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SÅ MYCKET BIL, SÅ LITET FÖRMÅNSVÄRDE.
Uppdaterade självladdande elhybriden Lexus ES 300h Business är utrustad med den fjärde generationens elhybrid-system som gör att du kör på enbart 
el omkring 50% av tiden och vår mest bränsleeffektiva Lexus-motor någonsin. Dessutom är ES tystare, har bättre väghållning och fler säkerhetsfunktioner 
samtidigt som den exklusiva kupén erbjuder ett baksäte som har nästan lika generöst benutrymme som flaggskeppssedanen Lexus LS. 

LEXUS ES 300h BUSINESS

SEK

Pris 406 500 kr
Förmånsvärde från 2 958 kr/mån*
Leasingavgift från 2 452 kr/mån**
Business Lease från 5 010 kr/mån***

TILLVAL

Metalliclack 10 500 kr

EXEMPEL PÅ UTRUSTNING

  

• Elhybrid

• 218 hk

• Bränsledeklaration (WLTP) 5,5 l/100 km

• CO2-utsläpp (WLTP) 124 g/km

För fullständig information om Lexus ES, se produktbroschyr och www.lexus.se

*Beräknat förmånsvärde netto är baserat på 50% marginalskatt. **Finansiering via Lexus Financial Services: Leasing-exempel baserat på 30% 
särskild leasing avgift, 4500 mil, 36 mån, 50% restvärde, rörlig ord.ränta 3,99% (april 2022). Leasingpriser är exkl. moms, uppläggnings- 
och avi avgifter tillkommer. ***Finansiering via Lexus Financial Services: Business Lease-exempel baserat på 36 mån, 4500 mil, 0% särskild 
leasing avgift, garanterat restvärde, rörlig ränta (april 2022). Övermil debiteras med 20 kr exkl. moms per mil. Onormalt slitage debiteras ut-
över leasingavgiften. Service och Lexus Bilförsäkring ingår. Drivmedel och vinterdäck ingår ej. Leasingpris är exkl. moms, uppläggnings- och 
administrations avgift tillkommer. Leasingerbjudanden gäller t o m 30 juni 2022. Gäller endast för företagskunder och kan ej kombineras med avtal 
och rabatter. Med reservation för ändringar och avvikelser i pris och specifikationer.

18” lättmetallfälgar med mörkgrå finish och 235/45 R18 däck
Framsäten, 8-vägs eljusterbara samt 2-vägs eljusterbara svankstöd och nackstöd
In-/urstegsautomatik, ratten justeras för enklare in- och utsteg
Intelligenta parkeringssensorer, fram och bak
Klädsel, Tahara-skinn
Lexus Link Connected Services
Lexus Premium Navigation
Lexus Safety System + med bl a Aktivt krockskyddssystem (PCS),  
Aktiv farthållare (DRCC), Automatiskt avbländande helljus (AHB), 
Filhållningsassistans (LTA), Väjningsassistans (ESA), Korsningsassistans (ITA) 
och Vägskyltsavläsare (RSA)

Ljudanläggning, Pioneer®, med 10 högtalare, DAB-radio, DVD-spelare, 
Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning, AUX-ingång och 4 USB-portar
Monitor för döda vinkeln och Backvarnare för korsande trafik med autobroms
Multimedia-skärm, 12,3”, med backkamera 
Mörktonade rutor
Ratt, skinnklädd, eluppvärmd och med kontrollknappar för ljud, 
multiinformationsskärm, röststyrning och Bluetooth® handsfree m m 
Smartphone-synkronisering (Apple CarPlay®, Android Auto®)
Taklucka, elektroniskt lutnings-/skjutbart
Trådlös smartphone-laddare


