NX 350h BUSINESS

LEXUS IN BUSINESS
FÖR TJÄNSTEBILSFÖRARE OCH FÖRETAG

NX 350h BUSINESS | FÖR TJÄNSTEBILSFÖRARE OCH FÖRETAG

• Elhybrid
• 242 hk
• Fyrhjulsdrift, E-FOUR
• Bränsledeklaration (WLTP) 6,0 l/100 km
• CO2-utsläpp (WLTP) 136 g/km

KÄNN MER I VARJE ÖGONBLICK.
Ny banbrytande design, omfattande säkerhetssystem och nya tekniska funktioner kombineras med elektrifierad prestanda och nya Lexus Driving Signature
vilket gör att den helt nya självladdande elhybriden NX 350h får dig att känna mer i varje ögonblick. Upplev en kupé som skämmer bort alla dina sinnen
samtidigt som de uppkopplade tjänsterna har tagit ett stort steg framåt.
LEXUS NX 350h BUSINESS
SEK

463 300 kr
(inkl. moms)
3 797 kr/mån*
3 086 kr/mån**
6 199 kr/mån***

Pris
Förmånsvärde från
Leasingavgift från
Business Lease från
TILLVAL

11 900 kr
(inkl. moms)
9 800 kr
(inkl. moms)

Dragkrok, avtagbar
Metalliclack
EXEMPEL PÅ UTRUSTNING

18” lättmetallfälgar, 15-ekrade, 235/60 R18-däck
Backspeglar, yttre, eluppvärmda, automatiskt infällbara,
minnesfunktion och automatiskt avbländande
Bagagelucka, elektrisk öppning/stängning och delbart baksäte 60/40
Dimljus fram, LED
In-/urstegsautomatik, ratten och förarsätet justeras för enklare in- och utsteg
Intelligenta parkeringssensorer, fram och bak, med autobroms
Klimatanläggning, 2-zoner med S-Flow teknologi
Klädsel, Tahara-skinn och 3D Black Prism-inlägg
Lexus Link Pro, inbyggd hybridnavigation och
Lexus Link Premium Connectivity (i 4 år)
Lexus Safety System + med bl a Aktivt krockskyddssystem (PCS) inkl
Fotgängar/cyklist/motorcykeligenkänning fram (motorcyklist enbart dagtid),
Aktiv farthållare (DRCC), Automatiskt avbländande helljus (AHB),
Filhållningsassistans (LTA), Väjningsassistans (ESA), Korsningsassistans (ITA)
och Vägskyltsavläsare (RSA)

Ljudanläggning med 10 högtalare, DAB-radio, Bluetooth® handsfree/
ljuduppspelning, 4 USB-portar (1 USB-A och 3 USB-C)

Monitor för döda vinkeln, dörrlåsning e-Latch med Safe Exit Assist och
Backvarnare för korsande trafik med autobroms
Multimedia-skärm, 14” med touch-styrning och backkamera
Ratt, eljusterbar, skinnklädd, eluppvärmd och med kontrollknappar för ljud,
multiinformationsskärm, röststyrning och Bluetooth® handsfree m m
Smartphone-synkronisering (trådlös Apple CarPlay®, Android Auto®)
Trådlös smartphone-laddare

För fullständig information om Lexus NX, 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 leasingavgift, 4 500 mil, 36 mån, 50% restvärde, rörlig ord.ränta 5,49% (oktober 2022). Leasingpriser är exkl moms, uppläggningsoch aviavgifter tillkommer. ***Finansiering via Lexus Financial Services: Business Lease-exempel baserat på 36 mån, 4 500 mil, 0% särskild
leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta (november 2022). Övermil debiteras med 16 kr exkl. moms per mil. Onormalt slitage debiteras
utöver leasingavgiften. Service och Lexus Bilförsäkring ingår. Drivmedel och vinterdäck ingår ej. Leasingpris är exkl. moms, uppläggnings- och
administrationsavgift tillkommer. Leasingerbjudanden gäller t o m 30 november 2022. Gäller endast för företagskunder och kan ej kombineras
med avtal och rabatter. Priserna är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för ändringar och
avvikelser i pris och specifikationer. Med reservation för ändringar och avvikelser i pris och specifikationer.

