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REDO ATT SÖKA NYA VÄGAR.
Vårt skräddarsydda tjänstebilsalternativ, Lexus UX 250h Business är utrustad med fjärde generationens självladdande elhybrid-teknik och kan köra upp till 
115 km/h på enbart el. Med de många innovativa säkerhetssystemen samt den låga tyngdpunkten erbjuder Lexus UX en responsiv och trygg körupplevelse. 

LEXUS UX 250h BUSINESS

SEK

Pris
386 800 kr 
(inkl. moms)

Förmånsvärde från 3 709 kr/mån*
Leasingavgift från 2 796 kr/mån**
Business Lease från 5 365 kr/mån***

TILLVAL

Dragkrok, avtagbar
10 900 kr 

(inkl. moms)

Metalliclack
9 400 kr 

(inkl. moms)

EXEMPEL PÅ UTRUSTNING

  

För fullständig information om Lexus UX, 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 6,99% (maj 2023). Leasingpriser är exkl moms, upplägg-
nings- 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). Övermil debiteras med 10 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.

• Elhybrid

• 184 hk

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

• CO2-utsläpp (WLTP) 124 g/km

Ljudanläggning Panasonic med 6 högtalare, DAB-radio, Bluetooth®  
8" Touchscreen skärm med backkamera  
Monitor för döda vinkeln (BSM) med Backvarnare för korsande trafik med 
autobroms (RCTAB)  
Svarta detaljer, bl a tak, skärmkanter, takreling, ytterbackspeglar och grill  
Smart lås- och start-system, nyckellöst  

Smartphone integration (Trådlös Apple CarPlay®, Android Auto®)  
5 st USB-portar (4 st USB-C, 1 st USB-A)  
Rutor, mörktonade  
Ratt, skinnklädd och eluppvärmd med kontrollknappar för ljud, 
multiinformationsskärm, röststyrning och Bluetooth® handsfree m m  
Parkeringssensorer fram och bak


