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LEXUS is 300h BUSINESS
•
•
•
•
•
•
•
•

Hybrid
223 hk
Bränsledeklaration 4,4 l/100 km
CO2-utsläpp 103 g/km
NOX-utsläpp 2,1 mg/km
Energideklaration
Miljöbilsklassad
7,5 basbelopp

PERFEKT BALANS.
Lexus IS 300h Business är en hybrid som bjuder på en imponerande balans mellan lyx och förnuft, mellan körglädje och praktiskt generösa utrymmen,
mellan kraft och effektivitet, eller vad sägs om 223 hk och CO 2 -utsläpp på endast 103 g/km?

LEXUS IS 300h BUSINESS

333 000 kr

Pris:
Förmånsvärde:		 1 963 kr/mån
Leasingavgift:		 2 208 kr/mån

Exempel på utrustning, lexus is 300h BUSINESS
•
•
•
•
•
•
•

Automatisk växellåda med paddlar på ratten
Antisladdsystem
Backspegel, inre, självavbländande
Baksäte, fällbart 60/40-delning
Bi-xenon-strålkastare med LED-varselljus
Farthållare
Klimatanläggning S-Flow med separat temperaturinställning förare/
framsätespassagerare via touch-reglage
• Krockkuddar, 8 st

• Körlägesväljare, fyra valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, Normal och Sport
• Lättmetallfälgar 17”, 10-ekrade
• Ljudanläggning Lexus Display Audio med 7”-skärm, 6 högtalare, RDSradio och CD-spelare. Bluetooth handsfree®, AUX-ingång och USB-port
• Metalliclack
• Parkeringssensorer (fram och bak)
• Ratt, skinnklädd och eluppvärmd
• Regnsensor
För fullständig information om Lexus IS, se produktbroschyr och www.lexus.se

Beräknat förmånsvärde netto är baserat på 50% marginalskatt. Leasingavgiften är exklusive moms och beräknad på 30% särskild leasingavgift och 50% restvärde efter 36 månader.
Uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Erbjudandet gäller enbart juridisk person och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter/erbjudanden. Finansieringsförslag
via Lexus Financial Services. Detta är endast ett exempel på vad en månadskostnad kan bli vid angivna parametrar. Rörlig ränta baserat på Stibor 90 dagar per 1 januari 2014.
Toyota Sweden AB, Lexus Division, förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i januari 2014.

