DE NIEUWE RX 450h
Anniversary Edition
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UITRUSTING
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STANDAARDUITRUSTING
RX 450h ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

EXTERIEUR

Actieve remlichten
Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen1
- ABS / BAS / EBD / ECB / EPS / TRC / VSC
Drive Mode Select, selectie van rijmodus (ECO / NORMAL / SPORT)
EV-modus (Electric Vehicle)
Hill-Start Assist Control (HAC)
Tyre Pressure Warning System (TPWS)
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)

18" lichtmetalen velgen met 5 spaken, 235/60 R18 banden
LED dagrijlichten (LED Daytime Running Lights)
Deurhandgrepen in koetswerkkleur
Buitenspiegels in koetswerkkleur
- elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar
- elektrochromatisch (zelfdimmend)
- geïntegreerde richtingaanwijzers en bermverlichting
Mistlampen voor- en achteraan
Halogeenkoplampen met automatische aan/uit functie
Gelamineerd glas voor voorruit
Achterlichten, remlichten en nummerplaatverlichting met LED-technologie
Donker getint glas voor achterruit en achterste portierruiten
Ruitenwissers met regensensor
Dakspoiler in koetswerkkleur
Ruitenwisser achteraan
UV-werende en athermische ruiten
Voorruit met waterafstotende coating

PASSIEVE VEILIGHEID

In totaal 10 airbags
- bestuurders- en voorpassagier; hoofd-, zij- en knieairbags
- buitenplaatsen achterin; zijairbags
- flanken; gordijnairbags over de volledige lengte
Aan/uit-schakelaar airbag, voorpassagier
Gordelwaarschuwing met geluids- en visueel signaal
ISOFIX bevestiging, buitenplaatsen achterin
Gordelspanners, vooraan en buitenplaatsen achteraan
Anti-whiplashzetels (WIL) vooraan met actieve hoofdsteunen

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

Premium audiosysteem met 9 luidsprekers
- FM/AM RDS tuner
- CD-lezer ingebouwd in het dashboard
- MP3/WMA compatibel
- AUX-aansluiting en USB-poort voor audioconnectiviteit
Bluetooth® connectiviteit voor gsm en audio
Tweevoudige instrumentenverlichting (in functie van de gekozen rijmodus)
- EV (Electric Vehicle), ECO en NORMAL met blauwe instrumentenverlichting
- SPORT met rode instrumentenverlichting
ECO-drive indicator
Multi-informatie display
Optitron instrumenten
Vermogenmeter
Bedieningselementen op het stuurwiel
- audio / display / telefoon / spraakherkenning

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem
- immobilizer / inbraaksensor / inclinatiesensor / sirene
Automatische deurvergrendeling
Dubbele deurvergrendeling

	ABS = Anti-lock Braking System / BAS = Brake Assist System / EBD = Electronic Brake-force Distribution / ECB = Electronically Controlled Braking / EPS = Electric Power Steering /
TRC = Traction Control / VSC = Vehicle Stability Control.
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EXTRA UITRUSTING
INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

ANNIVERSARY Edition

12V-aansluitpunten
- 1 in de bagageruimte, 2 in de middenarmsteun vooraan
40/20/40 neerklapbare achterzetels met ‘one-touch’ bediening (neerklapbaar via één hendel)
Verstelbare achterzetels, met schuiffunctie
Cruise control
Decoratieve “dark grey gloss” inzetstukken
In- en uitstapfunctie
- bestuurderszetel en stuurwiel met elektrische intrek-/terugkeerfunctie
Elektronische airconditioning met twee zones
Middenarmsteun vooraan en opbergvak
Elektrisch verstelbare voorzetels
- verstelbaar in 8 richtingen voor bestuurder en passagier vooraan
- verstelbare lendensteun
Ruimtebesparend reservewiel (165/90 D18 band)
Omgevingsverlichting geïntegreerd in de buitenspiegels
Geperforeerde lederen zetelbekleding
- geheugen (3 voorinstellingen) voor de bestuurderszetel, stuurwiel en buitenspiegels
- zetelverwarming (bestuurder en passagier vooraan), variabele temperatuur
3-spakig lederen stuur
- elektrisch verstelbaar (hoogte en diepte)
Met leder beklede versnellingspookknop
Elektrische ruiten voor- en achteraan
Startknop
Middenarmsteun achteraan met opbergruimte en 2 bekerhouders
Binnenspiegel
- elektrochromatisch (zelfdimmend)
- met geïntegreerde 3,3" achteruitrijcamera
Inklapbare bagageafschermhoes
Intelligent instap- en startsysteem (keyless entry)

(Bovenop / verschillend van standaarduitrusting)
EXTERIEUR

Metaalkleur
19" lichtmetalen velgen, 3-dubbel 5-spaaks design, 235/55 R19 banden (E)
Dynamische, spoelvormige grille in grijze afwerking (A)
Koplampen met LED-technologie voor dimlicht met dynamische automatische
hoogteregeling en koplampsproeiers (B)
I-AFS (Intelligent-Adaptive Front-lighting System), intelligent meesturende koplampen
Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak (D) of panoramisch dak (C) (naar keuze)
Parkeersensoren, voor- en achteraan
Elektrisch bedienbare achterklep
AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

Navigation Pack
- premium audiosysteem met 12 luidsprekers
- automatische luchtrecirculatie
- elektrochromatische (zelfdimmende) binnenspiegel*
- navigatiesysteem
- multifunctioneel 8” lcd-kleurenscherm met Remote Touch bediening
- Hard Disk Drive (HDD) navigatiesysteem met Dynamic Route Guidance (DRG)
- Parking Assist Monitor (vervangt de standaard 3,3” achteruitrijcamera
geïntegreerd in de binnenspiegel op RX 450h AWD)
- DAB audio (Digital audio Broadcasting)
* Reeds standaard op RX 450h AWD.

De RX 450h Anniversary Edition is verkrijgbaar in volgende kleuren:
Exterieurkleuren: White Pearl, Mercury Grey, Satin Silver, Starlight Black,
Sienna Brown, Midnight Blue
Interieurkleuren: Ivory, Light Grey, Black, Saddle Tan
Alle exterieurkleuren kunnen met alle interieurkleuren gecombineerd worden.
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RX 450h ANNIVERSARY Edition
De nieuwe RX 450h Anniversary Edition beschikt over enkele specifieke exterieuraanpassingen die zijn vastberaden uitstraling benadrukken.
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PRIJzen 01.08.2014
RX 450h ANNIVERSARY Edition

RX 450h Anniversary Edition - nettoprijs

EUR
excl. BTW

EUR
incl. BTW

51 198,35

61 950,00

Motor
Transmissie
RX 450h AWD

E-CVT

Cilinderinhoud
cm3
3456*

Max. vermogen
kW/pk
183/249**

Max. koppel
Nm
317*

* benzinemotor
** vermogen benzinemotor; systeemvermogen van hybride-aandrijving: 220 kW/299 pk
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Fiscaal vermogen
PK
18

Gem. verbruik Gem. CO2-uitstoot
l/100 km
g/km
6,3
145

Emissiecategorie
C

DE ERVARING VAN EEN LEXUS-EIGENAAR
Voor ons is zorgen voor uw Lexus als zorgen voor u. Iedereen van het Lexus-team heeft met zijn vaardigheden ertoe bijgedragen dat u van zoveel mogelijk zorg kunt
genieten. Dit is terug te vinden in elk deel van onze service. Uitmuntendheid is meer dan een doel – voor elk van ons is het een passie.
VOOR UW LEXUS ZORGEN
LEXUS SERVICE
Lexus Service is een uitnodiging om het welzijn van uw Lexus toe te vertrouwen aan
toegewijde professionelen. En voor ons is het een kans om een ongeëvenaard niveau van
service te bieden.
PROFESSIONELE ZORG
We raden u aan uw Lexus altijd te laten onderhouden door een erkende Lexus-dealer. Al
onze gecertificeerde Meester Techniekers worden voortdurend bijgeschoold over het
onderhoud, de techniek en de technologie van Lexus.

3-JAAR WAARBORG OP LAKWERK EN TEGEN OPPERVLAKTEROEST
Deze waarborg heeft betrekking tot oppervlakteroest en lakfouten die optreden op elk van
de gelakte koetswerkpanelen en dit ten gevolge een materiaalfout of slechte afwerking.
Er geldt hier geen kilometerbeperking.
12-JAAR WAARBORG TEGEN KOETSWERKPERFORATIE DOOR CORROSIE
Er geldt een 12-jarige waarborg zonder kilometerbeperking op het voertuig tegen perforatie
door roest (van binnen naar buiten) en dit voor elk metalen koetswerkpaneel ten gevolge een
productie- of assemblagefout.
Deze waarborgen kunnen aan een volgende eigenaar worden doorgegeven.

MILIEU
Om afval te beperken worden onderdelen die tijdens de onderhoudsbeurt worden
vervangen, opgehaald en gerecycleerd. Het koudemiddel afkomstig uit de airco wordt ook
gerecupereerd en hergebruikt. We doen onderzoek naar efficiëntere manieren om uw
wagen te ontmantelen eens hij aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen. We zoeken
naar methodes om het restafval van de shredder opnieuw te gebruiken.

5-JAAR WAARBORG OP HYBRIDE COMPONENTEN
Sommige onderdelen van de hybride aandrijving hebben, afhankelijk van wat eerst optreedt,
een waarborg van vijf jaar of 100.000 kilometer.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw erkende Lexus-dealer.

AUTO’S OP HET EINDE VAN HUN LEVENSCYCLUS
De wetgeving omtrent auto’s die op het einde van hun levenscyclus zijn, biedt Lexusbestuurders een nieuwe en innovatieve manier om hun oud voertuig aan de fabrikant terug
te geven.

WAARBORGEN

We willen er zeker van zijn dat u met een complete gemoedsrust overal in Europa met uw
Lexus kunt rijden. Daarom voorzien wij tijdens de eerste drie jaar dat u eigenaar bent, een
gratis Lexus Euro Assistance 24*. Dit programma verzekert uw mobiliteit.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het takelen, een hotelaccommodatie, een
vervangwagen, het repatriëren van het voertuig en nog vele andere diensten mocht uw Lexus
immobiel of gestolen worden of beschadigd zijn ten gevolge een aanrijding.

VOLLEDIGE 3-JAAR WAARBORG
Bij elk voertuig dat normaal wordt gebruikt, dekt deze waarborg elk defect dat toe te schrijven
is aan een fout tijdens de productie of de assemblage. Afhankelijk van wat eerst optreedt, is
de waarborg drie jaar of 100.000 kilometer geldig. Tijdens het eerste jaar is er geen
kilometerbeperking.

* De voorwaarden kunnen van land tot land verschillen. Gelieve inlichtingen te vragen bij uw
erkende Lexus-dealer of bij uw erkend Lexus service center.

MOBILITEIT

2014 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen. De specificaties en uitrusting zijn ook onderhevig aan plaatselijke wetgevingen en vereisten. Vraag bij uw plaatselijke officiële Lexusdealer naar details over dergelijke veranderingen, die voor uw regio vereist zouden kunnen zijn.
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De afgebeelde voertuigen en de in deze brochure beschreven specificaties kunnen afwijken van de modellen en uitrusting die in uw regio
beschikbaar zijn. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken van de in deze brochure afgedrukte foto’s.
De levering en plaatsing van de wettelijke toebehoren zijn in de prijzen van bovengenoemde modellen inbegrepen. Onze tarieven, onder
welke vorm ook, mogen nooit beschouwd worden als een vaste offerte voor de door hen beschreven modellen. Wij behouden ons trouwens
het recht voor om er op elk ogenblik en zonder waarschuwing passende wijzigingen in aan te brengen. Prijzen gelijkvormig met de
reglementering van het Ministerie van Economische Zaken.
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