LC 500h

STANDARDUTSTYR
PÅ LC 500h LUXURY
AKTIV SIKKERHET OG KJØREEGENSKAPER

EKSTERIØR

Multistage automatgir, 10-trinn E-CVT/AT med
kjøremodusvelger
Justerbare aktive dempere (AVS)
Lexus Safety System+:
- Kollisjonsvern med autobrems og fotgjengergjenkjenning (PCS)
- Skiltgjenkjenning (RSA)
- Adaptiv Radar Cruise Control, alle hastigheter
(ACC) Manuell justering av hodestøtte
- Filskiftvarsling (LDA)
- Filassistanse med tretthetsvarsling (LKA)
Dynamisk integrasjon av sikkerhetssystemer (VDIM)
Stabilitetskontroll (VSC)

20” aluminiumsfelger 245/45 fr + 275/40 bk
Glasstak
Bi-LED multi-LED design hovedlys
- Automatisk høydejustering, lyktespylere
- Automatisk fjernlys (AHB)
- LED kjørelys (dag)
LED baklys med “infinity mirror” hologrameffekt
Regnsensor
Sidespeil i bilens farge
- Elektrisk justerbare, innfellbare og med varme
(minne og BSM funksjon)
- Integrerte blinklys
Mørktonet glass bak
Vannavvisende glass på alle ruter
Akustiske UV-glass med varmeisoleringseffekt
på frontrute
Varmetråder under vindusviskere foran

PASSIV SIKKERHET
Totrinns kollisjonspute for fører og forsetepassasjer
Sidekollisjonsgardiner, venste og høyre side, fr+bk
Sidekollisjonsputer, fører og forsetepassasjer
Knekollisjonspute, passasjer
ISOFIX fester bak, høyre og venste side
TYVERISIKKERHET
Alarmsystem
- Startsperre
- Innbruddssensor
- Tiltsensor
- Knust glass-sensor
- Sirene

AUDIO, KOMMUNIKASJON OG
INFORMASJON
Lexus Premium Navigasjon med Lexus connected services
10,25” Fargeskjerm
Bluetooth mobil og musikkstreaming (krever
kompatibel telefon)
Multifunksjonsratt med betjening av lyd, informasjon, telefon etc.
Pioneer lydanlegg, 12 høyttalere, inkludert
subwoofer
- DVD spiller
- 2 x USB 1 x AUX innganger
- DAB+ digitalradio
Ryggekamera
Remote Touch fjernkontroll

INTERIØRKOMFORT OG
ANVENDELIGHET
Parkeringssensorer foran og bak
Blindsonevarsel (BSM) + Krysstrafikkvarsel (RCTA)
Skinnseter foran, Tahara-skinn bak
Skinntrukket ratt og girkule
Varme i hele rattet
Forseter med elektrisk justering
- 10-veis innstilling, fører og passasjer
- Elektrisk 2-veis korsryggstøtte, fører og passasjer
- Varme og ventilasjon i forseter
- Elektrisk justering av hodestøtte
Minne for førersete, ratt og sidespeil
Elektrisk justerbart ratt (tilt og teleskop)
Autoreturfunksjon for ratt og førersete
(lett inngang og utgang)
Elektronisk automatisk klimaanlegg
- NanoE luftrenseanlegg
- to soner
Smart start og låssystem (Nøkkelfri start og
inngang)
Elektrokromatisk bakspeil (auto-dimmer)
Dekkreparasjonssett
Aluminiumspedaler

Tilvalgspakke til Luxury har i tillegg:
Head Up Display, med farge (HUD)
Semi-aniline Premium skinnkvalitet seter foran
Mark Levinson® Premium Sound system med
13 høyttalere og 918 Watt forsterker

Spesifikasjoner korrekte ved trykking. Endelige spesifikasjoner kan avvike.

SPORT

har i tillegg til Luxury:
Karbonfiber tak (glasstak utgår)
Karbonfiber dørterskeldekor
21” Smidde aluminiumsfelger 245/40+275/35 (“Forged”)
Alcantarakledd instrumentpanel
Sportsseter i Alcantara (senter) og skinn (sidene),
8-veis innstilling av sete, fører og passasjer
Manuell justering av hodestøtte
Head Up Display, med farge (HUD)
Mark Levinson® Premium Sound system med 13 høyttalere
og 918 Watt forsterker

SPORT+
har i tillegg til Sport:
Taktrekk, interiørdetaljer og solskjerm mm. i Alcantara
Aktiv 4-hjulsstyring (Lexus Handling System - LHS)
Variablel styreutveksling (VGRS)
Aktiv spoiler bak

Priser
Utstyrsgrad
LUXURY
Tilvalgspakke

Pris inkl. frakt og levering
1 182 000
33 900

SPORT

1 267 300

SPORT+

1 322 600

Tilvalg alle varianter:
Metallic lakk
Pearl metallic
Utstyr som beskrevet i brosjyren er basert på europeiske data/spesifikasjoner, og kan avvike fra det som tilbys i Norge. Priser levert Bergen. Reg.omk. kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil.
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