX 35

TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA

1 När UX 250h är utrustad med 215/60 R17 hjul är siffran 1560 både fram och bak. 
2 Siffran gäller UX 250h med standard tak. Likvärdig siffra för F SPORT och F SPORT S är 929. För UX 250h med taklucka som tillval är siffran 908 och 889 för F SPORT och F SPORT S.
3 Siffran gäller UX 250h med standard tak. För UX 250h med taklucka som tillval är siffran 924.

Tänk på att storleken som är illustrerad är mätt i millimeter.
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*  Bränsleförbrukning och CO2-värden mäts i en kontrollerad miljö, i enlighet med direktiven för nya WLTP European Regulation EC 2017/1151 och dess applicerbara tillägg. Bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen i din egen bil kan skilja 
sig från de angivna värdena. Körvanor tillsammans med andra faktorer (som till exempel trafiken, vägförhållanden, bilens kondition, däckens lufttryck, bilens utrustning, antal passagerare, last etc) påverkar bilens verkliga bränsleförbrukning 
och CO2-utsläpp. För mer information gällande WLTP testmetoderna, vänligen besök www.lexus.se/wltp

1 Bagagevolymen kan reduceras baserat på valda tillbehör. Alla angivna siffror inkluderar lagringsutrymmet under golvet i bagageutrymmet. 

Tänk på att ytterligare tekniska specifikationer inklusive uppdateringar finns på www.lexus.se

MOTOR UX 250h FWD (AWD)

Cylindervolym (cm3) 1987
Cylindrar / Ventiler L4 / 16
Max. effekt (hk vid v/min) 152 vid 6000
Max. effekt (kW vid v/min) 112 vid 6000
Max. vridmoment (Nm vid v/min) 190 vid 4400 - 5200

MOTOR, EL 

Typ Växelström synkronmotor, permanentmagnet
Max. uteffekt (hk) 109 / -  (109 / 7)
Max. uteffekt (kW) 80 / - (80 / 5.3)
Max. vridmoment (Nm) 202 / -  (202 / 55)

KRAFTÖVERFÖRING

Transmissionstyp Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda, E-CVT
Drift Framhjulsdrift (E-FOUR)

SAMMANLAGD MAX. EFFEKT

Max. effekt (hk) 184
Max. effekt (kW) 135

PRESTANDA

Toppfart (km/h) 177
Acceleration 0-100 km/h 8,5 (8,7)

BRÄNSLEDEKLARATION* (l/100km)

Blandad körning från 5,3 till 5,6 (från 5,8 till 6,0)

CO2-UTSLÄPP* (g/km)

CO2 blandad körning från 120 till 126 (från 131 till 137)

UTSLÄPPSKLASS

Euroklass EURO 6d-ISC

VIKT (kg)

Totalvikt 2110
Tjänstevikt 1540 - 1620 (1600 - 1680)

LASTKAPACITET1 

Bagagevolym (l) vid uppfällt baksäte, fyllt till insynsskydd 320 (283)
Bagagevolym (l) vid uppfällt baksäte, fyllt till taket 438 (401)
Bränsletank, volym (l) 43
Dragvikt, max. obromsat släp (kg) 750
Dragvikt, max. bromsat släp (kg) 750



© 2020 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, oktober 2020.

Läs mer om UX 250h:
lexus.se/UX
youtube.com/LexusSverige
facebook.com/LexusSverige
instagram.com/LexusSverige


