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STANDAARDUITRUSTING
ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

EXTERIEUR

Actieve remlichten
Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen1
- ABS / AVS / BAS / EBD / ECB / EPS / TRC / VSC
Drive Mode Select
- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
HAC (Hill-start Assist Control), wegrijhulp op hellingen
Blind Spot Monitor (BSM)
- buitenspiegels met BSM-technologie
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Lane Departure Alert (LDA)
AL-TPWS (Auto Location Tyre Pressure Warning System), waarschuwing
lage bandenspanning met automatische lokalisatie
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) met Sport-modus

19” velgen van gesmeed aluminium met 10 dubbele spaken
- 255/35 R19-banden vooraan en 275/35 R19-banden achteraan
Brembo® schijfremmen
- 380 mm (vooraan) en 345 mm (achteraan)
Buitenspiegels
- automatisch elektrisch inklapbaar
- elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
- elektrochromatisch (zelfdimmend)
- geïntegreerde richtingaanwijzers en omgevingsverlichting
F-logo’s op flank en achteraan
Lasergesoldeerde dakstructuur
AHB (Automatic High Beam), automatische grootlichten
Led (Light Emitting Diode)
- dagrijlichten
- L-vormige koplampen met automatische hoogteregeling en sproeiers
- achterlichten
Parkeerhulpsensoren voor- en achteraan
Achterspoiler
- elektrisch wegklapbaar
UV- en hittewerende, getinte ruiten
Waterafstotend glas voor ruiten van deuren vooraan

PASSIEVE VEILIGHEID
In totaal 8 airbags
- flanken: gordijnairbags over volledige lengte
- bestuurder en voorpassagier: hoofd-, zij- en knieairbags
Aan/uit-schakelaar voor airbag voorpassagier
Gordelwaarschuwing vooraan met geluids- en visueel signaal
ISOFIX-bevestigingspunten op buitenste zitplaatsen achteraan
Gordelspanners vooraan en op buitenste zitplaatsen achteraan

BEVEILIGING
Antidiefstalsysteem
- startonderbreker / inbraaksensor / sirene
Automatische deurvergrendeling
Dubbele deurvergrendeling

1

 BS = Anti-lock Braking System (antiblokkeersysteem remmen) / AVS = Adaptive Variable Suspension (adaptieve variabele ophanging) / BAS = Brake Assist System (elektronische noodremhulp) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (elektronische
A
remkrachtverdeling) / ECB = Electronically Controlled Braking (elektronisch gestuurd remsysteem) / EPS = Electric Power Steering (elektrische stuurbekrachtiging) / TRC = Traction Control (tractiecontrolesysteem) / VSC = Vehicle Stability Control (elektronisch
stabiliteitssysteem).
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AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

4,2” multi-informatiescherm in kleur
- animatie met F-logo
- G-krachtsensor
- rondetijden
- weergave van koppelverdeling
Electro Multi-Vision-scherm
Active Sound Control
Analoge klok met witte led-verlichting
Haaienvinantenne
Bluetooth®-connectiviteit voor mobiele telefoon en audio
Lexus Media Display
- 7” scherm
- AM/FM-tuner
- radioantenne geïntegreerd in achterruit
DAB-tuner
Mark Levinson®-audiosysteem met 17 luidsprekers
In het dashboard geïntegreerde cd-/dvd-speler voor 1 cd/dvd
Lexus Premium Navigation met Connected Services1
- Digital Terrain Model / Route Trace Registration
- Ecological Route / Speed Camera Guidance
- Online Search / Google Street View® / Panoramio®
- Send Route to Car / Connected Traffic / Traffic Bar
- Urgent Traffic Event Notification / QR-code van bestemming
Bediening via Touch Pad
Parking Assist Monitor met geleidingslijnen op het scherm
Optitron-instrumenten
Bedieningselementen op het stuurwiel
- audio / scherm / telefoon / spraakherkenning
Twee USB-poorten en AUX-aansluiting

12 V-aansluitpunt
Cruise control
Machinaal bewerkte sportpedalen en voetsteun
Elektrische ruiten
Elektronische airconditioning
- 2 zones
Middenarmsteun vooraan en opbergvak
Hoofdsteunen voor- en achteraan met “F”-logo in reliëf
Sportzetels vooraan (bestuurder en passagier)
- 8-voudige elektrische verstelling
Zetelbekleding van geperforeerd semi-anilineleder
- verwarmbare en geventileerde voorzetels (bestuurder en passagier)
Instapverlichting
Met leder beklede schakelpook
Geheugen voor voorzetel (enkel bestuurder), buitenspiegels en stuurwiel
Startknop
Ruitenwissers met regensensor
Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel
Middenconsole achteraan, vast2
- armsteun en doorlaadluik
Sportstuur afgewerkt met geperforeerd leder en “F”-logo
- elektrisch multiverstelbaar
- verwarmbaar
- schakelpeddels
Bandenreparatiekit

1
2

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.
Vier zitplaatsen.

3

OPTIES EN PACKS
OPTIES

RC F

Exterieur
Metaalkleur
Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak1
Torque Vectoring Differential (TVD, vectoriële controle van het koppel)

o
o1
o

PACKS

RC F

Geavanceerde veiligheid & rijhulpsystemen
Pre-Crash Safety (PCS)
Exterieur
Carbon Pack1

o
o1

— = niet beschikbaar / o = beschikbaar als optie of pack tegen meerprijs / s = standaard
1

Het Carbon Pack kan niet gecombineerd worden met het elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak, omwille van het dak in carbon.
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EXTERIEUR

GEAVANCEERDE VEILIGHEID & RIJHULPSYSTEMEN

Carbon Pack
19” velgen van gesmeed aluminium met L-vormig motief
- 255/35 R19-banden vooraan en 275/35 R19-banden achteraan
Handschoenkastje met koolstofvezelafwerking
Achterspoiler, dak en motorkap
- koolstofvezelafwerking

Pre-Crash Safety (PCS)
Adaptieve cruise control (ACC)1
PCS met millimetergolfradar

1

Actief vanaf 40 km/u.
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VERSIE
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EUR excl. BTW
71 884,30

EUR incl. BTW
86 980,00

EUR excl. BTW
760,33
876,03
3 537,19
1 099,17
5 289,26

EUR incl. BTW
920,00
1 060,00
4 280,00
1 330,00
6 400,00

Opties
Voor de combinatiemogelijkheden, zie pagina 4.
Metaalkleur
Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak
Torque Vectoring Differential (TVD, vectoriële controle van het koppel)
Pre-Crash Safety (PCS)
Carbon Pack

Motor
Transmissie
RC F

8 aut.

Cilinderinhoud
cm3
4969

Max. vermogen
kW/pk
351/477
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Max. koppel
Nm
530

Fiscaal vermogen Gem. verbruik Gem. CO2-uitstoot
PK
l/100 km
g/km
24
10,8
251

Emissiecategorie
G

LEXUS TOEBEHOREN
Originele Lexus accessoires voegen esthetische, praktische en technische toetsen toe die gestalte geven aan de verfijning van uw Lexus. Bij het ontwerp van elk
accessoire werd niet alleen rekening gehouden met zijn functie, maar ook met zijn vorm en zijn intrinsieke waarde in het licht van uw levensstijl.
Enkele voorbeelden uit ons accessoire aanbod:
SIERZAKJE VOOR SLEUTEL
Een stijlvol zakje voor de Smart Key van uw wagen. Gemaakt van donkergrijs kunstleder met
decoratieve stiksels. Op de achterkant is in reliëf het Lexus-logo aangebracht.

RUBBEREN VLOERMATTEN
De ultieme bescherming voor het tapijt van uw wagen tegen modderige of natte schoenen en
tegen vuil, zand en stof. De mat voor de bestuurder is voorzien van twee veiligheidsbevestigingen
die ze stevig op haar plaats houden.

VERTICAAL BAGAGENET
Maakt de koffer extra handig en houdt hem netjes. Het net wordt vastgemaakt aan haken die
standaard voorzien worden op de flank van de koffer, en is voorzien van twee vakken waarin u
kleinere spullen kunt opbergen die u vlot bij de hand wilt houden.

HORIZONTAAL BAGAGENET
Een handige oplossing om afleiding als gevolg van schuivende bagage in de koffer te vermijden.
Het net wordt vastgemaakt aan haken die standaard voorzien worden in de koffer, en is ideaal
voor een hand- of aktetas.

Voor een volledig overzicht van alle beschikbare accessoires en voor actuele prijzen, gelieve contact op te nemen met uw officiële Lexus-dealer.
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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

WAARBORGEN

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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).

MOBILITEIT

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

Lexus Belgium
A division of TBel n.v.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
www.lexus.be
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