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stANDAArDUitrUstiNG
Gs F

ACtieVe VeiLiGHeiD eN riJDYNAMieK

Actieve remlichten
Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen1

- ABS / BAS / EBD / EPB / EPS / TRC / VSC
Drive Mode Select
- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
Hill-start Assist Control (HAC)
Lexus Safety System +
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Adaptive High-beam System (AHS)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Pre-Crash Safety (PCS)
- Road Sign Assist (RSA)
Blind Spot Monitor (BSM)
- buitenspiegels met ook BSM-technologie
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
TVD (Torque Vectoring Differential), differentieel met actieve motorkoppelverdeling
Tyre Pressure Warning System met Auto Location (AL-TPWS)
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) met Sportmodus

pAssieVe VeiLiGHeiD

10 airbags in totaal
- bestuurder en voorpassagier: hoofd-, zij- en knieairbags
- buitenste zitplaatsen achteraan: zijairbags
- flanken: gordijnairbags over volledige lengte
Aan/uit-schakelaar voor de voorste passagiersairbag
Gordelwaarschuwing vooraan met geluidssignaal en verklikker
ISOFIX-punten, buitenste plaatsen achteraan
Gordelspanners, vooraan en buitenste plaatsen achteraan

eXterieUr

Metaalkleur
19’’ velgen van gesmeed aluminium
- 255/35 R19-banden vooraan en 275/35 R19-banden achteraan
Automatisch sluiten van kofferdeksel (soft shut)
Brembo®-remmen met oranje remklauwen en ‘F’-logo
Buitenspiegels
- elektrisch verstelbaar, automatisch inklapbaar en verwarmbaar
- automatische kantelfunctie bij het achteruitrijden
- elektrochromatisch (zelfdimmend)
Schemersensor met follow-me-home-functie
‘F’-logo’s op flanken en achteraan
Koplampsproeiers
Led- (Light Emitting Diode)
- dagrijlichten
- drievoudige L-vormige koplampen, met automatische hoogteregeling
- achterlichten
Parkeersensoren voor- en achteraan
Achterspoiler, koolstofvezelafwerking
UV- en hittewerend, getint glas
Voorruitontdooiing

BeVeiLiGiNG

Antidiefstalsysteem
- startonderbreking / inbraaksensor / sirene
Automatische deurvergrendeling
Dubbele deurvergrendeling

1  1 ABS = Anti-lock Braking System (antiblokkeersysteem remmen) / BAS = Brake Assist System (elektronische noodremhulp) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (elektronische remkrachtverdeling) / 
EPB = Electric Parking Brake (elektrische parkeerrem) / EPS = Electric Power Steering (elektrische stuurbekrachtiging) / TRC = Traction Control (tractiecontrolesysteem) / VSC = Vehicle Stability  
Control (elektronisch stabiliteitssysteem).



iNterieUrCoMFort eN FUNCtioNALiteit

Active Sound Control
Gepolijste sportpedalen en voetsteun
In- en uitstapfunctie
- bestuurderszetel / stuurwiel met wegschuif-/terugkeerfunctie
Elektronische airconditioning
- 2 zones
Hoofdsteunen voor- en achteraan met ‘F’-logo in reliëf
Sportzetels vooraan
- 2-voudig elektrisch verstelbare lendensteun (bestuurder)
- 8-voudige elektrische verstelling
- verwarmbaar en geventileerd
Semi-aniline lederen zetelbekleding
Inlegwerk aluminium
Met leder beklede schakelpook
Led-sfeerverlichting
Geheugen voor voorzetel (enkel bestuurder), buitenspiegels en stuurwiel
Ruitenwissers met regensensor
Vaste achterbank
- doorlaadluik
Centrale armsteun achteraan
- opbergvak en bekerhouder
Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel
Sportstuur afgewerkt met geperforeerd leder en ‘F’-logo
- elektrisch multiverstelbaar
- schakelpeddels
- verwarmbaar
Zonneschermen: achterruit (elektrisch) / ruiten van deuren achteraan (manueel)
Bandenreparatiekit

1  De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag meer informatie over de Lexus Connected Services die in uw land beschikbaar zijn.

AUDio, CoMMUNiCAtie eN iNForMAtie

Lexus Premium Navigation
- 12,3’’ multimediascherm in kleur met bediening via Remote Touch
- geavanceerd navigatiesysteem met SD-kaarttechnologie
- Lexus Connected Services, diverse online apps1

- Parking Assist Monitor met geleidingslijnen op het scherm
Mark Levinson® Surround audiosysteem met 17 luidsprekers
DAB-tuner
12 V-aansluitpunt voor- en achteraan
Analoge klok met gps-functie en met led-verlichting
Head-Up Display (HUD)
Optitron-instrumenten
Bedieningselementen op het stuurwiel
- audio / scherm / spraakherkenning / telefoon / ACC / LKA
Twee USB-poorten en AUX-aansluiting

3



Carbon inserts pack
Carbon inleg op deurpanelen
Carbon inleg op dashboard
Carbon inleg op console box

Gs F

19’’ velgen van gesmeed aluminium in donkerkleurige afwerking
- 255/35 R19-banden vooraan en 275/35 R19-banden achteraan
Glazen, elektrisch bediend kantel-/schuifdak
Carbon Inserts Pack (cf. addendum p. 4)

opties
iN CoMBiNAtie Met stANDAArDUitrUstiNG

ADDeNDUM
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Motor
Transmissie Cilinderinhoud Max. vermogen Max. koppel Fiscaal vermogen Gem. verbruik Gem. CO

2
-uitstoot Emissie-

cm3 kW/pk Nm PK l/100 km g/km categorie

GS F 8 aut. 4969 351/477 530 24 11,2 260 G

opties
EUR  excl. BTW EUR  incl. BTWVoor de combinatiemogelijkheden, zie pagina 4.

19’’ velgen van gesmeed aluminium in donkerkleurige afwerking, 255/35 R19-banden vooraan en 275/35 R19-banden achteraan 0,00 0,00

Glazen, elektrisch bediend kantel-/schuifdak 1.033,06 1.250,00

Carbon Inserts Pack 454,55 550,00

priJZeN GeLDiG VANAF 01.01.2016

Versie
EUR excl. BTW EUR incl. BTW

GS F 85.661,16 103.650,00
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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 of een 
erkend Lexus service center. Al onze gecertificeerde Meester Techniekers worden voortdurend 
bijgeschoold over het onderhoud, de techniek en de technologie van Lexus.

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.

AUto’s op Het eiNDe VAN HUN LeVeNsCYCLUs
De wetgeving omtrent auto’s die op het einde van hun levenscyclus zijn, biedt Lexus-bestuurders 
een nieuwe en innovatieve manier om hun oud voertuig aan de fabrikant terug te geven.

WAArBorGeN

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. 

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.

MoBiLiteit

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.
Lexus Euro Assistance 24 wordt telkens verlengd tot aan het volgende onderhoud, ongeacht 
de leeftijd en de kilometerstand van uw wagen, indien het onderhoud uitgevoerd wordt door 
een erkende Lexus-dealer of door een erkend Lexus service center volgens de voorschriften 
van de constructeur (1 keer per jaar of elke 15.000 km).

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


