
Nya självladdande elhybriden ES 300h
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På Lexus har vi mycket att vara stolta över. Vi är en pionjär 
inom elektrifiering och har varit marknadsledande när det 
kommer till elektrifiering av premiumbilar i mer än 15 års tid. 
Över 2 miljoner självladdande elhybrider rullar idag på vägar 
i alla hörn av jordklotet och alla elhybrider sticker ut tack vare 
sin sofistikerade stil, höga nivå av kvalitet och prisbelönta 
tillförlitlighet. Allt detta är imponerande fakta, och hos oss 
på Lexus är prestanda nämligen mer än bara siffror. Och 
elektrifiering är mer än bara batterier och motorer. För oss 
handlar det om den unika chansen att definiera en ny typ av 
körupplevelse.

Så när vi sätter den mänskliga upplevelsen i centrum finns 
det bara en fråga som spelar roll: Hur känns det? Sätt dig 
bakom ratten i vår självladdande elhybrid ES 300h så förstår 
du vad vi menar. 

Detta är Lexus Electrified.
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KÄNN DRAGNINGSKRAFTEN

TEKNIK MÖTER KONST. Utrymmet, premiumkänslan och bekvämligheten 
uppfyller alla krav du förmodligen har på en premiumsedan. När du 
ser de stilrena linjerna, de eleganta proportionerna och de avancerade 
ljuskonfigurationerna får du känslan av hur teknik och mänskligt konstnärsskap 
förenas på allra bästa sätt i ES 300h.

Den provokativa uppsynen får sitt fulla uttryck i ES 300h F SPORT med sina 19" 
lättmetallfälgar, exklusiva främre stötfångare och Jet Black signaturgrill - en grill 
som tog flera månader att utforma genom komplexa 3D-modelleringstekniker. 
Även om det känns som en lockande tanke är det här inte en bil att luta sig 
tillbaka i och beundra för sin moderna styling. F SPORT ska upplevas ute 
på vägarna.

VÅGAT 
ELEGANT

Den kupéliknande profilen adderar en provokativ 
utstrålning till en bil som är sofistikerad inifrån och ut.

Den nya främre grillen och de slående trippla LED-strålkastarna på nya 
ES 300h adderar en kaxig attityd till en stilren sedan som inte utstrålar något 
annat än sofistikerad elegans. ES unika karaktär bygger mycket på den mjuka 
taklinjen som är lika mycket inspirerad av en sportig kupé som en rymlig sedan 
och betonas i bilens låga tyngdpunkt och förstärkta aerodynamik. Distinkta 
lättmetallfälgar och ny lackfärg i Sonic Grey är det perfekta komplementet till 
den smarta och sportiga karaktären hos ES 300h - en Lexus som går utanför 
ramarna för hur en premiumsedan brukar kategoriseras. Medvetenheten 
spiller över och inger ett starkt självförtroende hos föraren.
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01 Den omdesignade Lexus-signaturgrillen 
är inramad av nya, stilrena LED-lampor.

02 Den nya 12,3" multimedia-skärmen 
har flyttats närmare föraren för enklare 
användning.

03 Nya ES 300h F SPORT har utrustats med 
nya 19" lättmetallfälgar och en grill i Jet 
Black för en ännu mer dynamisk look.

01

02

03
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KÄNN UPPRYMDHETEN

NJUT AV VARJE 
ÖGONBLICK
Kombinationen av den oklanderliga 
väghanteringen och det ultra-responsiva 
självladdande elhybrid-systemet skapar 
minnesvärda stunder bakom ratten.

Den kupéliknande silhuetten visar på en bil som längtar efter att köras. Den 
fjärde generationens självladdande elhybrid-system som laddar sig själv 
medan du kör, saktar ner eller bromsar in, levererar omedelbar och smidig 
acceleration precis när du vill ha det. Men det är själva känslan som imponerar 
mest. Den nästintill ljudlösa körupplevelsen i EV (Electric Vehicle)-körläget. 
Och den förfinade cruising-upplevelsen på motorvägen.

Lexus ES är mer förfinad än någonsin och utstrålar kraft och kontroll. Minsta 
detalj har finjusterats i arbetet för att skapa en körupplevelse som är värdig 
bilens premiumnatur. Ett exempel på detta är utformningen av den nya, kraftfulla 
grillen som hjälper till att minimera vägbuller och turbulens. Eller den smarta 
användningen och placeringen av lättviktsmaterial som tillsammans med den 
bakre fjädringen skapar exceptionell stabilitet och komfort.

ALLTID FULL KONTROLL. Känn bilens pedaler under fötterna. De har fått 
en ny design för att skapa en ännu mer integrerad och engagerande känsla. 
Genom att använda körlägesväljaren kan du njuta fullt ut av dynamiken som 
finjusterats till perfektion av vårt expertteam av ingenjörer och professionella 
Takumi-förare. Den stabila karossen gör att du känner dig som ett med bilen 
oavsett var du kör, och trygg med att ta vilken kurva som helst. Körglädje är 
aldrig på bekostnad av kontroll.

Ute på öppna landsvägar är det som att både bil och förare byter sin 
uppstyrda kostym mot en mer fri klädsel, mer avslappnad, som uttrycker 
deras sanna karaktärer genom mängden av känslor som skapas under en tur 
i ES 300h. Självförtroende, glädje, upprymdhet. När man är som uppslukad 
av körupplevelsen är det lätt att glömma att ES 300h är mer ekonomisk 
och miljövänlig än de flesta konventionella sedaner. Tack vare sin fjärde 
generations självladdande elhybrid-system kör den närmare 50 % av tiden 
på den elektriska motorn. Så du kan helt enkelt njuta av både betydande 
bränslebesparingar och exceptionellt låga utsläpp och njuta av EV-läget när 
förhållandena medger det.
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KÄNN ELEGANSEN

Att sitta bakom ratten i nya ES 300h är att uppleva en speciell känsla av 
interiör harmoni. För det första har du den låga men samtidigt ergonomiska 
sittpositionen och den Takumi-skulpterade ratten, som båda skapar en sömlös 
kemi mellan föraren och bilen. För det andra ser den stilrena instrumentpanelen 
med egenskaper som Vindrutedisplayens placering till att du alltid kan hålla 
fokus på vägen framför dig. Det är som att du är mitt i resan redan innan Lexus 
självladdande elhybrid-system ens har kickat igång. 

Du kommer slås av den noggrannhet och hantverksnivå som lagts på minsta 
detalj av Lexus hantverksmästare, Takumi. Där du kan se det kan du också 
känna det. Den lyxiga klädseln som fått stilrena nya sömmar. De snygga nya 
inläggen som kännetecknar upplevelsen av att kupén är gjord för hand. 
Den klassiska svarta finishen på instrumentbrädan. Allt detta kombineras i 
perfektion för en lugn och rymlig känsla och skapar en avslappnad kupé som 
påminner om ett vardagsrum.

KOMFORT FÖR PASSAGERARE, DESIGNAT FÖR ATT 
TILLFREDSSTÄLLA. Dina passagerare kommer också känna det. Det 
nästan en meter breda benutrymmet i baksätet kan justeras och värmas upp 
via en panel i det mittersta armstödet. Lexus Climate Concierge skapar ett 
perfekt klimat som passar både passagerare i framsätet och baksätet. Och 
den fantastiska ljudanläggningen från Mark Levinson® Premium Surround 
Sound System med 17 högtalare, specifikt designat för ES, är det perfekta 
komplementet till en enastående tyst kupé som gör timmarna som ljuddesigners 
från både Lexus och Mark Levinson lagt ner, rättvisa.

Inne i ES 300h F SPORT förvandlas avslappning till förväntan. De stilrena och 
Tahara-skinnklädda sportsätena, som är inspirerade av sätena i kupémodellen 
LC, och den unika kupéfinishen signalerar bilens sportiga intentioner, samtidigt 
som den levererar en nivå av premiumkänsla som är typiskt Lexus.

SKÖNHETEN 
INUTI

Upplev harmonin i den noggrant utformade 
interiören i ES.

02

01

03

02

01
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KÄNN ELEGANSEN

“Det är en känsla som vi försöker skapa i alla 
Lexus bilar, att få alla passagerare att känna sig 
som hemma.”

Yasuo Kajino, 
ES Chief Designer

04
01 I den förarfokuserade cockpiten kan du luta dig tillbaka i eleganta säten, skapade av våra Takumi, Lexus hantverksmästare.

02 De av Takumi skapade sömmarna i klädseln kännetecknar det handgjorda intrycket i kupén.
03 Ljudanläggningen från Mark Levinson® med 17 högtalare och PurePlay levererar den renaste ljudupplevelsen hittills.

04 Njut av mer än en meters benutrymme i baksätet med elektriskt uppvärmda säten.
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KÄNN SAMHÖRIGHETEN

SMART 
TÄNKANDE

Tekniken finns överallt i nya ES och gör att du  
känner dig både säkrare och kraftfullare  

än någonsin bakom ratten.

Oavsett vilken utrustningsnivå du väljer kommer ES 300h överraska dig 
med mer teknik än någonsin förut. Vissa funktioner gör premiär i en Lexus 
och stora delar av det omfamnar den japanska filosofin Omotenashi. Den här 
uråldriga japanska filosofin kring gästvänlighet som grundar sig i den andres 
behov innan de ens blir aktuella, är grunden för all innovation inom Lexus. 
Som en avancerad klimatanläggning till exempel, som släpper ut nanoe™ 
X-partiklar, som hjälper till att både hämma spridning av virus och bakterier* 
liksom oönskade dofter**, samtidigt som de ser till att återfukta ditt hår och 
din hud. Eller som de digitala ytterbackspeglarna som ser till att du har ett 
brett synfält och klar sikt även i mörker och i regn.

BÄTTRE ANSLUTNING. Appen Lexus Link är enkel att koppla ihop med 
Lexus ES och är en av alla våra tjänster som har sitt ursprung i Omotenashi. 
Njut av bekvämligheter som att följa din resa, navigera till din slutdestination 
när du har parkerat eller hantera servicetillfällen online. Allt utan att behöva 
lämna soffan i ditt vardagsrum. Tack vare Apple CarPlay® och Android Auto® 
kan du även spegla funktionerna i den 12,3" stora pekskärmen som har flyttats 
framåt för att göra den mer tillgänglig för förare och lättare att se för resten 
av passagerarna i kupén.

I DE SÄKRASTE HÄNDER. Känn dig säker med Lexus Safety 
System + (LSS+) som inkorporerar två nya viktiga funktioner hos ES 300h. 
Korsningsassistans (ITA) upptäcker fordon och korsande gångtrafikanter när 
du svänger i en korsning medan Väjningsassistans (ESA) hjälper till att guida 
dina styrrörelser när det är ett fordon, en cyklist eller fotgängare väldigt nära, 
eller i ditt körfält. En annan innovation för ES 300h är hastighetsbegränsning 
i kurvor tack vara den Aktiva farthållaren (DRCC). Det Aktiva helljussystemet 
med BladeScan®-teknik finns även till hjälp för att se fotgängare och vägskyltar 
ännu tydligare och på ännu längre avstånd utan att blända mötande trafik.

* Hämmar mer än 99 % av virus och bakterier under 1 timmes exponering av nanoe™ X. Japan Food Research Laboratories, rapport nr. 20073697001-0101 , 15038623001-0101:
** Doftintensitet minskade mer än 1,8 genom 1 timmes exponering av nanoe™ X. Panasonic Corporation Product Analysis Center, rapport nr. BAA33-150318-M35
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KÄNN SAMHÖRIGHETEN

01 Korsningsassistans (ITA) på nya ES 300h upptäcker framförvarande fordon och fotgängare när du svänger i en korsning. 
02 Digitala ytterbackspeglar förser dig med bättre sikt åt sidorna bakåt, speciellt i mörker och i regn.

02

01

02
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EN LADDAD DRÖM

På 1990-talet var det en norm att ju större och lyxigare bil du har, desto större motor har den. Men efter 
millenniumskiftet vaknade världen upp till global uppvärmning och behovet av att minska utsläppen genom 
elektrifiering blev alltmer påtagligt. En ny drivlinelösning krävdes. Och den första premiumbilstillverkaren 
som tog klivet ut i det okända var Lexus.

Tack vare att alla viktiga elhybrid-komponenter utvecklas och tillverkas internt hos oss på Lexus har våra 
elektrifierade elhybrider visat sig vara unika när det kommer till körupplevelsen och exceptionell hållbarhet.

Två decennier senare kommer vi allt närmare vår dröm om en bilresa som har ett utsläpp som är lika 
med noll. För varje elektrifierad bil som vi lanserar kommer slutmålet allt närmare.

KÄNN PIONJÄRANDAN
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Läs mer på: www.lexus.se/electrified

EN PIONJÄR OCH LEDARE INOM 
ELEKTRIFIERING AV PREMIUMBILAR

Sedan lanseringen av vår första lyxsedan för 
över 30 år sedan har Lexus blivit en synonym 
till exceptionell design, kvalitet och förfining. Det 
kanske viktigaste är att vi också är en pionjär 
och ledare inom elektrifiering av premiumbilar. 
Ett företag som aldrig slutar förnya och arbeta 
för att förutse förarnas behov. Det är detta unika 
tillvägagångssätt som resulterade i världens första 
lyxhybrid 2005 – SUV:en RX 400h.

SJÄLVLADDANDE ELHYBRID, 
LADDHYBRID ELLER ELBIL

Idag erbjuder Lexus sex fantastiska självladdande 
elhybridmodeller och majoriteten av premium- 
elhybrider på vägen bär Lexus-logotyp. Ingen 
annan premiumbilstillverkare kan konkurrera 
med vår erfarenhet av att utveckla, bygga, serva 
och återvinna elhybrider. Våra självladdande 
elhybrider behöver inte laddas med sladd 
men kan trots det köra i elfordon (EV)-läge 
med ett utsläpp och en bränsleförbrukning  
som är lika med noll.

I spetsen för vår nya vision “Lexus Electrified” 
introducerade vi år 2021 vår första helelektriska 
Lexus, UX 300e. Och för att markera nästa kapitel 
av elektrifiering har vi nu släppt vår första laddhybrid 
NX 450h+ som på ett effektivt sätt utökar vårt 
elektrifierade modellprogram.

FRAMTIDEN STAVAS “LEXUS 
ELECTRIFIED”

2021 startade en ny era av elektrifiering på Lexus 
med lanseringen av konceptbilen LF-Z Electrified. 
Den här bilen är fantastisk att köra och utvecklar 
Lexus Driving Signature genom att tillämpa 
avancerade elektrifierade tekniker och en dedikerad 
EV-plattform. Överlägsen dynamisk prestanda 
uppnås genom den intelligenta placeringen av 
batteriet, elmotorer och DIRECT4 fyrhjulsdrift.

Men detta är bara början. År 2025 planerar 
Lexus att introducera mer än 10 nya laddhybrider, 
självladdande elhybrider och helt elektriska fordon 
som alla är inspirerade av LF-Z.

KÄNN PIONJÄRANDAN
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KÄNN PIONJÄRANDAN

NYUTVECKLAD  
AV LEXUS

Läs mer på: www.lexus.se/hybrid

KÄNN SKILLNADEN BAKOM RATTEN I LEXUS SJÄLVLADDANDE ELHYBRIDER

HUR FUNGERAR EN SJÄLVLADDANDE 
ELHYBRID FRÅN LEXUS?

Så fort du sitter bakom ratten i en självladdande 
elhybrid från Lexus är den redo att ta med dig 
på nästa äventyr tack vare att hybridbatteriet 
alltid laddas medan du kör eller bromsar in. 
En självladdande elhybrid kombinerar en 
bensinmotor med elektrisk kraft och anpassar 
sig dessutom efter din individuella körstil. Inga 
sladdar. Ingen diesel. Inga kompromisser. Ett 
recept som innebär att varje elhybrid från Lexus 
är både effektiv och bekymmersfri att köra.

 
VARFÖR ÄR ELEKTRIFIERING VIKTIG?

För att förhindra växthusgaser och nå vårt mål 
att bli ett nollutsläppsföretag år 2050 anser vi 
att effektiv fordonselektrifiering är en avgörande 
faktor. Sedan lanseringen av RX 400h, världens 
första elektrifierade premiumbil, har vi på Lexus 
tagit initiativ till att utveckla och premiera den 
utbredda användningen av miljövänligare 
självladdande elhybrider. Förutom att minska 
utsläppen från våra bilar planerar vi 2050 att 
uppnå ett CO2-utsläpp som är lika med noll från 
alla Lexus tillverkningsanläggningar samtidigt som 
vi minimerar deras vattenanvändning.

HUR ÄR DET ATT ÄGA EN ELHYBRID 
FRÅN LEXUS?

Idag finns det över 500 000 elhybrider från 
Lexus på de europeiska vägarna. Alla är byggda i 
en dedikerad ultramodern produktionsanläggning 
i Japan enligt de strikta kvalitetsstandarderna som 
konsekvent gör att Lexus elhybrider är några av 
de mest pålitliga bilarna i hela världen. Bortsett 
från körupplevelsen och den höga nivån av 
hantverksskicklighet kommer du att uppskatta de 
väsentligt lägre driftskostnaderna. Och då syftar 
vi inte bara på bränsleförbrukningen utan även 
på minskade utgifter för bromsar, däck och andra 
komponenter tack vare regenerativ inbromsning 
och en avancerad kontrollenhet.
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KÄNN PIONJÄRANDAN

NOLL UTSLÄPP VID LÄGRE HASTIGHETER

När du startar och kör i väg i lägre hastigheter drivs ES 300h av den kraftfulla 
elmotorn som hämtar sin elektriska kraft från hybridbatteriet. I detta läge är 
din Lexus nästan tyst, använder ingen bensin och inga utsläpp.

NÄSTINTILL KNÄPPTYST

Lexus självladdande elhybrider är smidiga och avkopplande att köra. Vid 
högre varvtal startar den extremt mjuka bensinmotorn och ger en extra 
skjuts till elmotorn. Och medan motorn är i gång med optimalt varvtal kan 
överskott användas för att ladda batteriet. Förutom låga utsläpp och låg 
bränsleförbrukning ger denna näst intill perfekta fördelning av bensin och 
elkraft också den extraordinära körglädje som kännetecknar ES 300h.

SNABB LINJÄR ACCELERATION

Lexus självladdande elhybrider är roliga att köra. När du accelererar 
kompletterar elmotorns effekt omedelbart 2,5-liters besinmotorn i ES 300h. 
Tillsammans levererar de ett kraftigt vridmoment som ger snabb linjär 
acceleration precis när du behöver det.

LADDA BILEN UTAN SLADD,  
MEDAN DU KÖR

Bensinmotorn stängs ofta av när du saktar ner eller stannar helt vilket 
sänker utsläppen till noll. Vid inbromsning eller när du tar foten från 
gaspedalen använder ES regenerativ inbromsning vilket gör att bilen använder 
rörelseenergin som går till spillo i konventionella bilar. ES 300h omvandlar 
denna energi till elektrisk energi och lagrar den sedan i hybridbatteriet 
tillsammans med kraft som genereras vid körning i högre hastigheter.
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MODELL

Tack vare sitt chassi visar nya ES 300h upp en dynamisk exteriör design och en 
förbättrad körkänsla. Interiört har ES blivit rymligare och tystare är någonsin genom 
skarp prestanda, klassledande säkerhetsteknik och en svårslagen hantverksnivå 
inom segmentet. Och viktigast för alla ombord är att ES är utrustad med den 
senaste uppdateringen inom Lexus Safety System + som sätter nya riktmärken 
för säkerhetsprestandan.

 
ES 300h

01. FJÄRDE GENERATIONENS LEXUS SJÄLVLADDANDE 
ELHYBRID-SYSTEM

ES 300h är utrustad med den senaste generationen av Lexus självladdande 
elhybrid-system som erbjuder exceptionell bränsleeffektivitet, responsiv 
prestanda och ett klassledande CO2-utsläpp från endast 119 g/km. Den 
kombinerar en lättare mer kompakt elektrisk motor med en högeffektiv 2,5 
liters Atkinson-cykel fyrcylindrig bensinmotor. Total styrka är 218 hk som 
innebär att du har en bränsleförbrukning från 5,2 l/100 km.

02. HÖGEFFEKTIV BENSINMOTOR

Bensinmotorn på 2,5-liter har en snabb förbränningsteknik som gör den till 
en av de mest effektiva motorerna som någonsin har byggts genom att den tar 
tillvara på den värmeenergi som bildas. De funktioner som gör detta möjligt 
är de raka insugsportarna, ventilernas ökade vinklar och de lasersvetsade 
ventilfästena. ES bensinmotor har även en oljepump med variabel kapacitet, 
insprut med flera hål, VVT-iE på insugsventilerna och ett variabelt kylsystem 
som bidrar till motorns imponerande värme- och förbränningshantering. 
Resultatet är mer kraft utan ökat utsläpp eller bränsleförbrukning.

.

03. OTROLIGT MJUK ELHYBRID-KRAFTÖVERFÖRING

Den nya kraftöverföringen är konstruerad för ett perfekt samarbete mellan 
elmotorn och bensinmotorn på 2,5 liter, och använder ett fleraxligt arrangemang 
av elmotorer  istället vilket har minskat transaxelns totala längd med nästan 
30 mm. Den nya transmissionen ersätter en konventionell planetväxel genom 
att kombinera en rad av transmissions- och kraftfördelningskomponenter i 
en enda kompakt enhet.

04. KOMPAKT HYBRIDBATTERI

Hybridbatteriet hjälper till att driva elmotorn och lagrar samtidigt ström när 
föraren bromsar. Batteriet är konstruerat av nickelmetallhydrid-typ och är 
placerat under baksätet istället för under bagageutrymmet, som är vanligt 
i elhybrider. Detta blev möjligt genom att batteriets höjd reducerades med 
120 mm samt genom ett mer kompakt kylsystem. Att placera batteriet under 
baksätet har inte bara frigjort utrymme i bagageutrymmet utan förbättrar 
även viktfördelningen vilket ger bättre köregenskaper.
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UTRUSTNINGSNIVÅ

COMFORT  

17" lättmetallfälgar,  mellangråa, med 215/55 R17 däck
Klädsel, Tahara-skinn
Ljudanläggning, Pioneer®, med 10 högtalare
Multimedia-pekskärm, 8"
Signaturgrill, L-mönster design, med kromdetaljer
Strålkastare, bi-LED med Automatiskt avbländande helljus (AHB)

Välj din utrustningsnivå online

LIMITED EDITION (Tillval COMFORT)

18" lättmetallfälgar, mörkgråa, med 235/45 R18 däck
Ratt, eluppvärmd
Trådlös mobilladdare
Multimedia-pekskärm, 12,3" 
Lexus Premium Navigation
CD/DVD-spelare, singel, inbyggd
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UTRUSTNINGSNIVÅ

EXECUTIVE

18" lättmetallfälgar, mörkgråa, med 235/45 R18 däck
Klädsel, skinn
Lexus Premium Navigation
Ljudanläggning, Pioneer®, med 10 högtalare
Multimedia-pekskärm, 12,3"
Signaturgrill, L-mönster design, med kromdetaljer
Strålkastare, bi-LED med Automatiskt avbländande helljus (AHB)

LUXURY

18" lättmetallfälgar, metallic-krom yta, med 235/45 R18 däck
360°-monitor (PVM) med fotgängarigenkänning bak
Klädsel, semianilin-skinn
Lexus Premium Navigation
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround Sound System med 
17 högtalare på PurePlay
Multimedia-pekskärm, 12,3"
Signaturgrill, L-mönster design, med kromdetaljer
Strålkastare, trippel-LED med Aktivt helljussystem (AHS) med BladeScan® 
Vindrutedisplay (HUD)
360°-monitor (PVM) med fotgängarigenkänning
Bagagelucka, elstyrd, öppnas och stängs med foten
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F SPORT

19" F SPORT lättmetallfälgar, svarta,  med 235/40 R19 däck
Adaptiv fjädring (AVS) inkl. körläge Sport +
Klädsel, F SPORT Tahara-skinn
Lexus Premium Navigation
Multimedia-pekskärm, 12,3"
Signaturgrill, F-mönster design, med Jet Black-detaljer 
Strålkastare, trippel-LED med Aktivt helljussystem (AHS) och BladeScan®

F SPORT S

19" lättmetallfälgar, svarta, F SPORT-design, med 235/40 R19 däck
Signaturgrill, F-mönster design
Strålkastare, trippel-LED med Aktivt helljussystem (AHS) och BladeScan®

Klädsel, F SPORT Tahara-skinn
Adaptiv fjädring (AVS)
Multimedia-pekskärm, 12,3"
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround Sound System med 
15 högtalare på PurePlay
Lexus Premium Navigation
Vindrutedisplay (HUD)
360°-monitor (PVM)
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DETALJER | EXTERIÖR
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01. BAKSPOILER

Den skräddarsydda bakspoilern förbättrar den aerodynamiska prestandan 
hos ES 300h.

02. STÖTFÅNGARE, BAK

Den bakre stötfångaren på Lexus ES 300h är skapad för att erbjuda en 
kraftfull hållning.

03. BI-LED STRÅLKASTARE

De nya Bi-LED strålkastarna ger utmärkt ljus och använder samma ljuskälla 
vid både hel- och halvljus. Strålkastarna kommer med Lexus L-formade 
signaturvarselljus.

04. TRIPPLA LED-STRÅLKASTARE

De eleganta strålkastarna på Lexus ES 300h är uppbyggda av tre ultrasmå 
LED-enheter. Resultatet blir en fantastisk ljusbild. Förutom att vara utrustade 
med sekventiella blinkers har strålkastarna allvädersljus vilket hjälper till att 
förbättra sikten i dimmiga förhållanden.

05. 17" LÄTTMETALLFÄLGAR

Tvåtonsdesign som kombinerar mediumgrå metallic med en maskinslipad 
yta. Samtidigt integreras ekrarna i fälgens yttersta kant för att förbättra de 
aerodynamiska egenskaperna.

06. 18" LÄTTMETALLFÄLGAR

Den omdesignade tvåtonsfärgen skapar en lika sportig som exklusiv karaktär 
genom att kombinera mörkgrå metallic med en maskinslipad yta.

07. 18" LÄTTMETALLFÄLGAR

Ljudreducerande fälgar med metallic-krom yta. Hjulstorleken tar för sig tack 
vare de fem multispindelekrarna.
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08. KURVLJUS I LED

LED-kurvljus förstärker belysning i närheten av ES när du svänger.

09. ALLVÄDERSLJUS

När din ES är utrustad med Aktivt helljussystem (AHS), reducerar Allvädersljus 
bländning när ljuset projiceras framåt i dimmiga förhållanden på natten.

10. KUPÉLIKNANDE SILHUETT

För att tydligt bryta banden med tidigare generationer har ES fått en 
kupéliknande taklinje som framhäver den lägre tyngdpunkten samtidigt som 
den effektivt förbättrar aerodynamiken.

11. TAKLUCKA

Den elektroniskt styrda takluckan kan öppnas helt eller lutas vilket skapar frihet 
och en känsla av att kupén är extra ljus och rymlig i ES 300h.

12. RÖRELSESTYRD BAGAGELUCKA

Den rörelsestyrda bagageluckan gör i- och urlastning extra enkel. Det innebär 
att den eldrivna bagageluckan öppnas eller stängs genom att du för foten 
förbi sensorn under stötfångaren medan du har den smarta nyckeln i fickan 
eller i närheten av bilen.

13. AERODYNAMISKA DIGITALA KAMEROR

Digitala ytterbackspeglar är ett tillval som ger bättre sikt bakåt. De 
utvändiga kamerorna är monterade i små aerodynamiska backspegelhus 
som kompletterar bilens eleganta linjer. Eftersom de är mindre än vanliga 
ytterbackspeglar minskar de vindbruset och stör inte din sikt snett framåt. 
Enheterna har dessutom inbyggda värmare för att eliminera frost och imma 
och är konstruerade att fungera i både snö och kraftigt regn.
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01. FÖRARFOKUSERAD KUPÉ

För att reducera ögonrörelser och distraktion har den nya 12,3" stora multimedia-
skärmen flyttats närmre föraren med alla viktiga instrument och skärmar strategiskt 
placerade i linje med förarens synfält. Kontrollerna som används ofta, som till 
exempel Körlägesväljaren, är placerad i direkt anslutning till ratten.

02. S-FLOW KLIMATANLÄGGNING / CLIMATE CONCIERGE

Klimatanläggningen med S-Flow anpassar automatiskt atmosfären i kupén 
efter aktuella förhållanden vilket även förbättrar bränsleekonomin. Systemet 
uppmärksammar var passagerare sitter för att sedan anpassa temperaturen 
efter förutsättningarna. Kupéns atmosfär och vindrutetemperaturen styrs av 
en sensor som säkerställer att vindrutan inte immas igen. Climate Concierge 
släpper även ut nanoe™ X-partiklar som hjälper till att hämma virus och 
bakterier* å ena sidan, minska lukter** å andra sidan och samtidigt återfukta 
håret och huden.

03. RATT

Den tre-ekrade skinnratten kombinerar skinn med trä och är utformad för att 
ligga bekvämt i dina händer. Uppvärmningsfunktionen gör att ratten snabbt 
blir varm även om det är flera minusgrader utomhus. Genom kontrollerna på 
ratten kan du även styra ljudanläggningen, telefonfunktionen, röstkommando, 
multiinformationsskärmen, den Aktiva farthållaren och Filhållningsassistansen.

04. ELUPPVÄRMDA OCH LUFTKONDITIONERANDE SÄTEN

De båda framsätena har sätesvärmare med inbyggd luftkonditionering. Under 
varma dagar kan du därför dirigera kall luft direkt från klimatanläggningen till 
ditt säte för snabb och effektiv svalka. Om du väljer utrustningsnivån Luxury 
ingår även eluppvärmda baksäten.

05. SKINNSÄTEN

Klädseln i mjukt skinn eller semianilin-skinn i ES är ett perfekt exempel på hur 
pass hög nivå våra japanska hantverksmästare Takumi håller. Skinnet är av 
högsta kvalitet och sömmarna har skapats med hög precision. Resultatet är att 
sätena i Lexus ES är precis lika snygga att titta på som de är sköna att sitta i.

06. STÄLL IN FRAMSÄTET

ES erbjuder en lika bekväm som ergonomisk körposition vilket minskar trötthet 
bakom ratten. Upp till 16 olika komfortlägen gör att det är enkelt att hitta en 
position som passar (upp till 14 komfortlägen för passagerare fram). Söker 
du ytterligare komfort under långa resor kan du addera ett 4-vägs svankstöd 
som är tillgängligt om du väljer utrustningsnivån Executive och Luxury (finns 
som 2-vägs för övriga utrustningsnivåer).

07. KONTROLLPANEL I BAKSÄTET

En kontrollpanel finns integrerad i armstödet bak. Med hjälp av kontrollpanelen 
kan passagerare enkelt styra klimatanläggningen, ljudanläggningen, baksätets 
position samt solskyddsgardinerna.

08. SOLSKYDD BAK

För ännu bättre kupéklimat vid varmt väder är ES 300h utrustad med 
solskyddsgardiner. Via kontrollpanelen i baksätet kan du enkelt styra solskyddet 
i bakrutan, sidorutorna och de bakre kvartsrutorna.
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* Hämmar mer än 99 % av virus och bakterier under 1 timmes exponering av nanoe™ X. Japan Food Research Laboratories, Rapport Nr. 20073697001-0101, 15038623001-0101:
** Doftintensitet minskade mer än 1,8 genom 1 timmes exponering av nanoe™ X. Panasonic Corporation Product Analysis Center, Rapport Nr. BAA33-150318-M35
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01. HÖG HÅLLBARHET / LÄTTVIKTSKAROSS / FJÄDRING

ES har en extremt stabil kaross som levererar en raffinerad och stabil 
upplevelse bakom ratten. Chassit är konstruerat med hjälp av lasersvetsning 
och man använder även avancerad limbindning. Detta, tillsammans med 
val av lätta material som aluminium, har hjälpt till att minska vikten för att 
förbättra bränsleekonomin. Fjäderbensstaget i motorrummet i kombination 
med förstärkningsstag i bakvagnen ger dessutom passagerarna en ovanligt 
bekväm resa.

02. AERODYNAMIK

Nya ES har utmärkt aerodynamik tack vare ett nästintill helt slätt underrede 
som dessutom bidrar till en bra bränsleekonomi, reducering av vindbrus och 
turbulens. För att minska buller i kupén förstärktes bakluckan, dörrförseglingen 
förbättrades, chassit gjordes tätare samt att ljudisoleringen ökade ytterligare 
tack vare optimering av panelernas placering. Den omdesignade grillen har 
optimerat luftstyrningen för att minska vindbruset.

03. HYBRID ACOUSTICS™

Hybrid Acoustics™ använder en 3-lagers ljuddämpare för instrumentbrädan 
där ett ljudisoleringsark har placerats mellan två filtlager. Detta medför att den 
självladdande elhybriden ES alltid har en tyst och behaglig atmosfär inne i 
kupén. Även vid högre hastigheter.

04. INNOVATIV STÖTDÄMPARE*

Lexus ES är utrustad med en innovativ stötdämparkonstruktion som 
säkerställer att en lämplig nivå av dämpningskraft levereras oberoende av 
kompressionsnivån som överförs genom den vertikala rörelsen av bilens hjul. 
En innovativ konstruktion skapad för motorvägs- och låghastighetskörning, ger 
fantastisk stabilitet och styrrespons samt suverän åkkomfort för alla ombord.

05. AKTIV LJUDREDUCERING

Den Aktiva ljudreduceringen (ANC) håller nere ljudet som motorn genererar 
vilket skapar en otroligt tyst kupé. Systemet skickar ut ljudvågor via högtalarna 
som aktivt reducerar ljudet.

06. KÖRLÄGESVÄLJARE

Körlägesväljaren har placerats bredvid instrumentbrädan så att den enkelt 
kan regleras utan att föraren behöver byta körposition. Eco, Normal och 
Sport är standard förutom om du väljer ES 300h med utrustningsnivåerna 
F SPORT och F SPORT S. Då har du fem olika lägen att välja mellan: Eco, 
Normal, Custom, Sport S och Sport S +.

07. ELEKTRISK SERVOSTYRNING

Den elektriska styrservon förbinder ratt och väg med finess och gör att du 
som förare kan känna dig som ett med din Lexus.

*Ej tillgängligt för utrustningsnivån F SPORT och F SPORT S.

05



ES32

DETALJER | LJUD, KOMMUNIKATION & INFORMATION

01. PIONEER® LJUDANLÄGGNING, 10 HÖGTALARE

ES är utrustad med en ljudanläggning från Pioneer® med 10 högtalare som 
troget återger ett exceptionellt rent ljud och låter musikens atmosfär ta plats. 
Pioneers digitala signalbehandlingsteknik används för att reproducera ljud 
från CD- och MP3-komprimerade ljudfiler. Högtalarna på instrumentpanelens 
sida har installerats i optimal vinkel för att uppnå en dynamisk och rik ljudbild. 
Dessutom skickas ljudet från övriga högtalare, både direkt och indirekt mot 
varje passagerare, genom att ljudet studsar mot bilens akustiska fönsterrutor.

02. MARK LEVINSON® LJUDANLÄGGNING, 17 HÖGTALARE 
MED PUREPLAY

Det banbrytande Mark Levinson PurePlay-systemet är designat för att ge förare 
och passagerare den mest kraftfulla, exakta och rena ljudupplevelsen. PurePlay 
använder ett flertal tekniska lösningar för att skapa en oslagbar ljudupplevelse 
inne i kupén. Med högtalare i världsklass, noggrann högtalarplacering, 
komprimeringsteknik och noggrann avstämning har man hittat ett perfekt ljud. 
Totalt är ES med denna ljudanläggning utrustad med sju Unity™-högtalare 
som är placerade i axelhöjd vilket förbättrar akustiken och skapar en optimal 
synergi mellan varje tonart. Systemet har även två elliptiska subwoofrar i 
ytterdörrarna samt en större subwoofer (265 mm) under bakrutan.

03. OPTITRON-INSTRUMENTERING

ES 300h är utrustad med Optitron-instrumentering och en central TFT (Thin 
Film Transistor) LCD-skärm på 7", eller en 8" TFT LCD-skärm för ES 300h 
F SPORT-nivåerna, som visar information med otroligt skarp precision. 
Dessutom visar skärmen en inbjudande animation när du kliver in i bilen och 
startar motorn.

04. VINDRUTEDISPLAY

När du sitter framför ratten i en ES får du uppleva en 260 mm x 97,5 mm stor 
Vindrutedisplay (HUD) i färg och widescreen-format. En funktion som genom 
att visa allt från ljudanläggningens inställningar till navigationsdirektiv gör att 
föraren kan ta del av viktig information utan att släppa blicken från vägen.

05. AUTOMATISKT NÖDSAMTAL eCALL

För att du ska känna dig extra trygg ute på vägen är Lexus ES utrustad med 
eCall. Ett system som efter en kollision där ES airbag har utlösts automatiskt 
kontaktar SOS 112. Larmcentralen kan då identifiera fordonet samt lokalisera 
den exakta positionen så att hjälp omedelbart kan skickas till platsen. Du kan 
även nå larmcentralen genom att manuellt trycka på nödsamtalsknappen 
som aktiverar eCall.
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01. LEXUS PREMIUM NAVIGATION

Lexus Premium Navigation erbjuder detaljrik 3D-grafik med “Point of interest”-
sökning samt uppdaterade kartor tack vare “Over The Air”-teknologi. Och 
för att göra användningen ännu enklare har du alltid tillgång till en elektronisk 
användarmanual. Dessutom är online-tjänster som online-uppdatering 
om trafikläget, lokalisering av närmaste parkering eller bensinstation, 
väderinformation samt Google Search och Google Street View tillgängligt.

02. SMARTPHONE INTEGRATION

Med Apple CarPlay® och Android Auto® kan du enkelt använda din 
smartphones appar via ES multimedia-skärm

03. LEXUS LINK - CONNECTED SERVICES

Genom att ansluta bilen till Lexus nya smartphone-app Lexus Link förvandlar 
du din ES till en uppkopplad bil. Lexus Link ger dig åtkomst till uppkopplade 
tjänster som:

•  Köranalys: Registrerar din färddata, körstil och affärsresor. ES 300h 
erbjuder även Hybrid Coaching vilket hjälper till att förbättra din 
elektrifierade körstil och sänka bränsleförbrukning samt utsläpp.

•  Hitta min Lexus: Lokaliserar din Lexus och visar vägen tillbaka till bilen.
•  Service och underhåll: Hjälper dig ta hand om din ES på rätt sätt.
•  Skicka till bil: Planera din kommande resa på en annan enhet och skicka 

den sedan till din Lexus. Dessutom guidar systemet dig hela vägen fram 
till dörren, oavsett om du parkerar en bit bort från slutdestinationen.

•  Bilstatus: Meddelar dig om du har lämnat bilrutorna öppna eller glömt 
att släcka strålkastarna. Du kan också kontrollera om din Lexus är låst.

04. PEKPLATTA

Förare eller passagerare styr enkelt informationen på den centrala multimedia-
skärmen via röstkommando eller pekplattan. Dessutom är interfacet designat för 
att ge en lika intuitiv känsla som en smartphone inkl. scroll- och touchfunktioner.

05. TRÅDLÖS SMARTPHONE-LADDNING

Du kan ladda kompatibla smartphones på den smidiga induktionsladdplattan 
som är placerad i mittkonsolen.
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01. KROCKKUDDAR

För att öka säkerheten i Lexus ES ytterligare är kupén utrustad med totalt tio 
krockkuddar som standard. Här inkluderas förar- och passagerarkrockkuddar, 
knäkuddar, sidokrockkuddar fram och bak samt krockskyddsgardin som 
sträcker sig längsmed hela ES båda långsidor.

02. LEXUS SAFETY SYSTEM + / 5 STJÄRNOR I EURO NCAP

Redan vid lanseringen av Lexus ES 300h utsågs den till både “Safest Large 
Family Car” och “Safest Electric/Hybrid Car” av omsedda Euro NCAP. 
Mycket tack vare det banbrytande Lexus Safety System + som bland annat 
inkluderar ett Aktivt krockskyddssystem, nu med Fotgängarigenkänning på 
natten och Cyklistigenkänning på dagen.

03. AKTIVT KROCKSKYDDSSYSTEM

Den senaste verisonen av det Aktiva krockskyddssystemet (PCS) kan enkelt 
upptäcka fordon, fotgängare och cyklister dagtid samt fordon och fotgängare 
i mörker. För att uppnå detta har kamerans känslighet och dynamiska räckvidd 
förbättrats samtidigt som millimetervågradarns upptagningsområde har 
utökats. Om systemet bedömer att risken för kollision är hög bromsar Lexus ES 
automatiskt för att undvika en kollision eller minska skador i största möjliga mån.

04. AKTIV FARTHÅLLARE

För att du ska få en mer avslappnad resa erbjuder ES 300h en Aktiv farthållare 
(DRCC) som via en millimetervågradar mäter och håller avståndet till bilen 
framför – oavsett om hastigheten varierar. Om fordonet framför bromsar in 
bromsar även ES in och så snart fordonet återigen ökar hastigheten gör även 
ES det. Detta system reducerar därför effektivt förarens roll bakom ratten 
genom att tryggt ta hand om de situationer som uppstår i trafiken utan att 
föraren behöver agera.

Lexus Safety System + får inte under några omständigheter användas för att ersätta dina färdigheter bakom ratten. Läs noga igenom instruktionsboken innan du använder systemet och kom ihåg att föraren alltid ansvarar för säkerheten. 
Detaljer om specifikationer och utrustning kan ändras enligt lokala förhållanden och krav. Vänligen fråga din lokala auktoriserade Lexus-återförsäljare om du har några frågor.

DETALJER | LEXUS SAFETY SYSTEM +
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05. VÄGSKYLTSAVLÄSARE

Vägskyltsavläsaren (RSA) i ES 300h läser av vägskyltar via en kamera som är 
monterad i framrutan och ger föraren information i multiinformationsskärmen. 
Systemet är även sammankopplat med den Aktiva farthållaren vilket innebär 
att hastigheten automatiskt kan anpassas efter de vägskyltar som ES passerar. 
Allt som krävs för att aktivera denna funktion är ett enkelt knapptryck.

06. FILHÅLLNINGSASSISTANS

Filhållningsassistansen (LTA) övervakar ES position och hjälper till att hålla 
bilen i mitten av körfältet via en kamera som är monterad i framrutan. Om 
ES 300h håller på att glida ut mot sidan av körfältet aktiveras en varningssignal 
samtidigt som systemet smidigt korrigerar ES position på vägen. Den ger 
jämfört med tidigare system förbättrat stöd vid snävare kurvtagning.

07. KORSNINGSASSISTANS

En nyhet för nya ES är Korsningsassistansen (ITA) som Lexus Safety System + 
använder för att upptäcka framförvarande fordon och fotgängare när du 
svänger i en korsning.

08. HASTIGHETSBEGRÄNSARE I KURVOR

En till nyhet för nya ES är hastighetsbegränsaren i kurvor (CSR) som, när 
den Aktiva farthållaren är påslagen, kommer att bromsa in bilen automatiskt 
när systemet  bedömer att fordonshastigheten är för hög för kurvan du kör i.

09. VÄJNINGSASSISTANS

När ett fordon, en fotgängare eller cyklist befinner sig mycket nära eller i din 
färdväg, hjälper Väjningsassistansen (ESA) att assistera dina styrrörelser för 
att förbättra bilens stabilitet och förhindra oavsiktligt körfältsbyte.

DETALJER | LEXUS SAFETY SYSTEM +
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DETALJER | FÖRARSTÖD & SÄKERHET

01. PARKERINGSASSISTANS

Parkeringsassistansen (PSA) ger dig större självförtroende när du parkerar 
på trånga ytor, genom att använda parkeringssensorer, radar i den bakre 
stötfångaren och backkamera för att upptäcka hinder runt bilen, såväl som 
fotgängare och fordon som närmar sig bakifrån. Systemet varnar föraren 
med en ljudsignal och ett varningsmeddelande i multiinformationsskärmen 
och relevant ytterbackspegel. Om det behövs kommer systemet att bromsa 
bilen för att undvika en kollision.

02. MONITOR FÖR DÖDA VINKELN

ES 300h har en radar i den bakre stötfångaren som läser av körfälten bakom 
och bredvid ES 300h. Om du som förare indikerar att du ska byta fil, samtidigt 
som en trafikant ligger i en fil bredvid, varnas föraren genom att en lampa 
tänds i ytterbackspegeln.

03. VARNINGSSYSTEM FÖR LÅGT LUFTTRYCK I DÄCKEN

En sensor i varje däck sänder signaler om luf ttryckets nivå ti l l 
multiinformationsskärmen och varnar om trycket skulle sjunka i ett eller 
flera däck. På så sätt kan risken för punktering undvikas samtidigt som både 
bränsleekonomin och däckets livslängd förbättras.
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DETALJER | FÖRARSTÖD & SÄKERHET

04. AKTIVT HELLJUSSYSTEM MED BLADESCAN®

Efter 13 års forsknings- och utvecklingsarbete ger det Aktiva helljussystemet 
(AHS) med BladeScan® föraren ett förbättrat synfält jämfört med konventionella 
LED-strålkastare. Systemet projicerar ljus från tolv LED-dioder på en 
bladformad spegel som roterar med 6000 v/min. Ljuset skickas sedan med 
en kraftig ljusstråle genom en lins. Uttömmande tester med BladeScan® AHS 
visar att fotgängare och vägskyltar kan ses tidigare (56 m innan jämfört med 
32 m för konventionella system) och utan risk att blända andra förare.

05. DIGITALA YTTERBACKSPEGLAR

Digitala ytterbackspeglar ersätter de traditionella ytterbackspeglarna med 
kompakta, externa kameror kopplade till skärmar i bilen. Denna banbrytande 
teknologi från Lexus ger dig bättre sikt bakåt i alla förhållanden, men i synnerhet 
i mörker och i regn. Systemet reducerar eller eliminerar döda vinklar och 
anpassar sig automatiskt för att ge bättre översikt i svängar och när du backar. 
För nya ES har kamerakvaliteten förfinats ännu mer för att ge en mer naturlig 
bild både på dagen och på natten. Finns som tillval för ES 300h Luxury.

06. LEXUS BACKKAMERA / 360°-MONITOR

Lexus backkamera* hjälper dig att backa på en parkeringsplats genom den 
centralt placerade multimedia-skärmen som visar en live-sekvens av utrymmet 
bakom bilen. Dessutom visas riktlinjer på skärmen för att underlätta situationen 
ytterligare. För att göra det lättare har ES 300h även en 360°-monitor som 
skapar en 360°-vy av området runt bilen. Systemet skapar en virtuell 3D-vy 
av ES 300h vilket underlättar när du befinner dig i trånga stadsmiljöer.

* Avståndet till människor och föremål som visas i monitorn skiljer sig från deras faktiska position. Förlita dig därför inte helt på backkameran/monitorn och håll alltid uppsikt runt bilen medan du kör.
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F SPORT

01. F SPORT-GRILL

Den exklusiva F SPORT-grillen och designen på stötfångaren särskiljer 
ES 300h F SPORT och F SPORT S från de andra utrustningsnivåerna. Den 
svarta ytan i Jet Black och det komplexa mönstret som skapades med hjälp 
av avancerad datamodulering tog över sex månader att färdigställa.

02. 19" F SPORT LÄTTMETALLFÄLGAR

Dessa exklusiva 19” 5-dubbelekrade lättmetallfälgar är inspirerade av fälgarna 
på flaggskeppskupén LC och flaggskeppssedanen LS. Och med en ny 
blanksvart beläggning matchar de grillens kaxiga karaktär och accentuerar 
ES 300h F SPORT och F SPORT S.

03. F SPORT-RATT

Den diskreta F SPORT-logotypen är beviset på en skillnad. F SPORT speglar 
bilens motorsportinspirerade design vilket tar sig uttryck i att både F SPORT-
ratten och växelväljaren klätts i perforerat skinn som på alla sätt bidrar till en 
extra adrenalinfylld sportkänsla.

04. F SPORT-SÄTEN

Dessa bekväma F SPORT-säten, som är snarlika de som finns i 
flaggskeppskupén LC, är nu tillgängliga i en ny tvåtonsfärg. Varje söm på 
sätena, ratten, instrumentpanelen och växelväljaren är noggrant kontrollerade 
av våra hantverksmästare, Takumi.

05. F SPORT-INSTEGSLISTER OCH BORRADE SPORTPEDALER

Instegslisterna som ingår i utrustningsnivåerna F SPORT har en inskription 
i form av en Lexus-logotyp. För att kunna garantera ett bestående skydd 
har de även en borstad aluminiumyta. Samtidigt har de borrade pedalerna 
fått en struktur som ger extra grepp samt en aluminiumbeläggning som 
reflekterar motorsportdesignen som hela ES 300h F SPORT och F SPORT 
S är laddad med.

06. ADAPTIV FJÄDRING

Ett nytt ställdon på ES F SPORT och F SPORT S Adaptiva fjädring (AVS) utökar 
flödesbanan för den hydrauliska styrsolenoidens oljeflödeskontrollventil. Denna 
är nu känslig för låga dämpningskrafter och uppnår högkvalitativ åkkomfort 
samtidigt som den förbättrar styrresponsen och stabiliteten genom att utöka 
dämpningskraftens omfång.

07. DYNAMISKA STÖTDÄMPARSTAG

ES 300h F SPORT har dynamiska stötdämparstag fram och bak som effektivt 
ökar chassits stabilitet. På detta sätt tar fjädringen hand om chassits vibrationer 
vilket gör resan extra bekväm.

08. F SPORT-INSTRUMENTERING

Den centrala F SPORT-mätaren använder innovativ tunnfilmtransistor-teknik. 
TFT-mätaren på 8" är en detalj som ES har ärvt från supersportbilen LFA. 
Instrumentdisplayen har en varvräknarnål och digital hastighetsmätare liksom 
varje Lexus med F-utrustning.

09. SPORT S + KÖRLÄGE

Genom körlägesväljaren kan du i ES 300h F SPORT och F SPORT S 
välja körläget Sport S + som anpassar fjädringen, styrningen och ger ökad 
gasrespons vilket resulterar i en adrenalinfylld upplevelse bakom ratten.

10. INLÄGG I F ALUMINIUM

Kupéns inlägg har en 3D-effekt vilket innebär att de skiftar karaktär beroende på 
vilken vinkel du betraktar dem från. En ovanlig detalj som direkt har inspirerats 
från slipningen av ett japanskt svärd kallat “hadori”.
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01. SKYDDSFILMER FÖR LACKEN

Stenskott, UV-strålar, vägsalt, flygande insekter – ditt fordons lack är ständigt 
under attack, vilket kan förstöra dess utseende och minska ditt fordons värde. 
Nu kan du hålla ES i nybilsskick med hjälp av skyddsfilmer för lacken. De är 
praktiskt taget osynliga när de appliceras, ger långvarigt skydd och finns för 
de mest utsatta områdena på din ES.

02. UPPLYSTA INSTEGSLISTER

Lexus instegslister har en elegant upplyst logotyp som är noggrant integrerad 
i de borstade aluminiumlisterna som skyddar bilens lack.

03. GOLVMATTOR I GUMMI

Perfekt anpassade mattor skyddar underliggande textilmattor från smuts 
och väta.

04. GOLVMATTOR I TEXTIL

De lyxiga svarta textilmattorna är gjorda av ljudisolerande acuvelour vilket 
gör att kupén blir tystare. Mattan på förarsidan har även en säkerhetsfixering 
med glidskydd.

05. BAGAGERUMSMATTA I GUMMI

Tillverkad av stark, flexibel, plast med en antiglidyta och en uppvikt kant som 
effektivt skyddar bagageutrymmet från smuts, sand och vätskor.

06. BAGAGERUMSMATTA I TEXTIL

Denna matta är slitstark, praktisk och lätt att rengöra samtidigt som den 
noggrant skyddar bagageutrymmet.

07. VERTIKALT LASTNÄT

Det starka, vävda, lastnätet i svart nylon har två avdelningar som tryggt håller 
mindre föremål på plats i bagageutrymmet. Nätet fästs enkelt i förmonterade 
krokar.

08. SKYDDSLIST FÖR BAKRE STÖTFÅNGAREN

Det är lätt hänt att man kommer emot lacken när tunga väskor ska lyftas in 
eller ur bagageutrymmet. Skyddslisten i rostfritt stål säkerställer att lacken 
förblir intakt samtidigt som den adderar ett extra designelement.

09. WIFI HOTSPOT (TILLGÄNGLIGHET KAN VARIERA 
BEROENDE PÅ LAND)

Ger mobil anslutning för upp till 10 WiFi-enheter samtidigt. Den fixeras säkert 
i din bil utan kablar direkt in i batterisystemet för en konstant strömförsörjning.

10. 17" BLANKSVARTA LÄTTMETALLFÄLGAR

Den 10-ekrade designen på den blanksvarta 17" lättmetallfälgen kompletterar 
perfekt fordonets dynamiska design. Lättmetallfälgen finns även i silverfinish.

TILLBEHÖR
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FÄRGER | EXTERIÖR

EN VÄRLD  
AV FÄRG
En unik process hos Lexus skapar färger som  
är så glänsande att de reagerar på olika  
ljusförhållanden.

Lexus designers känner väl till den känslomässiga dragning som en bils 
lackfärg har. Det är därför vi aldrig använder vanliga lackfärger, utan istället 
utvecklar vi våra egna, i en process som kan ta upp till två år. För vi lägger 
ner samma fokus på detaljer när vi tar fram en lackfärg för en Lexus-modell 
som när vi tar fram designen för den, allt för att lackfärgen ska framhäva 
modellens design på bästa sätt. 

I Lexus unika palett finns ett 30-tal olika färger representerade. De olika 
färgtonerna uppnås först när våra färgdesigners har kasserat hundratals andra 
alternativa färgkombinationer, en process som kräver ett tränat öga och en 
djup förståelse för kromogena föreningar - vetenskapen om färgpigment 
och färgföreningar.

När nya färger ska testas böjer Lexus designers testpaneler för att kunna 
efterlikna bilens autentiska karosstrukturer. De granskar sedan färgerna 
under strålkastare, i solljus och skugga och under olika månader på året. 
Sedan väljer de ut de färger som har rätt toner för att färgen ska komplettera 
varje individuell Lexus-modell på bästa sätt. När det kommer till nya ES och, 

till exempel, lackfärgen Sonic Grey, skapades den för att på ett optimalt sätt 
accentuera den eleganta formgivning som ES har.

När vi har hittat rätt färgtoner för en specifik modell inleder vi processen 
med att applicera lackfärgen på bästa möjliga sätt. Från laboratorietekniker 
som blandar färgen till färgverkstadspersonal som säkerställer att lacken 
appliceras felfritt. Nästa steg är inspektionerna av lackarbetet där karossen 
granskas för hand under RGB-belysning för att upptäcka fel som är så pass 
små som 0,5 millimeter.

Vi har dessutom utvecklat en femskiktsprocess som resulterar i en nivå av djup 
och självlysande intryck som traditionella lackfärger aldrig skulle kunna nå 
upp till. Mellanlagren våtslipas försiktigt för hand under noggrann granskning 
av Lexus hantverksmästare, Takumi, vilket gör att varje yta blir 100% fläckfri. 
Lackfärgens jämnhet och glans är uppenbar, även för det otränade ögat. Se 
bara hur lackfärgerna förändras när ljusförhållandena ändras.
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FÄRGER | EXTERIÖR

F WHITE | 0831 SONIC WHITE | 0852

SONIC PLATINUM | 1L2 SONIC TITANIUM | 1J7

SONIC GREY | 1L1 BLACK | 2123

GRAPHITE BLACK | 223 MORELLO RED | 3R1

ICE ECRU | 4X8 SUNLIGHT GREEN | 6X0

SAPPHIRE BLUE | 8X11 DEEP BLUE | 8X52

1 Endast tillgänglig för F SPORT och F SPORT S.
2 Ej tillgänglig för F SPORT och F SPORT S.
3 Ej metallic.

Tänk på att färgerna som visas här i trycksaken av trycktekniska skäl inte alltid överensstämmer med verkligheten.
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FÄRGER | INTERIÖR

TAHARA-SKINN1

Black Flare Red F White

HazelForest Brown

SKINN3

Black

F SPORT TAHARA-SKINN2

Black

Hazel

Hazel

Forest Brown

Forest Brown

Rich CreamRich Cream

Rich Cream

SEMIANILIN-SKINN4

Black
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FÄRGER | INTERIÖR

1 Tahara-skinnklädsel är standard för utrustningsnivån Comfort.
2 F SPORT Tahara-skinnklädsel har en unik design och är standard för utrustningsnivåerna F SPORT och F SPORT S.
3 Skinnklädsel är standard för utrustningsnivån Executive.
4 Semianilin-skinnklädsel är standard för utrustningsnivån Luxury.
5 Black Grain-inlägg är standard för utrustningsnivån Comfort. Bamboo, Sumi Black Walnut eller Brown Walnut är standard för utrustningsnivåerna Executive och Luxury och finns som tillval för utrustningsnivån Comfort.
6 F Aluminium är standard för utrustningsnivåerna F SPORT och F SPORT S.

Sumi Black Walnut Brown Walnut Bamboo

F SPORT-INLÄGG6

F Aluminium

INLÄGG5

Black Grain
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 Standard i alla ES
 Tillgänglig som tillval
 Tillgänglig som del av ett tillvalspaket

— Ej tillgänglig

UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER

EXTERIÖR COMFORT
LIMITED 
EDITION

EXECUTIVE F SPORT F SPORT S LUXURY

Akustiskt glas, vindruta och sidofönster fram v v v v v v
Allvädersljus - - - v v v
Backspeglar, yttre, automatiskt infällbara, med tilt-funktion vid 
backning - - v v v v

Backspeglar, yttre, elinfällbara v v - - - -
Backspeglar, yttre, eluppvärmda och automatiskt avbländande v v v v v v
Digitala ytterbackspeglar, eljusterbara, eluppvärmda och 
automatiskt infällbara - - - - - o

Dimljus bak, LED v v v v v v
Intelligenta parkeringssensorer fram och bak v v v v v v
Kurvljus, LED v v v v v v
Regnsensor för vindrutetorkare v v v v v v
Rutor bak, mörktonade v v v v v v
Signaturgrill, F-mönster design, med Jet Black-detaljer - - - v v -
Signaturgrill, L-mönster design, med kromdetaljer v v v - - v
Skymningssensor med "Follow me home"-funktion v v v v v v
Spoiler bak v v v v v v
Strålkastare med automatisk nivåreglering, dynamisk - - - v v v
Strålkastare med automatisk nivåreglering, statisk v v v - - -
Strålkastare, bi-LED v v v - - -
Strålkastare, trippel-LED - - - v v v
Strålkastarspolare v v v v v v
Varselljus, LED v v v v v v
Vattenavvisande glas, vindruta och sidofönster fram v v v v v v
Vindruta med tonat glas upptill  v v v v v v

HJUL

17" lättmetallfälgar,  mellangråa, med 215/55 R17 däck v - - - - -
18" lättmetallfälgar, metallic-krom yta, med 235/45 R18 däck - - - - - v
18" lättmetallfälgar, mörkgråa, med 235/45 R18 däck - v v - - -
19" F SPORT lättmetallfälgar, svarta,  med 235/40 R19 däck - - - v v -
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 Standard i alla ES
 Tillgänglig som tillval
 Tillgänglig som del av ett tillvalspaket

— Ej tillgänglig

UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER

AKTIV SÄKERHET OCH KÖREGENSKAPER COMFORT
LIMITED 
EDITION

EXECUTIVE F SPORT F SPORT S LUXURY

Adaptiv fjädring (AVS) - - - v v -
Aktiv farthållare (DRCC), alla hastigheter v v v v v v
Aktivt bromsljus v v v v v v
Aktivt helljussystem (AHS) med BladeScan® - - - v v v
Aktivt krockskyddssystem (PCS) v v v v v v
Akustiskt varningssystem (AVAS) v v v v v v
Antisladdsystem (VSC) v v v v v v
Antispinnsystem (TRC) v v v v v v
Automatiskt avbländande helljus (AHB) v v v v v v
Cyklistigenkänning, fram, enbart dagtid v v v v v v
Dynamiska stötdämparstag, fram och bak - - - v v v
Elektrisk styrservo (EPS) v v v v v v
Elektronisk bromskontroll, regenererande (ECB-R) v v v v v v
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) v v v v v v
Elektronisk handbroms med bromshållare (EPB) v v v v v v
EV (Electric Vehicle)-körläge v v v v v v
Filhållningsassistans (LTA) v v v v v v
Fotgängarigenkänning, fram v v v v v v
Hjälpsystem vid start i motlut (HAC) v v v v v v
Körlägesväljare (Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+) - - - v v -
Körlägesväljare (Eco / Normal / Sport) v v v - - v
Korsningsassistans (ITA) v v v v v v
Låsningsfria bromsar (ABS) v v v v v v
Monitor för döda vinkeln (BSM) med Backvarnare för korsande 
trafik med autobroms (RCTAB) v v v v v v

Vägskyltsavläsare (RSA) v v v v v v
Väjningsassistans (ESA) v v v v v v
Varningssystem för lågt lufttryck i däcken (TPWS) med automatisk 
lokalisering v v v v v v
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UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER

 Standard i alla ES
 Tillgänglig som tillval
 Tillgänglig som del av ett tillvalspaket

— Ej tillgänglig

1 Två USB-C-portar finns i konsolen i baksätet.
2  Två USB-A-portar finns i mittkonsolen fram och två USB-C-portar finns inuti konsolboxen som standard. Om din ES är utrustad med Trådlös smartphone-laddare finns bara de två USB-A-portarna.

PASSIV SÄKERHET COMFORT
LIMITED 
EDITION

EXECUTIVE F SPORT F SPORT S LUXURY

Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal) fram och yttre 
sittplatser bak v v v v v v

Bältessträckare med bälteskraftbegränsare fram och yttre 
sittplatser bak v v v v v v

i-Size-fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak v v v v v v
ISOFIX-fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak v v v v v v
Knäkrockkudde, förare och passagerare fram v v v v v v
Krockkudde passagerare fram, urkopplingsbar med nyckel v v v v v v
Krockkudde, 2 stegs, förare och passagerare fram v v v v v v
Motorhuv med fotgängarskydd (PUH) v v v v v v
Sidokrockkudde, förare och passagerare fram och ytterplatser bak v v v v v v
Sidokrocksgardin, fram och bak v v v v v v

STÖLDSKYDD

Automatisk dörrlåsning v v v v v v
Centrallås, fjärrstyrt v v v v v v
Dubbel dörrlåsning v v v v v v
Stöldskyddssystem, lutningssensor v v v v v v
Stöldskyddssystem, rörelsesensor v v v v v v
Stöldskyddssystem, siren v v v v v v
Stöldskyddssystem, startspärr v v v v v v

LJUD, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 

2 st USB-portar, mittkonsol, bak1 v v v v v v
360°-monitor (PVM) med fotgängarigenkänning bak - - p - v v
4 st USB-portar, mittkonsol, fram2 v v v v v v
Aktiv ljudreducering (ANC) v v v v v v
Antenn, hajfens-design v v v v v v
Backkamera med guidelinjer v v v v v v
Bluetooth®, handsfree och ljuduppspelning v v v v v v
CD-/DVD-spelare, singel, inbyggd - v v v v v
CD-spelare, singel, inbyggd v - - - - -
F SPORT klocka, analog, med GPS-funktion - - - v v -
Hastighetsmätare, digital v v v v v v
Klocka, analog, med GPS-funktion v v v - - v
Lexus Link Connected Services v v v v v v
Lexus Premium Navigation - v v v v v
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround Sound 
System, med 17 högtalare och PurePlay - - p - v v

Ljudanläggning, Pioneer®, med 10 högtalare v v v v v -
Multiinformationsskärm, i färg, 7" v v v - - v
Multiinformationsskärm, i färg, 8" - - - v v -
Multimedia-pekskärm, 12,3" - v v v v v
Multimedia-pekskärm, 8" v - - - - -
Pekplatta för Multimedia-skärmen v v v v v v
Radio med digital radiomottagning (DAB) v v v v v v
Ratt med kontrollknappar för ljudanläggning, skärm, telefon, 
röststyrning, Aktiv farthållare och Filhållningsassistans v v v v v v

Reponssystem, nödsamtal (eCall) v v v v v v
Smartphone integration (Apple CarPlay®, Android Auto®) v v v v v v
Trådlös smartphone-laddare - v v v v v
Vindrutedisplay (HUD) - - p - v v
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UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER

 Standard i alla ES
 Tillgänglig som tillval
 Tillgänglig som del av ett tillvalspaket

— Ej tillgänglig

SÄTEN COMFORT
LIMITED 
EDITION

EXECUTIVE F SPORT F SPORT S LUXURY

Baksäte, fixerat v v v v v -
Baksäte, med elektriskt fällbart ryggstöd, fristående ytterplatser - - - - - v
Baksäte, med genomlastningslucka v v v v v v
Baksäte, ytterplatser eluppvärmda - - - - - v
Förarsäte, 2-vägs eljusterbart svankstöd v v - v v -
Förarsäte, 4-vägs eljusterbart svankstöd - - v - - v
Förarstol med justerbar kuddlängd - - v - - v
Förarstol, 10-vägs eljusterbart - - v - - v
Förarstol, 8-vägs eljusterbart v v - v v -
Framsäten, eluppvärmda v v v v v v
Framsäten, F SPORT-design - - - v v -
Framsäten, luftkonditionerade - - v - - v
Framsäten, Luxury-design - - - - - v
Klädsel, F SPORT Tahara-skinn - - - v v -
Klädsel, semianilin-skinn - - - - - v
Klädsel, skinn - - v - - -
Klädsel, Tahara-skinn v v - - - -
Körpositionsminne (förarsäte, ratt, ytterbackspeglar) - 
3 användarprofiler - - v v v v

Nackstöd, bak, 2-vägs manuellt justerbara v v v v v v
Nackstöd, fram, 2-vägs eljusterbara v v v - - v
Nackstöd, fram, 4-vägs manuellt justerbara - - - v v -
Nackstöd, fram, med präglad F SPORT-logo - - - v v -
Passagerarsäte fram med axeljustering - - - - - v
Passagerarsäte fram, 2-vägs eljusterbart svankstöd v v v v v -
Passagerarsäte fram, 4-vägs eljusterbart svankstöd - - - - - v
Passagerarsäte fram, 8-vägs eljusterbart v v v v v v
Passagerarsäte fram, minnesfunktion - 3 användarprofiler - - - - - v
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 Standard i alla ES
 Tillgänglig som tillval
 Tillgänglig som del av ett tillvalspaket

— Ej tillgänglig

UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER

INTERIÖR KOMFORT COMFORT
LIMITED 
EDITION

EXECUTIVE F SPORT F SPORT S LUXURY

5" skärmar för Digitala ytterbackspeglarna - - - - - o
Backspegel, inre, automatiskt avbländande v v v v v v
Bagagelucka, elektrisk öppning/stängning med rörelsestyrd 
kick-open funktion - - v v v v

Fönsterhissar, fram och bak, "one-touch" elmanövrerade v v v v v v
In/urstegsautomatik; förarstol justeras för enklare in- och ursteg - - v v v v
In/urstegsautomatik; ratt justeras för enklare in- och ursteg v v v v v v
Instegslister i stål med LEXUS-logo, fram v v v v v v
Instrumentpanel inlägg, Black Grain v v - - - -
Instrumentpanel inlägg, F Aluminium - - - v v -
Instrumentpanel inlägg, val av trä - - v - - v
Klimatanläggning med nanoe™ X-teknik v v v v v v
Klimatanläggning, 2-zoner v v v v v -
Klimatanläggning, 3-zoner - - - - - v
Klimatanläggning, automatisk v v v v v v
Kortnyckel - - - - - v
Lexus Climate Concierge - - v - - v
Luftfilter, med pollenfilter och luftrenare v v v v v v
Luftfuktighetssensor för klimatanläggning v v v v v v
Mittförvaring med träinlägg, val av trä - - v - - v
Ratt med växelpaddlar v v v v v v
Ratt, eluppvärmd - v v v v v
Ratt, tre-ekrad och klädd i perforerat skinn - - - v v -
Ratt, tre-ekrad och skinnklädd v v - - - -
Ratt, tre-ekrad och skinnklädd med trä-inlägg - - v - - v
Reparationskit, däck v v v v v v
Smart lås- och start-system, nyckellöst v v v v v v
Solskyddsgardin i bakruta, elektrisk - - v v v v
Solskyddsgardin i sidorutor bak, manuell - - - - - v
Sportpedaler, aluminium - - - v v -
Taklucka, elektriskt lutnings-/skjutbart med manuellt justerbart 
solskydd v v v v v v

Välkomnande belysning v v v v v v
Växelväljare, klädd i perforerat skinn - - - v v -
Växelväljare, skinnklädd v v v - - v
Vindruta, eluppvärmd i nederkant för vindrutetorkare v v v v v v



ES 51

 Standard i alla ES
 Tillgänglig som tillval
 Tillgänglig som del av ett tillvalspaket

— Ej tillgänglig

1 Låt inte Lexus Safety System + ersätta normal körning under några som helst omständigheter. Var vänlig läs igenom instruktionerna innan du hanterar systemet. Föraren är alltid ansvarig för att köra säkert och försiktigt.

UTRUSTNING | PAKET

PAKET COMFORT
LIMITED 
EDITION

EXECUTIVE F SPORT F SPORT S LUXURY

Lexus Safety System +1

Aktiv farthållare (DRCC), alla hastigheter v v v v v v
Aktivt krockskyddssystem (PCS) v v v v v v
Automatiskt avbländande helljus (AHB) v v v v v v
Cyklistigenkänning, fram, enbart dagtid v v v v v v
Filhållningsassistans (LTA) v v v v v v
Fotgängarigenkänning, fram v v v v v v
Korsningsassistans (ITA) v v v v v v
Ratt med kontrollknappar för ljudanläggning, skärm, telefon, 
röststyrning, Aktiv farthållare och Filhållningsassistans

v v v v v v

Vägskyltsavläsare (RSA) v v v v v v
Väjningsassistans (ESA) v v v v v v

Teknik-paket

360°-monitor (PVM) med fotgängarigenkänning bak - - p - v v
Ljudanläggning, Mark Levinson® Premium Surround,  
med 17 högtalare och PurePlay

- - p - v v

Vindrutedisplay (HUD) - - p - v v
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TEKNISKA DATA

1 Kombinerad el- och bensinmotor.
2  Bränsleförbrukning och CO2-värden mäts i en kontrollerad miljö på representativ modell, i enlighet med direktiven för nya WLTP European Regulation EC 2017/1151 och dess applicerbara tillägg. Bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen i 

din egna bil kan skilja sig från de angivna värdena. Körvanor tillsammans med andra faktorer (som till exempel trafiken, vägförhållanden, bilens kondition, däckens lufttryck, bilens utrustning, antal passagerare, last etc) påverkar bilens verkliga 
bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Bygg din ES på lexus.se/es för att ta reda på hur just dina önskemål om utrustningsnivåer och tillval påverkar bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. För mer information gällande WLTP testmetoderna, 
vänligen besök www.lexus.se/wltp

3 Bagagevolymen beräknas enligt VDA-metoden.

Notera att ytterligare tekniska data, inklusive eventuella uppdateringar finns på www.lexus.se

MOTOR ES 300h

Cylindervolym (cm3) 2487
Cylindrar / Ventiler L4 / 16
Max. effekt (hk vid v/min) 178 vid 5700
Max. effekt (kW vid v/min) 131 vid 5700
Max. vridmoment (Nm vid v/min) 221 vid 3600 - 5200

MOTOR, EL

Typ Växelström synkronmotor, permanentmagnet
Max. uteffekt (hk) 120
Max. uteffekt (kW) 88
Max. vridmoment (Nm) 202

KRAFTÖVERFÖRING

Transmissionstyp Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda, E-CVT
Drift Framhjulsdrift

SAMMANLAGD MAX. EFFEKT1

Max. effekt (hk) 218
Max. effekt (kW) 160

PRESTANDA

Toppfart (km/h) 180
Acceleration 0-100 km/h (s) 8,9

BRÄNSLEDEKLARATION2 (l/100km)

Bränsledekl. bl. körning 5,2-5,6

UTSLÄPP2 (g/km)

CO2 bl. körning 119-127

UTSLÄPPSKLASS

Euroklass EURO 6d-ISC-FCM

VIKT (kg)

Totalvikt 2150
Tjänstevikt 1680 - 1740

LASTKAPACITET (l)

Bagagevolym3 454
Bränsletank, volym 50
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TEKNISKA DATA
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1 Första siffran gäller ES utrustad med 18" eller 19" lättmetallfälgar. För ES-versioner som är utrustade med 17" hjul är siffran 1601. 
2 Första siffran gäller ES utrustad med 18" eller 19" lättmetallfälgar. För ES-versioner som är utrustade med 17" hjul är siffran 1621.
3 Siffran gäller ES utrustad med vanliga ytterbackspeglar. ES utrustad med Digitala ytterbackspeglar är siffran 2030.

Observera att dimensionerna som visas mäts i millimeter.
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DU ÄR ALLTID 
VÅR GÄST

Traditionell japansk gästfrihet ligger till grund för 
hur vi väljer att bemöta varje enskild Lexus-ägare.

Omotenashi betyder gästfrihet på japanska och handlar om mycket mer 
än service på högsta möjliga nivå. Det är en uråldrig filosofi som handlar 
om att förutse andras behov, redan innan behovet uppstår. Omotenashi 
påverkar hur vi designar och konstruerar våra bilar samt hur vi behandlar 
dig som Lexus-ägare. Inte bara vid försäljningstillfället utan under hela din 
Lexus livslängd. Vi vill att du ska känna dig värdefull och uppskattad, i alla 
lägen. Vårt mål är att du ska känna dig som så mycket mer än en kund. 

Oavsett om du kör privat eller är en yrkesförare kommer du uppleva 
Omotenashi varje gång vår personal välkomnar dig som en gäst i deras 
eget hem. Allt från det varma mottagandet från vår vänliga personal till den 
inbjudande atmosfären i kundloungen där du kan njuta av förfriskningar, 
läsa de senaste nyheterna från världen, ta del av internetuppkoppling och 
bra möjligheter att jobba på distans. Allt i vetskapen om att våra Lexus-
tekniker arbetar med precision och hög effektivitet för att få dig tillbaka på 
vägen med minimala avbrott i din dag.

KÄNN DIG VÄRDEFULL



ES 55



© 2022 Lexus Sverige* förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan 
särskilt meddelande. Kontakta gärna din närmaste Lexus-återförsäljare för aktuell information.

Var vänlig observera att det i denna broschyr kan förekomma bilar i utföranden som inte erbjuds i 
Sverige. Av trycktekniska skäl kan vi heller inte garantera att lack- och inredningsfärger är exakt återgivna.

Var vänlig se www.lexus.se för ytterligare information.

Miljöhänsyn är en prioritet för Lexus. Vi vidtar många åtgärder för att garantera att våra bilars 
miljöpåverkan minimeras under deras totala livscykel – från design, tillverkning, distribution, försäljning 
och service tills det att fordonet tas ur drift. Din återförsäljare ger dig gärna mer information om vilka 
krav som gäller när fordonet uppnått slutet av sin livscykel.

* Lexus Sverige är en division i Toyota Sweden AB. 

Tryckt i Sverige, mars 2022.

UPPTÄCK MER ONLINE

Läs mer om ES 300h online. Utforska vilken utrustningsnivå som passar 
bäst för dig, ta reda på mer om våra tjänster och finansieringsalternativ 
samt registrera dig för vårt nyhetsbrev. Och om du är intresserad av hur 
ES 300h känns att köra, kan du boka en provkörning hos din lokala 
Lexus-återförsäljare.

Lexus.se/ES


