LEXUS
UX 300e
Electric

HELELEKTRISKE UX 300e

LEXUS
ELECTRIFIED
Nye, helelektriske Lexus UX 300e er det siste
tilskuddet til Lexus’ utvalg av luksuriøse, elektrifiserte
SUV-er. Bilen har en avansert elektrisk motor med 204
hestekrefter sørger for fremdriften, og et dreiemoment
på 300 Nm er tilgjengelig så å si fra øyeblikket du
trykker på gasspedalen. Rekkevidden er 300 km målt
etter WLTP standard og den akslerer 0-100 km/t på 7,5
sekunder.

HELELEKTRISKE UX 300e

SPENNENDE DESIGN
UX 300e er en helt ny tilnærming til elektriske
mobilitet - også designmessig. Den dramatiske
Lexus signaturgrillen, den sporty silhuetten og
de aerodynamiske 17” aluminiumsfelgene preger
eksteriøret. På innsiden møtes du av et førerfokusert
interiør som føles åpent, men også sikkert. Den
luksuriøse kupeen er inspirert av det japanske
arkitektoniske konseptet ’engawa’, som kjennetegnes
av sømløse overganger mellom det indre og det ytre.
Bagasjerommet rommer opptil 486 liter.

HELELEKTRISKE UX 300e

HELELEKTRISKE UX 300e

BATTERITEKNOLOGI

EV-YTELSER

Rekkevidden er på mer enn 300 kilometer (WLTP), og
UX300es litium-ionbatteri drar veksler på erfaringen
vi har tilegnet oss gjennom produksjonen av mer enn 1.6
millioner elektrifiserte selvladende hybrider fra 2004
og frem til i dag. Det mangeårige lederskapet innen
elektrifisering innebærer at teknologiske gjennombrudd
som strømstyringsenheten, batteristyringssystemet og
teknologien i elmotoren allerede har blitt testet over
millioner av kilometer.

Bak rattet i UX 300e kan du glede deg over
ypperlige kjøreegenskaper og svært presis styring.
Den tillitsvekkende følelsen av kontroll kan man takke
bilens lave tyngdepunkt, rigiditet og forsterkede
chassis og batterienhet for. Du kan avpasse enhver
kjøretur etter humør og omgivelser ved hjelp
av kjøreprogramvelgeren, og med fire nivåer av
motorbrems kan du bestemme hvor mye strøm som
regenereres når du går av gassen.

Comfort
Innvendig

Apple CarPlay
Android Auto
Skinnratt
Fjernstyrt sentrallås
Kjøremodus eco/normal/sport
Elektrisk håndbrems med ”hold” funksjon
Dekkreperasjons kit og jekk
Auto innvendig speil
12V konsoll og baggsjerom
USB 2 i midtkonsoll og 2 for baksete
AUX i midtkonsoll
Tale, telefon, cruise og filskift styring på ratt
Lexus Dispaly Audio 7’ med DAB+ og 6 høyttalere
Innvendig fot og taklys
Instrumentpanel i høy kvalitet, med sømmer
Auto AC med shitudo sensor
El.justerbart ratt
El. justerbare seter med korsryggstøtte

Eksteriør

17” aluminiumsfelger
Takrails
LED1 frontlys (1 projektor)
Automatisk justerte frontlys
Led tåkelys foran
Led tåkelys bak
Elektrisk justerbare utvendige speil med varme
Regnsensor
Ryggekamera

Sikkerhet

Aktivt kollisjonsvernsystem LSS+2
Adaptiv Cruise Control
Avansert filskiftkontroll (LKA)
Skiltgjenkjenning (RSA)

Premium
Skinnseter
Varme i seter foran og bak
Ventilerte seter foran
Trådløs lading
Parkeringssensor med ICS sensorer
Keyless
Varme i ratt

Tilvalgspakke
18” alufelger
Soltak
Mørke ruter

Luxury
Head up display
Mark Levinson 13 høyttalere
Navigasjon
10,3” skjerm
3-LED AHS
Blindsonevarsling
Parkeringssensor med krysstrafikkvarsel bak
360 panorama kamera
Støydempende glass i fører og passasjerdør

El.åpning av bakluke med kick-funksjon
Separate hjørnelys CL
LED blinklys

Tilvalgspakke
18” alufelger
Soltak
Mørke ruter

Utstyrsgrad

Pris
375 100,416 000,-

Comfort
Premium
Premium Sun (Soltak)
Luxury
Luxury Sun (Soltak)

438 000,468 500,490 500,-

Metallic lakk kr 8 200,-.
Gjelder alle modeller
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