UX 300e I PRISLISTA

PRISLISTA

UTRUSTNINGSNIVÅ

UX 300e
SEK inkl. moms

UX 300e Premium (Kampanjpris 579 900)
Lexus Easy Privatleasing från
Business lease från

629 900
5 195 kr/mån 1
4 397 kr/mån 2

TILLVAL

Metalliclack

8 900

Fullständig nybilsgaranti: 3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen begränsning av körsträckan under första året).*
Garanti mot ytrost och lackeringsskador: 3 år, ingen begränsning av körsträcka, avser de lackerade delarna av k arossen.*
Garanti mot genomrostning av karossen: 12 år, ingen begränsning av körsträcka.*
EV-komponentgaranti: 5 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (* och **).
EV-batterigaranti avseende försämring av kapacitet: 8 år eller 160 000 km, det som inträffar först, utan begränsning av körsträckan under det första året (* och ***).
Förlängd EV-batterigaranti: 10 år eller 100 000 mil vilket som först inträffar (* och ****).
3 års Lexus Euro Assistance 24. 3 års vagnskadegaranti.
* Gäller för material- eller tillverkningsfel.
** Avser EV-batteri, EV-motor, EV-växelriktare och omvandlare.
*** Vid försämring av EV-batteriet under 70 % av den ursprungliga kapaciteten.
**** Genom att följa serviceprogrammet hos en Lexus-auktoriserad serviceverkstad förlängs garantitiden på EV-batteriet, för alla funktionsfel på EV-batteriet vilket även innefattar om EV-batteriets kapacitet skulle understiga 70 procent, från
8 år eller 16 000 mil till 10 år eller 100 000 mil.
Energiförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning enligt WLTP: 16,8-17,1 kWh/100km och 0 g/km under körning. Körsträcka på el beroende på batteriladdning, utrustning och körförhållanden.
Finansiering via Lexus Financial Services: exempel med Lexus Easy Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4 500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (12,50 kr/mil) och skador utöver normalt slitage
debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. 2 Business Lease-exempel baserat på 36 mån, 4 500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta (juli
2022). Övermil debiteras med 10 kr/mil exkl. moms. Onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Service och Lexus Bilförsäkring ingår. Business Lease-pris är exkl. moms; uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandena
gäller t o m 30 september 2022. Månadskostnaderna inkluderar prel. klimatbonus från Transportstyrelsen och förutsätter registrering inom begränsad tidsram under 2022. Om utbetalning uteblir eller ändras påverkas månadskostnaden.

1

Kampanjpriset gäller order t o m 30 september 2022. Priserna är av generalagent rek. cirkapriser. Priserna för tillval gäller i samband med bilköp.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för ändringar och avvikelser i pris och specifikationer.

