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STANDAARDUITRUSTING
GS 300h
ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

EXTERIEUR

4-traps Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
Actieve remlichten
Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen1
- ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPB / EPS / TRC / VSC
Drive Mode Select
- ECO / NORMAL / SPORT S
EV (Electric Vehicle) modus
HAC (Hill-start Assist Control), wegrijhulp op hellingen
TPWS (Tyre Pressure Warning System), waarschuwing lage bandenspanning

17" lichtmetalen velgen met 9 spaken (B)
- 225/50 R17 banden
High Intensity Discharge (HID) bi-xenonkoplampen (C)
- automatische hoogteregeling met uitklapbare sproeiers
Buitenspiegels
- elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
- geïntegreerde richtingaanwijzers en omgevingsverlichting
Schemersensor met follow-me-home-functie
Mistlampen voor- en achteraan
Light Emitting Diode (LED)
- dagrijlichten
- achterlichtblokken
Ruitenwissers met regensensor
UV- en hittewerende, getinte ruiten
Achterspoiler, aero-design

PASSIEVE VEILIGHEID

In totaal 10 airbags
- bestuurder en voorpassagier; hoofd-, zij- en knieairbags
- buitenplaatsen achteraan; zijairbags
- flanken; gordijnairbags over volledige lengte
Aan/uit-schakelaar airbag, voorpassagier
Gordelwaarschuwing vooraan met geluids- en visueel signaal
ISOFIX-bevestigingspunten, buitenste zitplaatsen achteraan
Gordelspanners, vooraan en buitenste zitplaatsen achteraan
WIL (Whiplash Injury Lessening), anti-whiplashzetels vooraan met actieve hoofdsteunen

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

3,5" multi-informatie kleurenscherm
8" centraal scherm bediend met Remote Touch
Premium audiosysteem met 12 luidsprekers
Analoge klok met witte led-verlichting
AUX-aansluiting & USB-poort
Bluetooth®-connectiviteit voor gsm en audio
DAB-tuner/ in het dashboard geïntegreerde cd-/dvd-speler met 1 lader
Dubbele instrumentenbordverlichting (blauw/rood)
Dubbele meters
- indicator hybride systeem / toerenteller
Optitron-instrumenten
Parking Assist Monitor, achteruitrijcamera
Bedieningselementen op het stuurwiel
- audio / scherm / telefoon / spraakherkenning

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem
- startonderbreker / intrusiesensor / sirene

	ABS (Anti-lock Braking System), antiblokkeersysteem remmen / BAS (Brake Assist System), elektronische noodremhulp / EBD (Elektronic Brake-force Distribution), elektronische remkrachtverdeling /
ECB-R (Electronically Controlled Braking – Regeneration), elektronisch gestuurd remsysteem / EPB (Electric Parking Brake), elektronische parkeerrem / EPS (Electric Power Steering), elektrische
stuurbekrachtiging / TRC (Traction Control), tractiecontrolesysteem / VSC (Vehicle Stability Control), elektronisch stabiliteitssysteem.
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INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

3-spakig, met leder bekleed stuurwiel (A)
- elektrische instelmogelijkheden / schakelpeddels
12V-aansluitpunten voor- en achteraan
Elektronische airconditioning
- 2 zones/ interieurluchtfilter met luchtverfrisser
Stoffen bekleding met inleg in glanzend zwart
Voorzetels, elektrisch verstelbaar
- 10-voudige verstelling (bestuurder en passagier)
- lendensteunregeling in 2 posities (bestuurder en passagier)
- geheugen, 3 voorgeprogrammeerde instellingen (bestuurder)
Achteruitkijkspiegel met manuele diminstelling
Aluminium instaplijsten, deuren voor- en achteraan
Cruise control
Voorziening makkelijk in- en uitstappen
- bestuurderszetel/stuurwiel met wegklap-/terugkeerfunctie
Elektrische ruiten voor- en achteraan
Vaste achterbank met middenarmsteun
Centrale armsteun vooraan en opbergvak
Instapverlichting
Met leder beklede versnellingspookknop (A)
Led-sfeerverlichting in het interieur
Richtingaanwijzers met impulsbediening, 3 knippersignalen en automatische terugkeer
Bandenreparatiekit

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

Lexus Premium Navigation (D)
- navigatiesysteem op Hard Disk Drive (HDD)
- 12,3" gescheiden multimediascherm
EXTERIEUR

Metaalkleur
Convenience Pack
- elektrisch inklapbare buitenspiegels
- elektrochromatische buitenspiegels
- elektrochromatische binnenspiegel
Parkeerhulpsensoren voor- en achteraan (E)

OPTIES
INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Leather Pack (F)
- bekleding in leder (geperforeerd)
- verwarmde en geventileerde voorzetels
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Nettoprijs GS 300h Business Edition

EUR
excl. BTW

EUR
incl. BTW

36 983,47

44 750,00

EUR
excl. BTW
2 355,37

EUR
incl. BTW
2 850,00

Opties
Leather Pack

Motor
Transmissie
GS 300h - 17"

E-CVT

Cilinderinhoud
cm3
2494*

Max. vermogen
kW/pk
133/181**

Max. koppel
Nm
221*

* benzinemotor
** vermogen benzinemotor; systeemvermogen van hybride-aandrijving: 164 kW/223 pk
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Fiscaal vermogen
PK
13

Gem. verbruik Gem. CO2-uitstoot
l/100 km
g/km
4,7
109

Emissiecategorie
B

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.

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

MOBILITEIT

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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