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LEXUS RX 450h+ BUSINESS

SEK

Pris
787 200 kr 
(inkl. moms)

Förmånsvärde från 5 067 kr/mån**
Leasingavgift från 5 689 kr/mån***
Business Lease från 10 835 kr/mån****

TILLVAL

Dragkrok, avtagbar
12 900 kr 

(inkl. moms)

Metalliclack (Sonic Copper)
2 400 kr 

(inkl. moms)

EXEMPEL PÅ UTRUSTNING

  

RX 450h+ BUSINESS | FÖR TJÄNSTEBILSFÖRARE OCH FÖRETAG

LEXUS RX 450h+ BUSINESS ÄR LADDAD MED SJÄLVFÖRTROENDE.
Den helt nya laddhybriden Lexus RX 450h+ Business är laddad med självförtroende tack vare sin djärva SUV-design, den tredje generationen av Lexus 
Safety System + och en gedigen utrustningslista.

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

• Laddhybrid

• 309 hk

• Bränsledeklaration (WLTP) 1,1 l/100 km

• CO2-utsläpp (WLTP) 25 g/km

• Räckvidd på el* (WLTP) 65 km

• Batterikapacitet 18,1 kWh

• Energiförbrukning 17,5 kWh/100 km

*Körsträcka på el beroende på batteriladdning, utrustning och körförhållanden. **Beräknat förmånsvärde netto är baserat på 50% marginal-
skatt. ***Finansiering via Lexus Financial Services: Leasing-exempel baserat på 30% särskild leasingavgift, 4 500 mil, 36 mån, 50% restvärde, 
rörlig ord.ränta 6,99% (maj 2023). Leasingpriser är exkl moms, uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. ****Finansiering via Lexus Financial 
 Services: Business Lease-exempel baserat på 36 mån, 4 500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta (maj 2023). Över-
mil debiteras med 20 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 administrations avgift tillkommer. Leasingerbjudanden gäller t o m 31 maj 
2023. 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.

Trådlös laddare  
Klimatanläggning 3 zoner med nanoe™ X
Backkamera
In/urstegsautomatik; förarstol + ratt justeras för enklare in- och ursteg  

e-latch dörröppningssystem 
12 högtalare med subwoofer 
14’’ skärm med navigation 
Lexus Safety System +3 med bl a Aktivt krockskyddssystem (PCS), 
Aktiv farthållare (DRCC), Automatiskt avbländande helljus (AHB), 
Filhållningsassistans (LTA) och Vägskyltsavläsare (RSA)  


