
LEXUS
RX 450h

3 år/50 000 km  serviceavtale og 3 år dekkhotell er inkludert i prisen.



COMFORT

Spesifikasjoner korrekte ved trykking. Endelige spesifikasjoner kan avvike.

AKTIV SIKKERHET OG KJØRE- 
EGENSKAPER

Lexus Safety System+:

Kollisjonsvern med autobrems og fotgjenger-
gjenkjenning (PCS)

Skiltgjenkjenning (RSA)

Adaptiv Radar Cruise Control,  
alle hastigheter (ACC)

Filskiftvarsling (LDW)

Filassistanse med tretthetsvarsling (LDA)

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Bremseassistanse (BAS)

Elektrisk servostyring (EPS), hastighets- 
avhengig

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)

Elektronisk kontrollert bremsing (ECB))

Nødbremselys (EBS))

Bakkestarthjelp (HAC).

Antispinnsystem (TRC)

Dynamisk integrasjon av sikkerhetssystemer 
(VDIM)

Stabilitetskontroll (VSC)

PASSIV SIKKERHET

Totrinns kollisjonspute for fører og  
forsetepassasjer

AV-bryter for kollisjonsputer forsetepassasjer 
(foran og kne)

Lyd- og lyssignaler for varsling av sikkerhets-
belter (alle 5 seter)

Sidekollisjonsgardiner, venste og høyre side

ISOFIX-fester bak, høyre og venste side

Knekollisjonspute

Sidekollisjonsputer, fører og forsetepassasjer

Sidekollisjonsputer bak

WIL Forseter med aktive nakkestøtter 
(nakkeslengbeskyttelse, “Whiplash Injury 
Lessening”)

TYVERISIKKERHET

Alarmsystem

Startsperre

Innbruddssensor

Tiltsensor

Knust glass-sensor

Sirene

INTERIØRKOMFORT OG  
ANVENDELIGHET

8” Fargeskjerm LDA (Lexus Display Audio).

IPS-skjerm

Ryggekamera

LDA fjernstyring, roterende bryter  
med funksjonsknapper

Skinninteriør

Skinntrukket ratt og girkule

Varme i ratt

Forseter med elektrisk justering

10-veis innstilling, fører og passasjer, inklusive

korsryggstøtte

Varme og ventilasjon i seter med variabel  
justering

Minne for førersete, ratt og sidespeil  
(tre lagringsplasser)

Elektrisk justerbart ratt (tilt og teleskop)

Autoreturfunksjon for ratt og førersete  
(lett inngang og utgang)

Elektronisk automatisk klimaanlegg

NanoE luftrenseanlegg - to soner og auto  
resirkuleringsfunksjon

Smart start- og låssystem (nøkkelfri start  
og inngang)

Elektrokromatisk bakspeil (auto-dimmer)

Innstegslys med gulvbelysning

Mørk høyglansdekor innvendig

Ett-trykks vindusåpnere foran og bak

Justerbare bakseter, med sklifunksjon

Armlene bak med oppbevaring

Dekkreparasjonssett

2.000 kg maks hengervekt

EKSTERIØR

18” aluminiumsfelger, 235/65 R18 dekk

Bi-LED multi-LED design hovedlys

Automatisk høydejustering, lyktespylere

Automatisk fjernlys (AHB)

LED kjørelys (dag)

Sekvensielle LED blinklys foran og bak

LED tåkelys foran

LED baklys, bremselys og skiltplatelys

Regnsensor

Sidespeil i bilens farge

Elektrisk justerbare, innfellbare og med varme

Integrerte blinklys

Mørktonet glass bak

Tak-rails

Vannavvisende glass på sideruter foran

Varmetråder under vindusviskere foran

Vindusvisker integrert i spoiler bak

Akustiske UV-glass med varmeisolerings- 
effekt frontrute og side foran

AUDIO, KOMMUNIKASJON OG  
INFORMASJON

Bluetooth mobil og musikkstreaming  
(krever kompatibel telefon)

Multifunksjonsratt med betjening av lyd, 
informasjon, telefon etc.

Pioneer lydanlegg, 9 høyttalere

MP3/WMA kompatibel CD-spiller

2 x USB- og 1 x AUX-innganger

DAB+ digitalradio, standard antenne

FM/AM RDS tuner



F SPORT
 har i tillegg til Sport Edition:

Spesifikasjoner korrekte ved trykking. Endelige spesifikasjoner kan avvike.

SPORT EDITION
har i tillegg til Comfort:

20” aluminiumsfelger Executive design  
(dual 5-eker polert sølv/mørk),  
dekk dim. 235/55 R20

Elektrisk åpning/lukking av bakluke, med 
berøringsfri autofunksjon

Parkeringssensorer foran og bak

Auto innfellbare sidespeil med ec-dimming 
og minne

Executive dørterskeldekor

Varme i bakseter

Blindsonevarsel (BSM)

Krysstrafikkvarsel (RTCA)

Head Up Display med farge (HUD)

Eget felgdesign

Ratt i “Black open pore”

Dørdekor i “Black open pore” med belysning

“Black open pore” dekor rundt koppholder

Dedikerte interiørfarger

F SPORT 20” aluminiumsfelger (multi-eker 
mørk farge)

F SPORT grill og satin-krom nedre støtfanger

F SPORT bakre støtfanger i satin-krom og 

F SPORT eksosdesign

F SPORT merker på siden og bak

F SPORT pedaler i metall

F SPORT skinnratt med girhendler

F SPORT girspak

F SPORT dørterskeldekor og lysdekor i  
dørene og på instrumenter

F SPORT interiørdekorpaneler i ekte  
aluminium og sort tak

F SPORT seter med støpt integrert  
skumteknikk

F SPORT sortlakkerte speilhus

F SPORT tunet elektrisk servostyring (EPS), 
hastighetsavhengig

F SPORT kaldluftinntak med lydgeneratorfunksjon

F SPORT ‘LFA-style’ 8” LCD-speedometer 
display med G-sensor

LED høyintense hjørnelys

Justerbare aktive dempere (AVS)

Sport+ kjøremodus

Eco/Normal/Sport/Sport+ kjøremodus

Lexus Premium Navigasjon med Lexus  
connected services

12,3” fargeskjerm, IPS-skjerm

Pioneer 12 høyttalers lydpakke, inklusive 
subwoofer og DVD

GPS automatisk justerbar klokke

Trådløs lader (krever Qi kompatibel telefon 
eller adapter)

Remote Touch fjernkontroll ( joystick type)

Solskjermer i sidevinduer bak

Mark Levinson® Premium Surround system 
med 15 høyttalere

7.1 surround system med Clari-Fi, Unity og 
GreenEdge teknologi

Head Up Display, med farge (HUD)

Blindsonevarsel (BSM) + krysstrafikkvarsel 
(RCTA)

Ryggekamera, panorama 360 multikamera

60/40 elektrisk nedfellbare bakseter

Aktivt sport og komfortunderstell med elektriske 
stabilisatorstag

Panoramaglasstak med åpnefunksjon*

F SPORT S
har i tillegg til F Sport:

* Takstativ ikke tilgjengelig ved lansering i kombinasjon med panoramaglasstak.



Spesifikasjoner korrekte ved trykking. Endelige spesifikasjoner kan avvike.

LUXURY PANORAMA
har i tillegg til Sport Edition:

20” aluminiumsfelger, Luxury design med  
Sonic-Titan dekordeksel**

Lexus Premium Navigasjon med Lexus 

Connected services

12,3” fargeskjerm, IPS-skjerm

Mark Levinson® Premium Surround system 
med 15 høyttalere og DVD

7.1 surround system med Clari-Fi, Unity og  
Green-Edge teknologi

GPS automatisk justerbar klokke

Trådløs lader (krever Qi kompatibel telefon 
eller adapter)

Remote Touch fjernkontroll ( joystick type)

Head Up Display, med farge (HUD)

Blindsonevarsel (BSM) + Krysstrafikkvarsel 
(RCTA)

Ryggekamera, panorama 360 multikamera

60/40 elektrisk nedfellbare bakseter

Yamaha ekte pianotre-dekor med lysdekor i 
dørene og på instrumenter

Dørterskeldekor med LED-lys foran

Perforert semi-aniline skinninteriør med  
ekstra sømmer

12-veis seter, inkl. høyderegulering av korsrygg-
støtte og minnefunksjon for passasjersete

Smartfjernlys (AHS)

Kortnøkkel (1 stk pr bil)

LED høyintense hjørnelys

Justerbare aktive dempere (AVS)

Sport+ kjøremodus

Solskjermer i sidevinduer bak

– Panoramaglasstak med åpnefunksjon*

*Takstativ ikke tilgjengelig ved lansering i kombinasjon med panoramaglasstak.

** Dekordeksel i andre farger er tilvalg.



PRISER
Utstyrsgrad Pris inkl. frakt og levering Trondheim/Vestfold

SPORT EDITION

LUXURY PANORAMA
F SPORT S PANORAMA

Fargetillegg
Metallic
Pearl metallic

971 400,-

1 075 000,-
1091 000,-

11 200,-
11 200,-

INKLUDERT 3 ÅRS DEKKHOTELL OG 3 ÅR/50.000 KM SERVICEAVTALE.

Priser gjeldende fra 01.01.2022. Utstyr som beskrevet i brosjyren er basert på europeiske data/spesifikasjoner og kan avvike fra det som 
tilbys i Norge. Priser levert Trondheim/Vestfold. Frakt, klargjøring og reg.omkostninger er inkl. i prisene. Med forbehold om trykkfeil.


