GS 300h
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LEXUS GS 300h BUSINESS
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Hybrid
223 hk
Bränsledeklaration 4,7 l/100 km
CO2-utsläpp 109 g/km
NOX-utsläpp 11,5 mg/km
Energideklaration
Miljöbilsklassad
Under 9 basbelopp

KOSTNADSEFFEKTIVITET I SIN SKÖNASTE FORM.
Lexus GS 300h Business bjuder på storslagen komfort, härliga köregenskaper och trygg säkerhet. Det finns egentligen bara en sak som är mindre än
man kan tro med den här generösa modellen; förmånsvärdet. Och det beror förstås på att den är miljöklassad, med ett CO 2 -utsläpp på endast 109 g/km.

LEXUS GS 300h BUSINESS
Pris:			
Förmånsvärde från:		
Leasingavgift från:		

395 500 kr
2 208 kr/mån
2 537 kr/mån

TILLVAL:
HDD Navigation:		
20 900 kr
Metalliclack:		 10 200 kr

EXEMPEL PÅ UTRUSTNING, LEXUS GS 300h BUSINESS
•
•
•
•
•
•
•

Automatisk växellåda
Backspegel/ar, inre och yttre, självavbländande
Bi-xenon-strålkastare med LED-varselljus
Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)
Farthållare
Framstolar, 10-vägs elektriskt justerbara. Förarstol med minne
Klimatanläggning Climate Concierge, två zoner, elektroniskt styrd med
automatiskt cirkulationssystem för kupéluften, separat temperaturinställning fram
• Klädsel, tyg
• Krockkuddar, 8 st

• Körlägesväljare, fyra valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, Normal och Sport
• Lättmetallfälgar 17”, 9-ekrade
• Ljudanläggning med 12 högtalare, RDS-radio och digital radiomottagning
(DAB), DVD-spelare, AUX-ingång och USB-port. Bluetooth® handsfree
• Multimedia-skärm, 8”, styrs via Remote Touch-kontroll och backkamera
• Parkeringssensorer (4 st fram och 4 st bak)
• Ratt med växelpaddlar, skinnklädd och eljusterbar
• Regnsensor
• Spoiler, bak
För fullständig information om Lexus GS, 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 september 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 september 2014.

