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 ONTDEK 
DE CT 200h 
 Neem contact op met de erkende Lexus-dealer bij u in de buurt voor een proefrit.

Meer over de CT 200h:

nl.lexus.be/ct

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 

 © 2015 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 Lexus-dealer naar details over dergelijke 

veranderingen, die voor uw regio vereist zouden kunnen zijn.

Opmerking: 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.

Lexus Belgium - TBel n.v. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem - www.lexus.be

M9715-CT001-NL/red. 07.2015

Zorg dragen voor het milieu is voor Lexus een prioriteit. Wij nemen heel wat maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de milieueffecten van onze voertuigen tijdens hun levenscyclus (van het ontwerpen, de productie, 

de distributie, de verkoop en het onderhoud tot de afdanking) tot een minimum worden beperkt. Uw dealer 

zal u graag meer informatie verstrekken over de eisen met betrekking tot afgedankte voertuigen.

Gedrukt in Europa, augustus 2015 



 LEXUS SERVICE 

 Lexus Service is een uitnodiging aan u om het welzijn 

van uw Lexus toe te vertrouwen aan toegewijde 

professionals. En voor ons is het een kans om een 

ongeëvenaard serviceniveau te bieden. Dankzij 

onder meer de diepgaande opleiding en constante 

loopbaanontwikkeling van onze medewerkers kunt u 

erop vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om te 

garanderen dat uw Lexus in dezelfde perfecte staat 

blijft als toen u hem kocht. 

•  Professionele Lexus-mecaniciens

• Originele Lexus-onderdelen

• Lexus-onderhoudshistoriek beschermt de 

doorverkoopwaarde

• Grondig visueel veiligheidsrapport

• Lexus-onderhoud exact afgestemd op uw 

behoeften

• De modernste installaties en apparatuur 

 LEXUS-WAARBORGEN 

•  3 jaar of 100.000 km volledige waarborg

• 3 jaar waarborg op lakwerk en tegen 

oppervlakteroest

• 12 jaar waarborg tegen koetswerkperforatie door 

corrosie

• 5 jaar of 100.000 km waarborg op sommige 

componenten van de hybride aandrijving 

Gelieve contact op te nemen met uw erkende Lexus-dealer of met uw erkend Lexus-

servicecenter voor meer informatie over de waarborgen.

 LEXUS-MOBILITEIT 

 We willen er zeker van zijn dat u met een complete 

gemoedsrust overal in Europa met uw Lexus kunt rijden. 

Daarom voorzien we tijdens de eerste drie jaar dat u 

eigenaar bent een gratis Lexus Euro Assistance 24*. 

Dit programma verzekert uw mobiliteit, zodat u steeds 

overal geraakt waar u moet zijn. Het zorgt bijvoorbeeld 

voor het takelen van uw auto, een hotelaccomodatie, 

een vervangwagen, het repatriëren van de auto en 

nog vele andere diensten, mocht uw Lexus immobiel 

of gestolen worden of beschadigd zijn ten gevolge 

een aanrijding. 

 *  De voorwaarden kunnen van land tot land verschillen. Gelieve inlichtingen te 

vragen bij uw erkende Lexus-dealer of bij uw erkend Lexus-servicecenter. 
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 CT 200h  INLEIDING

 AMAZING 
IN MOTION 

 “DE CT 200h IS EEN BAANBREKENDE FULL HYBRID COMPACTE 

LUXEWAGEN DIE OP EEN UNIEKE MANIER DE VERFIJNING VAN 

LEXUS COMBINEERT MET UITZONDERLIJKE MILIEUPRESTATIES.” 

 Chika Kako, hoofdingenieur CT 

 Ervaar met de CT 200h de weergaloze luxe van Lexus, in een compacte wagen die 

zijn kracht haalt uit Full Hybrid-technologie. Geniet ook van de soepele prestaties, 

gecombineerd met een zeer lage CO2-uitstoot van slechts 82 g/km*. In de rijmodus 

EV (Electric Vehicle) rijdt u zo goed als geruisloos, zonder brandstof te verbruiken 

en dus volledig zonder uitstoot. In het interieur vindt u spitstechnologie voor audio, 

multimediadiensten, en een bekroonde kwaliteit waarop wordt toegezien door 

onze Takumi-meestervaklui. Ontdek een nieuw peil van comfort en verfijning in de 

verbluffende CT 200h. 

* Voor de CT 200h met standaarduitrusting.
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 CT 200h  INLEIDING

 LUXUEUS 
COMPACT 

 DE EERSTE FULL HYBRID COMPACTE 
LUXEWAGEN TER WERELD. OOK BESCHIKBAAR 
ALS DYNAMISCHE F SPORT. 
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 Met zijn kenmerkende vormgeving vooraan en atletische styling achteraan is de 

CT 200h een plezier om te hebben. Vanbinnen verwelkomt de luxueuze cockpit u op 

de unieke Lexus-manier, met een prachtig gestikte, optionele lederen zetelbekleding 

en hoogwaardige materialen. Maar de CT 200h biedt niet alleen veel rijplezier, hij 

kan ook uitgerust worden met geavanceerde technologie zoals Remote Touch, een 

Mark Levinson®-audiosysteem met 13 luidsprekers en Lexus Premium Navigation. 

Voor wie het extra dynamisch mag, is er de verbluffend mooie CT 200h F SPORT 

met optioneel verkrijgbare lederen zetelbekleding in “Burgundy Red”, een alertere 

ophanging en 17" lichtmetalen F SPORT-velgen. 
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 CT 200h  RIJDYNAMIEK

 DE VRIJHEID 
VAN DE STAD 
 KOM TOT RUST IN EEN COMPACTE WAGEN MET 
VEEL SOEPELHEID EN VERFIJNING, EN STEM 
MET DRIVE MODE SELECT DE WAGEN AF OP UW 
STEMMING. 

 Wanneer u de CT 200h bestuurt, zal u een echte verbondenheid voelen in een 

perfect gebalanceerde en vloeiend te besturen wagen. Hij is, vooral in de bochten, 

nauwkeurig en gecontroleerd dankzij een stijf chassis op basis van een baanbrekende 

lijmtechnologie, lichte aluminium componenten en elektrische stuurbekrachtiging 

(EPS). Een achterophanging met dubbele driehoeken garandeert een uitstekende 

wegligging en een comfortabel rijgedrag. Met de Drive Mode Select – die handig 

op de middenconsole is ondergebracht – hebt u de keuze tussen een ECO-modus 

voor maximale efficiëntie, NORMAL voor dagelijks rijcomfort en SPORT-modus 

voor dynamiek en alertheid. Of druk op de EV-knop om de CT 200h in volledige  

“Electric Vehicle”-modus  te genieten. 
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 CT 200h  L-FINESSE

 DE STAD IN 
HET NIEUW 
 DE CT 200h HEEFT EEN KRACHTIGE 
“SPOELVORMIGE GRILLE” EN EEN 
GESOFISTIKEERDE AERODYNAMICA. 

 Voor de CT 200h pasten onze designers een dynamische evolutie van onze 

L-finesse-designtaal (L = Leading edge) toe. De blikvanger is een krachtige, brede 

en lage “spoelvormige grille”, met aan beide kanten juweelachtige led-koplampen 

en led-dagrijlichten. Om het weggedrag te verfijnen en windgeluiden terug te 

dringen kreeg de CT 200h een lang, gestroomlijnd profiel en een antenne in de 

vorm van een haaienvin. Op aerodynamisch vlak verbeteren onder meer vinnen 

onder de wagen, die aan die van een surfplank doen denken, en kleine vleugeltjes 

op de achterlichten en de stijlen van het deurframe nog de stabiliteit. 
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 CT 200h  INTERIEURLUXE

 IN ELK OPZICHT 
EEN LEXUS 
 DE CT 200h IS BESCHIKBAAR MET EEN LUXUEUZE 
LEDEREN ZETELBEKLEDING EN MAAKT HET 
IEDEREEN AAN BOORD UITZONDERLIJK 
COMFORTABEL. 

 De CT 200h wordt gebouwd in onze bekroonde fabriek in Kyushu en geeft een 

nieuwe dimensie aan bouwkwaliteit in de klasse van de compacte luxewagens. De 

prachtig afgewerkte voorzetels bieden veel zijdelingse steun in bochten en maken 

langere ritten ontspannend. In alles dat u aanraakt, voelt u de kwaliteit van de auto, van 

het met leder beklede stuurwiel tot het zacht aanvoelende leder dat gecombineerd 

wordt met verfijnd uitgewerkte metalen accenten. De indrukwekkende stilte in de 

CT 200h is ook te danken aan een doorgedreven geluidsisolatie, die voor een 

groot deel gebeurt met biomaterialen. Voor uw comfort regelt de elektronische 

airconditioning zeer precies de temperatuur en worden pollen en stof uit de lucht 

in het interieur gefilterd. 
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 CT 200h  GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

 GECONNECTEERD 
 NAADLOZE INTERFACE VOOR SMARTPHONES, 
ONLINE DIENSTEN EN NIEUWSTE LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION. 

 De CT 200h is beschikbaar met het recentste Lexus Premium Navigation. Het 

systeem wordt gecombineerd met een elegant scherm van 7" dat zich laat bedienen 

via de Remote Touch of met gesproken commando’s. Het biedt prachtige graphics in 

3D en vele mogelijkheden voor de weergave van kaarten. Zodra de auto geparkeerd 

is, kan het systeem een QR-code aanmaken om te scannen met uw smartphone, 

met indicaties hoe u te voet uw eindbestemming bereikt. Het multimediasysteem 

voorziet ook in diensten als Online Search, Google Street View® en Panoramio®, 

en leest zelfs sms-berichten voor die u ontvangt. En om het u nog gemakkelijker 

te maken, kunt u ook van een mobiel apparaat een route doorsturen naar het 

navigatiesysteem van de CT 200h. 
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 CT 200h  FULL HYBRID

 DE CT 200h LEVERT 136 DIN-pk AAN 
FULL HYBRID-KRACHT, MAAR STOOT 
SLECHTS 82 g/km* CO2 UIT. 

 Rijden met de CT 200h is synoniem met alerte reacties en vloeiende acceleraties. 

Met zijn Lexus Hybrid Drive koppelt de CT 200h naadloos een geavanceerde 

1,8-liter benzinemotor volgens de Atkinson-cyclus aan een krachtige elektromotor. 

Nog belangrijker is dat de CT 200h een brandstofverbruik heeft van slechts 

3,6 l/100 km*, en in de zo goed als stille rijmodus EV (Electric Vehicle) zelfs geen 

benzine verbruikt en dus geen uitstoot heeft. En er is ruimschoots plaats voor uw 

bagage, want de hybride batterij neemt slechts een minimum aan ruimte in onder 

de koffervloer. 

 * Voor de CT 200h met standaarduitrusting. 

 CT 200h 
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 CT 200h  F SPORT

 OPVALLEND 
DESIGN 
 STERKE F SPORT-STYLING. DE CT 200h F SPORT 
LINE IS NU OOK IN OPTIE BESCHIKBAAR MET EEN 
ONDERSCHEIDEND ZWART DAK. 

 De CT 200h F SPORT Line, die door onze “Lexus Drive Masters” op het racecircuit 

werd afgesteld, biedt nog meer meeslepend rijplezier dankzij een aangepaste 

ophangingsset-up en alertere schokdempers. Vooraan krijgt hij een dynamische 

F SPORT-styling met grotere en expressievere grille voorzien van L-gaaswerk. Breder 

uitlopende zijschorten onderstrepen de atletische karakterlijn van de voorbumper. 

Een “opengewerkte” dakspoiler geeft de wagen extra stabiliteit. Typerend voor het 

interieur is de optioneel verkrijgbare lederen zetelbekleding in “Burgundy Red”, 

een F SPORT-stuurwiel afgewerkt met geperforeerd leder, aluminium pedalen en 

“Carbon Fibre” inlegwerk. Meer informatie vindt u op pagina 46/47. 
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 CT 200h  MARK LEVINSON® AUDIO

 AFGEREGELD 
VOOR HET 
ALLERBESTE 
 ONTDEK DE WERELDKLASSE VAN HET 
VERBLUFFENDE MARK LEVINSON® PREMIUM 
SURROUND-AUDIOSYSTEEM. 

 De CT 200h kan worden besteld met een verbluffend Mark Levinson® Premium 

Surround-audiosysteem, dat 13 luidsprekers omvat. Enkel de auto’s van Lexus 

zijn beschikbaar met audiosystemen van Mark Levinson, een naam die voor 

muziekfanaten synoniem staat met high-end geluidstechnologie. Elke luidspreker van 

het op maat gemaakte systeem is exact afgestemd op de akoestiek in het interieur. 

Met 7.1-kanaals digitale surround sound laat het u als in een echte thuisbioscoop 

genieten van muziek of, wanneer de auto stilstaat, een dvd, of, mits een videokabel, 

videobeelden bekijken. 
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 CT 200h  INNOVERENDE VEILIGHEID

 NOG BETERE 
BESCHERMING 
 5 STERREN VOOR DE CT 200h IN DE EURO NCAP-
CRASHTESTS. HET PRE-CRASH SAFETY-SYSTEEM 
SPOORT MOGELIJK GEVAAR VÓÓR U OP. 

 Met Vehicle Stability Control, Traction Control en het Brake Assist System is de 

CT 200h gemaakt om gevaar te vermijden. Het optionele Pre-Crash Safety spoort 

met een millimetergolfradar gevaar vóór u op en remt zelfs als dat nodig is. Zou het 

toch tot een aanrijding komen, dan wordt u beschermd door een ongelooflijk stevige 

veiligheidskooi, waarvoor uitgebreid gebruik wordt gemaakt van staal met hoge 

treksterkte. Om nog meer veiligheid te bieden is de CT 200h standaard voorzien 

van anti-whiplashzetels (WIL) vooraan en acht airbags. 
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 CT 200h  LEXUS-KWALITEIT

 PASSIE VOOR 
HET DETAIL 

 OP DE PRODUCTIE WORDT TOEGEZIEN DOOR 
“TAKUMI”-MEESTERVAKLUI, DIE OOK ELKE 
CT 200h INSPECTEREN VOOR DIE AAN DE FINALE 
TESTRIT VAN 30 KM BEGINT. 
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 Kwaliteit is overal aanwezig in de CT 200h: in de sublieme afwerking van het 

optionele leder, in het optionele inlegwerk van prachtig generfd hout dat afkomstig 

is uit duurzame plantages, in de onberispelijke lak die helderder en langer glanst dan 

op gelijk welke andere compacte middenklasser (hij krijgt dezelfde zelfreparerende 

lak als ons LS-vlaggenschip). De productie gebeurt door hooggeschoolde teams, 

onder toezicht van “Takumi”-meestervaklui, die nagaan of elke CT voldoet aan onze 

bekroonde normen. Wanneer ze klaar zijn, worden de auto’s gecontroleerd op 

soepelheid en stille werking, en ten slotte nog onderworpen aan een finale testrit 

van 30 km. 
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 CT 200h  TOONAANGEVEND MILIEUVRIENDELIJK

 DE ECOPIONIER 
 DE CT 200h WORDT GEBOUWD MET 
BAANBREKENDE ECOMATERIALEN EN KAN 
VOOR U OOK DE MILIEUVRIENDELIJKSTE ROUTE 
UITSTIPPELEN, AFGESTEMD OP UW RIJSTIJL. 

 De CT 200h won tal van prijzen en werd als Full Hybrid compacte luxewagen 

ontwikkeld voor een zo beperkt mogelijke impact op het milieu. Hij wordt aangedreven 

door een van de schoonste aandrijflijnen in zijn klasse en wordt geproduceerd met 

baanbrekende, duurzame technologie. Zo wordt de kofferbekleding gemaakt van 

ecologische kunststof op basis van hars van suikerriet en is voor het interieur inlegwerk 

van inheems snelgroeiend hout beschikbaar. Beide premium audiosystemen zijn 

voorzien van luidsprekers met diafragma van carbonhars op basis van bamboe dat 

de geluidsweergave verbetert en hen gemakkelijker recycleerbaar maakt. Aan het 

einde van zijn levensduur kan ten slotte tot 85% van de auto, waaronder de hybride 

batterij, worden gerecycleerd. 
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 In 2004 werd Lexus de eerste constructeur van luxeauto’s die de Full Hybrid-technologie perfectioneerde. Sindsdien verkocht Lexus meer 
dan 750.000 van zijn hybride modellen. De CT 200h levert verbazingwekkend soepele prestaties, gecombineerd met een lage CO2-
uitstoot vanaf slechts 82 g/km*. Hij slaagt daarin door doeltreffend een superefficiënte 1,8-liter benzinemotor, een krachtige elektromotor, 
een compacte batterij, een naadloze hybride transmissie en een Power Control Unit samen te brengen. 
Meer informatie: nl.lexus.be/hybrid 

 * Voor de CT 200h met standaarduitrusting. 

 FULL HYBRID-TECHNOLOGIE 
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 VOORUITSTREVENDE COMPACTE 
BATTERIJ 
 Lexus Hybrid Drive werkt met een krachtige 

nikkelmetaalhydridebatterij van 202 V die wordt 

aangestuurd door geavanceerde energie-

managementsoftware. De batterij, die onder 

de bagageruimte opgeborgen is en dus geen 

interieurruimte in beslag neemt, wordt opgeladen 

door de werking van de wagen, wat een extern 

oplaadsysteem overbodig maakt. 

 REGENERATIEF REMSYSTEEM 
 Vooral tijdens het remmen, maar ook tijdens het rijden 

tegen constante snelheid, gedraagt de elektrische 

motor zich als een krachtige generator die kinetische 

energie omzet in elektriciteit. Hierdoor wordt de hybride 

batterij opgeladen voor later gebruik tijdens krachtige 

acceleraties of tijdens het rijden in de EV-modus 

(Electric Vehicle). 

 MODUSKIEZER 
 De CT 200h heeft vier selecteerbare rijmodi. De EV-

modus zorgt voor een fluisterstille, emissieloze rit met 

uitsluitend elektrische aandrijving. De modi ECO en 

NORMAL combineren een aandrijving op benzine 

met een elektrische aandrijving voor een ontspannende 

rit bij hogere snelheid. De SPORT-modus levert een 

meer dynamische rijervaring. 

 POWER CONTROL UNIT (PCU) 
 De baanbrekende Power Control Unit, ondergebracht 

in de motorruimte, is het brein van Lexus Hybrid 

Drive dat de verdeling van het vermogen over de 

twee krachtbronnen regelt om altijd een maximaal 

rendement te bereiken. 

 1,8-LITER 4-CILINDERMOTOR 
 Deze stille en soepele benzinemotor met 

Atkinsoncyclus, uitgerust met een start-/stopfunctie, 

uitlaatgasrecirculatie en intelligente variabele kleptiming 

(Variable Valve Timing – intelligent), onderscheidt zich 

door uitzonderlijk lage verbruiks- en emissiewaarden. 

 KRACHTIGE ELEKTRISCHE MOTOR 
 De 82 DIN-pk sterke elektromotor levert tot 207 Nm 

aan ogenblikkelijk en lineair koppel. Hij werkt samen 

met de benzinemotor om de acceleraties een boost 

te geven en is de enige krachtbron in de rijmodus EV 

(Electric Vehicle). 
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 ERVAAR 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 STARTEN, WEGRIJDEN 
 Wanneer u wegrijdt, kan de elektrische motor de CT 200h tot een snelheid van 

45 km/u brengen, waarbij het elektrische vermogen door de hybride batterij 

wordt geleverd. De auto is hierbij bijna geruisloos, verbruikt geen benzine en stoot 

helemaal niets uit. 

 NORMALE RIJOMSTANDIGHEDEN 
 Bij snelheden boven 45 km/u neemt de geavanceerde benzinemotor het bijna 

naadloos over. Niettemin krijgt hij nog hulp van de elektrische motor wanneer dat 

nodig blijkt. Door de distributie van zijn dubbele krachtbronnen die de perfectie 

benadert, zorgt de CT 200h voor een uitzonderlijk rijcomfort – samen met een 

lagere uitstoot en een lager brandstofverbruik. 
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 VOL GAS VERSNELLEN 
 Bij krachtig accelereren vult de elektrische motor van 82 DIN-pk de benzinemotor 

van 1,8 liter onmiddellijk aan. Dit leidt tot een korte koppelverhoging om een krachtige 

lineaire versnelling te leveren, precies wanneer u die nodig hebt. 

 VERTRAGEN, STOPPEN, REMMEN 
 Wanneer u vertraagt of tot stilstand komt, schakelt de benzinemotor zichzelf uit, 

met een nuluitstoot tot gevolg. Rem, of haal uw voet van het gaspedaal, en het 

regeneratieve remsysteem zet de kinetische energie om die in andere wagens 

verloren gaat. Deze energie wordt omgezet in elektrische energie en opgeslagen 

in de hybride batterij, wat een van de redenen is waarom u een Lexus Full Hybrid 

nooit moet opladen. 
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 AERODYNAMICA 
 Met zijn lage motorkap, zijn lange daklijn en zijn achterspoiler/diffusor/vleugeltjes op de achterruit heeft de CT 200h uitstekende aerodynamische eigenschappen. Aan 

de onderzijde van deze baanbrekende compacte wagen gaan nog meer geavanceerde voorzieningen schuil, zoals aerodynamische platen onder de motor en de 

brandstoftank, en zeilplankvormige vinnen die de stabiliteit verbeteren. Die aandacht voor details verbetert niet alleen de dynamische prestaties en het weggedrag, maar 

zorgt ook voor een lager brandstofverbruik en minder windgeruis. 

 DYNAMISCHE 
PRESTATIES 
 De CT 200h werd getest en verfijnd in de meest geavanceerde rijsimulator ter wereld – en daarna nog op het racecircuit. Terwijl 
baanbrekende lijmtechnieken de stijfheid van het chassis verhogen, levert het gebruik van lichtgewicht materialen, die uitgebreid worden 
toegepast, een auto op die schitterend rijplezier biedt en de input van de bestuurder beloont met een uiterst precies weggedrag. 
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 VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) 
 VSC helpt controleverlies te voorkomen, in het 

bijzonder bij snel bochtenwerk of wanneer de auto 

op het punt staat uit te breken. Door selectief remkracht 

uit te oefenen en/of het motorvermogen te verlagen, 

wordt de stabiliteit verbeterd en de rijsnelheid verlaagd. 

 ELECTRONIC BRAKE-FORCE 
DISTRIBUTION / BRAKE ASSIST SYSTEM 
 Electronic Brake-force Distribution zorgt er samen met 

het ABS voor dat op ieder wiel de optimale remkracht 

wordt uitgeoefend, afhankelijk van de staat van de weg. 

Het Brake Assist System komt in actie bij paniekremmen 

en verhoogt indien nodig automatisch de remkracht. 

 TRACTION CONTROL (TRC) 
 TRC verbetert de grip van de CT 200h op de weg, 

vooral dan bij het wegrijden of accelereren op ongelijk 

of glad wegdek. Wanneer het systeem detecteert dat 

de wielen op het punt staan door te draaien, worden 

corrigerende maatregelen genomen om de tractie te 

handhaven. 

 HILL-START ASSIST CONTROL 
 Hill-start Assist Control handhaaft de remdruk om te 

voorkomen dat de CT 200h achteruitrolt bij het vertrek 

op een helling. Hill-start Assist Control beperkt niet 

alleen de vermoeidheid van de bestuurder, maar ook 

de wielspin op gladde hellingen. 

 ACHTERWIELOPHANGING MET DUBBELE DRIEHOEKIGE DRAAGARMEN 
 De achterwielophanging met dubbele driehoekige draagarmen, die speciaal voor de CT 200h ontwikkeld 

werd, staat borg voor een comfortabel weggedrag, verfijnde wendbaarheid in de bochten en een voorbeeldige 

rechtuitstabiliteit. Deze oplossing, die complexer te produceren is dan de alternatieven met veerpoten, is 

zeer compact zodat meer plaats beschikbaar is voor de koffer. Zowel voor- als achteraan zijn performante 

schokdempers beschikbaar (als accessoire). Zij absorberen zelfs lichte trillingen, verhogen het rijcomfort en 

geven een nauwkeuriger stuurgevoel. 
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 VEILIGHEIDSKOOI 
 Voor een nog hoger veiligheidsniveau heeft de CT 200h een zeer sterke 

passagierskooi. De hoofdstijlen van de auto zijn speciaal versterkt en op strategische 

plaatsen werd hoogwaardig staal gebruikt. Kreukelzones aan voor- en achterzijde 

absorberen de energie bij een botsing, net zoals de stuurkolom, die geconstrueerd 

is om in te klappen bij een botsing. 

 ACHT AIRBAGS 
 De CT 200h is uitgerust met acht airbags en met gordelspanners op de voorzetels. 

Bij een botsing activeren ongevalkrachtsensoren de tweetraps bestuurders- en 

passagiersairbags en/of de zijairbags. De inzittenden op de voorzetels worden 

ook beschermd door knieairbags, terwijl gordijnairbags de volledige lengte van 

de zijruiten bestrijken. 

 GEAVANCEERDE 
VEILIGHEID 
 De CT 200h wordt uitgerust met Vehicle Stability Control, en is beschikbaar met geavanceerde Pre-Crash Safety-technologie, die met 
een millimetergolfradar het risico op een aanrijding vooraan berekent. Bovenop de immens sterke veiligheidskooi zijn er nog acht airbags 
die de inzittenden beschermen. 
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 BESCHERMING VAN VOETGANGERS 
 De motorkap van de CT 200h is geoptimaliseerd 

om de energie die bij een aanrijding met een 

voetganger vrijkomt, beter te absorberen. De zone 

van de ruitenwissers is bovendien ontworpen om 

verwondingen bij voetgangers te beperken. 

 EURO NCAP 5-STAR RATING 
 Euro NCAP, dat de veiligheidsprestaties van in Europa 

verkochte auto’s op een realistische en onafhankelijke 

manier evalueert, kende de CT 200h de maximale 

score van vijf sterren toe. Daarmee behoort de 

CT 200h tot de allerveiligste auto’s in het segment 

van de hoogwaardige compacte wagens. 

 ANTI-WHIPLASH ZETELS 
 Het ontwerp van de voorzetels en hoofdsteunen 

beperkt de achterwaartse beweging van de nek die 

whiplashletsels kan veroorzaken. Versterkte zijframes 

houden de torso in contact met de rugleuning, terwijl 

de ver naar voor geplaatste hoofdsteun het hoofd 

doeltreffender ondersteunt. 

 PASSAGIERSAIRBAG MET DUBBELE 
KAMER 
 Crashtests hebben aangetoond dat de voorpassagier 

een grotere afstand aflegt dan de bestuurder voor hij in 

contact komt met de frontale airbag. Om de passagier 

veilig op te vangen bij een botsing, beschikt de wagen 

over een innovatieve airbag met dubbele kamer. 

 n  PRE-CRASH SAFETY (PCS) 
 PCS gebruikt een radar met millimetergolven en 

een geïntegreerde computer om het risico van 

een aanrijding te berekenen. Als het risico groot is, 

waarschuwt het systeem de gebruiker met geluids- 

en visuele signalen en verhoogt het de remdruk. Is 

een botsing onvermijdelijk, dan kan PCS remkracht 

uitoefenen en de veiligheidsgordels vooraan 

aanspannen. 

 n  ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) 
 ACC, dat gebruik maakt van de PCS radar, handhaaft 

een vooraf ingestelde afstand tussen de CT 200h 

en de voorligger, zelfs wanneer dat voertuig versnelt 

of vertraagt. Zodra de weg weer vrij is, zal de ACC 

automatisch weer kiezen voor de vooraf ingestelde 

kruissnelheid. 



 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 

 BUITEN-
UITRUSTING 

 n  16" LICHTMETALEN VELGEN 
 Lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken en subtiele 

groeven in elke spaak geven de wagen een ingetogen 

elegante toets. Deze bredere combinatie velg/band met 

205/55 R16-banden biedt extra grip voor een betere 

tractie (standaard op Executive Line en Privilege Line). 

 n  17" LICHTMETALEN VELGEN 
 Dynamische lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken 

en 215/45 R17-banden met laag profiel creëren een 

gefocuste en sportieve uitstraling (optie op Privilege 

Line). 

 ¢  16" LICHTMETALEN VELGEN FUYU 
 Velgen met 10 spaken en metaalafwerking onderstrepen 

de sportieve look van de CT 200h. 

 15" LICHTMETALEN VELGEN 
 Deze lichte en compacte 15" lichtmetalen velgen 

worden nu voorzien van banden met lage rolweerstand. 

Die velg/band-combinatie verlaagt de CO2-uitstoot 

en het brandstofverbruik (standaard op CT 200h met 

standaaruitrusting). 
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 ¢  17" LICHTMETALEN VELGEN ZENGA 
 Velgen met 10  spaken en een prachtige 

metaalafwerking. 

 ¢  17" LICHTMETALEN VELGEN YUME 
 Velgen met 5 dubbele spaken en een dynamische 

zwarte afwerking. 

 ¢  17" LICHTMETALEN VELGEN ZENGA 
 Velgen met 10  spaken en een opvallende 

antracietkleurige afwerking. 

 ¢  16" LICHTMETALEN VELGEN FUYU 
 Antracietkleurige velgen met 10 spaken voor een 

schitterende uitstraling. 

 ¢  17" LICHTMETALEN VELGEN ZENGA 
 Velgen met 10 spaken en een opvallende zwarte look. 

 ¢  17" LICHTMETALEN VELGEN YUME 
 Velgen met 5 dubbele spaken en een aantrekkelijke 

afwerking in Pearl White. 



 n  PRIVACYGLAS 
 De achterzijruiten en de achterruit zijn behandeld met een reflecterende tint die de 

achterpassagiers meer privacy geeft. Vanaf het interieur van de CT 200h wordt 

het zicht op de buitenwereld hierdoor echter niet belemmerd. 

 n  LED-KOPLAMPEN 
 De led-dimlichten in de koplampen van 

de CT 200h verbruiken minder energie, 

gaan langer mee en reageren sneller 

dan klassieke gloeilampen. Ze worden 

gecombineerd met hogedruksproeiers, 

automatische hoogteregeling en led-

mistlichten vooraan. 

 ¢  PARKING ASSIST 
 Sensoren in de bumper (beschikbaar 

voor-  en achteraan)  s turen 

geluidssignalen aan in de wagen, die 

elkaar sneller opvolgen naarmate 

u dichter in de buurt komt van een 

hindernis. 

 HALOGEENKOPLAMPEN 
 De halogeenkoplampen hebben een 

modern en krachtig design. Led-

daglichten (Light Emitting Diode) geven 

de CT 200h een persoonlijk uiterlijk en 

zorgen ervoor dat hij goed zichtbaar is 

voor de andere weggebruikers. 

 ¢  BUITENSPIEGELHOEZEN 
MET 
KOOLSTOFVEZELLOOK 

 De buitenspiegelhoezen accentueren 

het sportieve karakter van de 

CT 200h. Hun koolstofvezellook en 

aerodynamische vorm sluiten perfect 

aan bij het design van de wagen en 

voegen iets opwindends toe. 

 BUITEN-
UITRUSTING 

 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 
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 STANDAARD 
MIDDENCONSOLE 
 De middenconsole aan de voorzijde 

is ergonomisch ontworpen zodat de 

bestuurder intuïtief de versnellingshendel 

en de rijmoduskiezer kan bedienen. De 

audio en de airconditioning kunnen vanaf 

de twee voorzetels worden bediend. 

 DYNAMISCHE INSTRUMENTEN 
 De precies getekende, witte instrumenten zijn dankzij Optitron-

antiverblindingstechnologie gemakkelijk af te lezen. De achtergrondverlichting 

verandert van blauw naar rood wanneer u de SPORT-modus selecteert. Het 

multi-informatiescherm kan worden geüpgraded naar een 4,2" TFT-versie in kleur. 

Behalve gegevens over de auto toont dat ook informatie van het multimediasysteem. 

Bijvoorbeeld de titels van liedjes, aanwijzingen van het navigatiesysteem of, wanneer 

uw smartphone gekoppeld is, de naam, de foto en het telefoonnummer van de 

persoon die u belt. 

 COMPACTE FLEXIBILITEIT 
 De CT 200h biedt veel en flexibele 

ruimte voor bagage. Met alle zetels 

rechtop is er 375 liter aan laadvolume, 

voldoende voor twee grote koffers. 

Wanneer u de in de verhouding 60:40 

neerklapbare achterbank volledig 

neerklapt, beschikt u over 985 liter 

gecombineerd met een nagenoeg 

vlakke laadvloer. 

 RIJCOMFORT 
 De CT 200h heeft een ruim interieur, 

dat rijkelijk in het vermaarde raffinement 

en de verbluffende kwaliteit van Lexus 

werd gedompeld. De rijpositie is sportief 

en gefocust. De voorzetels bieden een 

schitterend comfort en veel zijdelingse 

steun. 

 SPORTSTUURWIEL 
 Een door de LFA geïnspireerd, lederen 

stuurwiel met 3 spaken en ergonomische 

vingersteunen maakt de CT 200h 

zeer precies te besturen. Zonder 

uw handen van het stuur te hoeven 

nemen bedient u het audiosysteem, 

de telefoon, de spraakherkenning, het 

multi-informatiescherm en, als de auto 

met de optie is uitgerust, de Adaptive 

Cruise Control (ACC). 

 BINNEN-
UITRUSTING 



 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 

 AUDIO EN 
MULTIMEDIA 

 n  LEXUS MEDIA DISPLAY 
 Het Lexus Media Display, een scherm 

van 7" dat bediend wordt met een 

draaiknop. Via het scherm kunt u 

systemen zoals de audio-installatie 

en de klimaatregeling bedienen, of 

de energiemonitor bekijken. Voor 

compatibele smartphones is er ook 

MirrorLink™, waardoor u bepaalde 

onderdelen van uw telefoon via het 

scherm kunt bekijken en bedienen. 

 n  DRAAIKNOP 
 Met de draaiknop op de middenconsole 

kunnen de bestuurder of de 

voorpassagier op het scherm van 7" 

de belangrijkste systemen bedienen 

of bekijken. 

 n  LEXUS NAVIGATION 
 De CT 200h is beschikbaar met Lexus 

Navigation. Het systeem toont zijn 

informatie op het centrale Lexus Media 

Display. Het is snel, gebruiksvriendelijk en 

biedt diverse weergavemogelijkheden 

voor kaarten. 

 n  AUX, USB EN VTR 
 Als de auto uitgerust is met het Lexus 

Media Display, is de AUX-aansluiting 

ook geschikt voor VTR (Video Tape 

Recorder). Op die manier kunt u 

video-uitzendingen bekijken op het 

centrale scherm. En er wordt een extra 

USB-poort voorzien, zodat u twee 

multimedia-apparaten kunt aansluiten 

of opladen. 

 PREMIUM AUDIOSYSTEEM 
MET 6 LUIDSPREKERS 
 Maakt gebruik van luidsprekers met 

diafragma van carbonhars op basis 

van biologisch geteeld bamboe dat 

de geluidsweergave helderder en de 

luidsprekers gemakkelijker recycleerbaar 

maakt. Het is voorzien van een AM/FM 

RDS-tuner, een cd-speler en Bluetooth® 

om muziekspelers of mobiele telefoons 

te koppelen. 

 n  PARKING ASSIST 
MONITOR 

 Schakel de achteruitversnelling in en 

u krijgt op het Lexus Media Display 

de zone achter de auto te zien. In 

combinatie met Lexus Premium 

Navigation worden op het scherm ook 

geleidingslijnen getoond om te helpen 

bij het parkeren. 
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 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 

 n  LEXUS CONNECTED 
SERVICES 

 De CT 200h biedt u de allernieuwste 

diensten zoals Online Search, 

Google Street View®, Panoramio® 

en Connected Traffic. Om het u nog 

gemakkelijker te maken, kunt u zelfs van 

uw laptop of tablet een route doorsturen 

naar het navigatiesysteem van uw auto. 

 n  DIGITALE 
CONNECTIVITEIT 

 Talrijke digitale toepassingen kunnen 

worden gesynchroniseerd naar 

het multimediascherm. Zo kan het 

volledige adresboek eenvoudig 

worden gedownload van de meeste 

smartphones, en daarna op het scherm 

doorgebladerd worden. 

 n  PREMIUM 
AUDIOSYSTEEM MET 
10 LUIDSPREKERS 

 Het premium audiosysteem met 

10  luidsprekers is voorzien van 

energiebesparende technologie en 

een afzonderlijke, lichtgewicht versterker. 

Gecombineerd met Lexus Premium 

Navigation heeft het een dvd-speler 

waarmee u, als de auto stilstaat, uw 

favoriete films kunt bekijken. 

 n  MARK LEVINSON® 
 Het Mark Levinson® Premium Surround-

audiosysteem met 13  luidsprekers is 

exact afgestemd op de akoestiek in 

het interieur van de CT 200h. Met 

7.1-kanaals digitale surround sound laat 

het u als in een echte thuisbioscoop 

genieten van cd’s en dvd’s. 

 n  LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 Het scherm van 7" wordt bediend met de 

Remote Touch of met spraakopdrachten. 

Het biedt prachtige graphics in 3D en 

vele mogelijkheden voor de weergave 

van kaarten. Zodra de auto geparkeerd 

is, kan het systeem een QR-code 

aanmaken voor uw smartphone, die u 

helpt om uw eindbestemming te voet 

te bereiken. 

 n  DE ALLERNIEUWSTE 
MULTIMEDIA 

 De CT  200h laat u kiezen uit de 

allernieuwste multimediatechnologie. 

Zoals het Lexus Premium Navigation, 

online diensten zoals Google Street 

View® en de mogelijkheid om de 

milieuvriendelijkste route te berekenen. 

 n  REMOTE TOUCH 
 In combinatie met Lexus Premium 

Navigation wordt de draaiknop 

vervangen door de nieuwste Remote 

Touch. Die laat gebruikers, met slechts 

één keer drukken om te bevestigen, 

intuïtief interageren met het centrale 

multimediascherm. De Remote Touch 

is ergonomisch vormgegeven, goed 

bereikbaar en gemakkelijk te gebruiken, 

net als een computermuis. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
 Draadloze connectiviteit voor tot 

5 apparaten met WiFi, zoals laptops, 

tablets en telefoons. Het wordt van 

stroom voorzien door het elektrische 

systeem van de wagen. U kiest zelf een 

simkaart. 



 F SPORT-BADGE 
 Het F SPORT-logo is discreet, maar 

blijft een onderscheidend detail. De 

“F” verwijst naar de geboorteplaats 

en belangrijkste testlocatie van onze 

F SPORT-auto’s: de Fuji Speedway aan 

de voet van de berg Fuji. 

 ZWART DAK EN 
DAKSPOILER VOOR F SPORT 
 De CT 200h F SPORT is beschikbaar 

met een optioneel opvallend zwart dak 

dat een dynamische tweekleurige look 

creëert, en is voorzien van een grotere 

dakspoiler met twee uitsparingen. 

De spoiler verhoogt samen met de 

in de achterbumper geïntegreerde 

grijze diffuser de stabiliteit van de auto 

dankzij extra downforce en een betere 

aerodynamica. 

 17" LICHTMETALEN F SPORT-
VELGEN 
 De lichtmetalen velgen van 17" 

hebben een design met 5 dubbele 

spaken en een afwerking in twee tinten. 

Laagprofielbanden garanderen een 

sublieme grip in bochten. 

 ¢  17" LICHTMETALEN 
F SPORTVELGEN 

 Velgen met 5 driedubbele spaken, een 

zeer dynamische sportieve vormgeving 

en een antracietkleurige afwerking. 

 Het team dat de CT 200h F SPORT ontwikkelde, stelde ook 
de LFA-supersportauto en de RC F-sportcoupé af, waardoor 
hij dezelfde spirit in zich heeft als die twee verbluffende auto’s. 
Exclusieve designelementen voor- en achteraan verbeteren samen 
met discrete zijschorten de aerodynamische prestaties. En om hem 
directer en alerter te maken, gaf het team de ophanging en het stuur 
een specifieke afstelling. 

 VOORKANT MET F SPORT-DESIGN 
 De CT 200h F SPORT is onmiskenbaar dynamisch, met een krachtige en 

kenmerkende spoelvormige grille, voorzien van speciaal “L-gaaswerk”. In de 

onderaan bredere en diepere grille zijn een aerodynamische lipspoiler en vinnen 

ondergebracht. 

 F SPORT 

 ¢  Beschikbaar als accessoire. 
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 “BURGUNDY RED” LEDEREN 
ZETELBEKLEDING 
 De optionele “Burgundy Red” lederen 

zetelbekleding is de kenmerkende 

kleur in het interieur van de CT 200h 

F SPORT. De hemelbekleding wordt 

standaard uitgevoerd in het zwart. De 

“Carbon Fibre” inleg sluit perfect aan 

bij de geperforeerde sportpedalen, de 

instaplijsten en de overige F SPORT-

interieurafwerkingselementen. 

 F SPORT-STUURWIEL 
 Dit prachtig gemaakte stuurwiel met 

F SPORT-logo werd geïnspireerd 

door dat van onze iconische LFA-

supersportauto. De vormgeving van 

de met geperforeerd leder afgewerkte 

F SPORT-schakelpook sluit naadloos 

aan bij het stuurwiel. Samen creëren 

ze een schitterende ambiance van 

sportiviteit. 

 STIKSELS VAN LEDEREN 
ZETELBEKLEDING 
 Alles in de CT 200h F SPORT wijst 

op de aandacht voor het detail, zoals 

de prachtige, gekleurde stiksels die het 

interieur een extra dynamische look 

geven. 

 GEPERFOREERDE 
SPORTPEDALEN 
 Pedalen van geperforeerd aluminium 

verraden dat het design van de CT 200h 

F SPORT zijn wortels in de autosport 

heeft. Ze bieden een uitstekende grip. 

 F SPORT-INSTAPLIJSTEN 
 De instaplijsten voor de deuren vooraan 

bieden een duurzame bescherming. 

Ze hebben een look van geborsteld 

aluminium en zijn voorzien van het 

Lexus-logo in Jet Black. 
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 TECHNISCHE 
GEGEVENS 

 1 1ste cijfer is voor de CT 200h met 15" lichtmetalen velgen. 2de cijfer is voor de CT 200h met 16" lichtmetalen. 3de cijfer is voor de CT 200h met 17" lichtmetalen velgen.
2 1ste cijfer is voor de CT 200h met 15" lichtmetalen velgen. 2de cijfer is voor de CT 200h met 16" of 17" lichtmetalen velgen.
3 Berekend volgens de VDA-methode. Alle vermelde cijfers zijn inclusief het opbergvak onder de vloer van de bagageruimte.

*  Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving, in overeenstemming met de vereisten van Richtlijn 80/1268/EEC en de latere amendementen.

De metingen gebeuren met een voertuig met Europese standaarduitrusting. Voor meer informatie, gelieve uw lokale erkende Lexus–dealer te contacteren.

Het brandstofverbruik en de CO2-waarden van uw voertuig kunnen verschillen van de gemeten waarden. Het rijgedrag, evenals andere factoren (zoals de staat van de weg, het verkeer, de staat van het voertuig, de bandendruk, de aanwezige uitrusting, de belading, het

aantal inzittenden, …) hebben een invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van uw voertuig.

Opmerking: meer technische gegevens, en updates, vindt u op nl.lexus.be. 

MAXIMUMVERMOGEN

DIN-pk / kW 136 / 100

MOTOR

Cilinderinhoud (cm3) / cilinders / kleppen 1798 / L4 / 16

Klepmechanisme VVT-i

Brandstof Benzine, 95 octaan of meer

Max. vermogen (DIN-pk / kW bij t/min) 99 / 73 bij 5200

Max. koppel (Nm bij t/min) 142 bij 2800 - 4400

ELEKTROMOTOR

Type AC-synchroon, permanente magneet

Maximumvermogen (DIN-pk / kW) 82 / 60

Max. koppel (Nm) 207

HYBRIDE BATTERIJ

Type Nikkel-Metaal Hydride (Ni-MH)

Aantal cellen 168

Nominale spanning (V) / systeemspanning (V) 202 / 650

TRANSMISSIE

Aangedreven wielen Voorwielaandrijving

Transmissie Elektronische Continu Variabele Transmissie

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 180

0-100 km/u (s) 10,3

CO2-UITSTOOT* (g/km)

Emissienorm Euro 6

Gecombineerde cyclus 82 / 88 / 941

BRANDSTOFVERBRUIK* (l/100 km)

Gecombineerde cyclus 3,6 / 3,8 / 4,11

REMMEN

Vooraan Geventileerde schijven

Achteraan Volle schijven

OPHANGING

Vooraan MacPherson veerpoten, schroefveren

Achteraan Dubbele driehoekige draagarmen

STUURINRICHTING

Type Tandheugelstuurinrichting

Aantal stuuromwentelingen 

(van aanslag tot aanslag)

2,7

Minimale draaicirkel (m) 5,2

GEWICHTEN (kg)

Maximum toegelaten massa 1790 / 18452

Totale onbeladen massa (min.-max.) 1370 - 1410 / 1410 - 14652

LUCHTWEERSTANDSCOËFFICIËNT

Cd-waarde 0,28 / 0,292

VOLUMES (l)

Brandstoftank 45

Bagageruimte3

 -  achterzetels rechtop 

(beladen tot de hoedenplank)

275

 -  achterzetels rechtop 

(beladen tot het dak)

375

 -  achterzetels neergeklapt 

(beladen tot het dak)

985
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 1 Het vermelde cijfer is voor de CT 200h met standaarduitrusting. Het overeenkomstige cijfer voor de CT 200h Executive, F SPORT of Privilege Line is 1455.
2 Het vermelde cijfer is voor de CT 200h met standaarduitrusting. Het overeenkomstige cijfer voor de CT 200h Executive, F SPORT of Privilege Line is 1525.
3 Het vermelde cijfer is voor de CT 200h met standaarduitrusting. Het overeenkomstige cijfer voor de CT 200h Executive, F SPORT of Privilege Line is 1520.
4 Het vermelde cijfer is voor de CT 200h voorzien van het standaard dak. Het overeenkomstige cijfer voor de CT 200h voorzien van het optionele glazen open dak is 974.

Opmerking: de afmetingen boven zijn in millimeter. 

15352

14
4

5
1

15303

1765 2020

940 2600

4350

810

9
8

9
4

9
4

0

13
4

5

13
7

0

13
15

13
3

5

9
7

0

14
7

5



50

 STANDAARDUITRUSTING 

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Actieve remlichten 

Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen1 

- ABS / BAS / BOS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC

Drive Mode Select

- ECO / NORMAL / SPORT

Rijmodus EV (Electric Vehicle)

Hill-start Assist Control (HAC)

Tyre Pressure Warning System (TPWS) 

PASSIEVE VEILIGHEID

In totaal 8 airbags

- bestuurder en voorpassagier: hoofd-, zij- en knieairbags

- flanken: gordijnairbags over volledige lengte

Aan/uit-schakelaar voor airbag voorpassagier

Gordelwaarschuwing vooraan met visueel signaal en geluidssignaal

ISOFIX-bevestigingspunten op buitenste zitplaatsen achteraan

Gordelspanners vooraan

Anti-whiplashzetels (WIL) en -hoofdsteunen vooraan

EXTERIEUR

15" lichtmetalen velgen

- 195/65 R15-banden 

Buitenspiegels

- elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar

- geïntegreerde richtingaanwijzers en omgevingsverlichting

Halogeenkoplampen

- auto aan/uit-functie

- manuele hoogteregeling 

Led- (Light Emitting Diode)

- dagrijlichten

- achterlichten

- nummerplaatverlichting achteraan

Ruitenwissers met regensensor

UV- en hittewerende ruiten

Dakspoiler 

- geavanceerd aerodynamische design 

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem

- startonderbreker 

Automatische deurvergrendeling

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

Premium audiosysteem met 6 luidsprekers

- AM/FM RDS-tuner 

- in het dashboard geïntegreerde cd-speler met één lader

AUX-aansluiting en USB-poort

Bluetooth®-connectiviteit voor gsm en audio2

Dubbele instrumenten (hybrid indicator / tachymeter)

Digitale klok 

Eco-drive indicator

Hybrid System indicator

Multi-informatiescherm 

Optitron-instrumenten

Vermogensmeter

Bedieningselementen op het stuurwiel

- audio / scherm / telefoon / spraakherkenning

Spraakherkenning voor telefoon

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

3-spakig, met leder bekleed stuurwiel

- manueel multiverstelbaar 

Elektrische ruiten voor- en achteraan

Elektronische klimaatregeling 

- automatische recirculatiefunctie

- luchtfilter met actieve antipollenfunctie

- afzonderlijke temperatuurinstelling bestuurder/passagier 

Vochtigheidssensor voor elektronische klimaatregeling3

Startknop 

Centrale armsteun met opbergvak vooraan

Met leder beklede schakelpook met chroominleg 

“Storm Black” inlegwerk 

Stoffen bekleding

Manueel verstelbare voorzetels

- bestuurder: 6-voudige verstelling

- passagier: 4-voudige verstelling

Instapverlichting

Bagagescherm

- uitschuifbaar / wegklapbaar / opbergbaar

In twee delen (60/40) neerklapbare achterbank

Bandenreparatiekit 

 1  ABS = Anti-lock Braking System (antiblokkeersysteem remmen) / BAS = Brake Assist System (remhulpsysteem) / BOS = Brake Override System (systeem dat steeds prioriteit geeft aan het rempedaal boven het gaspedaal, mochten beide tegelijk ingetrapt worden) / 

EBD = Electronic Brake-force Distribution (elektronische remkrachtverdeling) / ECB-R = Electronically Controlled Braking - Regeneration (elektronisch gestuurde regeneratie van de remkracht) / EPS = Electric Power Steering (elektrische stuurbekrachtiging) / TRC = 

Traction Control (tractiecontrolesysteem) / VSC = Vehicle Stability Control (elektronisch stabiliteitssysteem).
2 Informeer u bij uw lokale erkende Lexus-dealer over de compatibiliteit van uw smartphone.
3 Enkel op de CT 200h met standaarduitrusting. Niet beschikbaar op de CT 200h Executive, F SPORT en Privilege Line. 
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 EXTRA UITRUSTING PER LINE 

 1 Informeer u bij uw lokale erkende Lexus-dealer over de compatibiliteit van uw smartphone.
2 De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag informatie over welke Connected Services in uw land beschikbaar zijn. 

EXECUTIVE LINE
(Bovenop / verschillend van standaarduitrusting)

16" lichtmetalen velgen 

- 205/55 R16-banden

Mistlampen vooraan

Parkeersensoren voor- en achteraan

Lexus Navigation

- 7" centraal, vast kleurenscherm 

- bediening via draaiknop 

- navigatiesysteem

- AUX-aansluiting en compatibel met VTR 

- extra USB-poort

- verschillende schermen voor bediening / controle diverse 

systemen, bijv. audio / airconditioning / telefoon

- MirrorLinkTM voor compatibele smartphones 1

Achteruitkijkspiegel

- elektrochromatisch (zelfdimmend) 

Achteruitrijcamera

Intelligent instap- en startsysteem (keyless entry)

Cruise control

Lederen zetelbekleding 

Verwarmbare voorzetels 

F SPORT LINE
(bovenop / verschillend van Executive Line)

17" lichtmetalen velgen met twee tinten afwerking 

- 215/45 R17-banden

F SPORT buitenstyling 

- spoelvormige grille met geaccentueerd design

- aerodynamisch verder verbeterde voorbumper 

- grille met kenmerkend L-gaaswerk

- zijschorten / logo’s op de flanken 

Verdonkerde achterruiten

Dakspoiler

- met twee aero-scoopuitsparingen

- verder verbeterde aerodynamica

- extra stabiliteit

LED-dimlichten (Light Emitting Diode)

- met automatische hoogteregeling en hogedruksproeiers

- LED-mistlichten vooraan

F SPORT binnenstyling

- 3-spakig stuurwiel afgewerkt met geperforeerd leder en 

F SPORT-logo

- aluminium instaplijsten met LEXUS-opschrift voor deuren 

vooraan 

- zwarte hemelbekleding 

- “Carbon Fibre” inlegwerk (handschoenkast en zijpanelen) 

- pedalen van geperforeerd aluminium 

- F SPORT-bekleding in ProLuxe Leather met decoratieve 

contrasterende stiksels

- schakelpook met uniek F SPORT-design, afgewerkt met zowel 

glad als geperforeerd leder

Performance-schokdempers, voor-en achteraan

PRIVILEGE LINE
(bovenop / verschillend van Executive Line)

LED-dimlichten (Light Emitting Diode) 

- met automatische hoogteregeling en hogedruksproeiers

- LED-mistlichten vooraan

Verdonkerde achterruiten

Buitenspiegels 

- automatisch elektrisch inklapbaar

- elektrochromatisch (zelfdimmend)

Antidiefstalsysteem met intrusiesensor, inclinatiesensor en alarm 

4,2" multi-informatiescherm in kleur

- TFT-technologie (Thin Film Transistor)

- gelinkt met multimediatechnologie 

Mark Levinson® Premium Surround-audiosysteem met 

13 luidsprekers

- met geïntegreerde dvd-lezer in het dashboard

Lexus Premium Navigation 

- 7" vast, centraal kleurenscherm

- bediening via Remote Touch 

- geavanceerd navigatiesysteem met SD-kaarttechnologie

- AUX-aansluiting en compatibel met VTR 

- extra USB-poort

- DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)

Lexus Connected Services2 

- Online Search / Google Street View® / Panoramio®

- Send Route to Car / Connected Traffic / Traffic Bar 

- Digital Terrain Model / Route Trace Registration 

- Ecological Route / Speed Camera Guidance

- Urgent Traffic Event Notification / QR-code van bestemming

Achteruitrijcamera met parkeerhulplijnen

Digitale klok, met aanpassing van tijd op basis van GPS 

“Techno Black” inlegwerk

Elektrisch verstelbare voorzetels 

- bestuurder: 8-voudige verstelling met geheugen en 

lendensteun 

- passagier: 4-voudige verstelling 
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 OPTIES EN 
PACKS 

 1 Enkel beschikbaar met F SPORT Leather Pack en Lexus Premium Navigation.
2 Zie pagina’s 56 tot 59 voor meer informatie over en afbeeldingen van de verschillende types houten inlegwerk. 

OPTIES CT 200h
CT 200h 

Executive Line
CT 200h 

F SPORT Line
CT 200h 

Privilege Line

Metaalkleur o o o o

Zwart dak (tweekleurig koetswerk) — — o —

Glazen elektrisch kantel-/schuifdak — o o o

Antidiefstalsysteem met intrusiesensor, inclinatiesensor en alarm — o o s

Mark Levinson® Premium Surround System met 13 luidsprekers — — o1 s

17-duims lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45 R17 — — — o

Houten inlegwerk (keuze tussen Ash Burl, Bamboo of Shimamoku)2 o o — o

PACKS CT 200h
CT 200h 

Executive Line
CT 200h 

F SPORT Line
CT 200h 

Privilege Line

Multimedia

Lexus Navigation o s s —

Lexus Premium Navigation — o o s

Comfort & rijhulpsystemen

Comfort Pack o s s s

F SPORT Leather Pack — — o —

Geavanceerde veiligheid & rijhulpsystemen

Pre-Crash Safety (PCS) — — — o

— = niet beschikbaar / o = beschikbaar als optie of pack tegen meerprijs / s = standaard
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 1 De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt vertelt u graag of uw smartphone compatibel is.
2 De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag informatie over welke Connected Services in uw land beschikbaar zijn.
3 Actief vanaf 50 km/u. 

MULTIMEDIA 

Lexus Navigation 

7" centraal, vast kleurenscherm 

Bediening via draaiknop 

Navigatiesysteem

AUX-aansluiting en compatibel met VTR 

Extra USB-poort

Verschillende schermen voor bediening / controle diverse 

systemen, bijv. audio / airconditioning / telefoon

MirrorLinkTM voor compatibele smartphones 1

Lexus Premium Navigation 

Premium audiosysteem met 10 luidsprekers

- met geïntegreerde DVD-lezer in het dashboard

7" vast, centraal kleurenscherm

Bediening via Remote Touch 

Geavanceerd navigatiesysteem met SD-kaarttechnologie

AUX-aansluiting en compatibel met VTR 

Extra USB-poort

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)

Lexus Connected Services2

- Online Search / Google Street View® / Panoramio®

- Send Route to Car / Connected Traffic / Traffic Bar 

- Digital Terrain Model / Route Trace Registration 

- Ecological Route / Speed Camera Guidance

- Urgent Traffic Event Notification / QR-code van bestemming

Achteruitrijcamera met parkeerhulplijnen

4,2" multi-informatiescherm in kleur

- TFT-technologie (Thin Film Transistor)

- gelinkt met multimediatechnologie

Digitale klok, met aanpassing van tijd op basis van GPS

COMFORT & RIJHULPSYSTEMEN

Comfort Pack

Cruise control

Parkeersensoren voor- en achteraan 

F SPORT Leather Pack 

Bekleding in F SPORT-leder 

Elektrisch verstelbare voorzetels 

- bestuurder: 8-voudige verstelling met geheugen en 

lendensteun 

- passagier: 4-voudige verstelling 

Buitenspiegels 

- automatisch elektrisch inklapbaar

- elektrochromatisch (zelfdimmend)

Verwarmbare voorzetels

GEAVANCEERDE VEILIGHEID 

Pre-Crash Safety (PCS) 

- Adaptive Cruise Control (ACC)3

- millimetergolfradar

- Pre-Crash Brake Assist

- Pre-Crash Brake

- Pre-Crash veiligheidsgordels 
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 BAGAGEDRAGER 
 Vergrendelbare, lichtgewicht bagagedrager van 

aluminium. Met een gestroomlijnde vorm die 

windgeluiden vermindert. Stevige basis voor het 

gamma dak- en opbergaccessoires. Eenvoudig te 

monteren en te verwijderen. 

 BESCHERMPLAAT VOOR 
ACHTERBUMPER 
 Beschermt de bumper tegen krassen tijdens het in- en 

uitladen van bagage. 

 FIETSHOUDER ACHTERAAN 
 Licht maar zeer stevig, vergrendelbaar en afneembaar 

model om één of twee fietsen te vervoeren. 

 SIERAFWERKING GRILLE 
 Met afwerking in Piano Black om het dynamische 

profiel van de “spoelvormige grille” van de CT 200h 

in de verf te zetten. 

 ACCESSOIRES 
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 KOFFERMAT 
 Stijlvolle stoffen mat om het tapijt in de bagageruimte te 

beschermen. Op maat gemaakt. Past rond of over de 

rugleuning van de achterzetels wanneer een of beide 

worden neergeklapt. 

 DRAAGBARE DVD-SPELER 
 Deze dvd-speler met 7" scherm houdt passagiers 

aangenaam bezig tijdens langere ritten. Hij is compatibel 

met tal van multimediaformaten en is voorzien van 

een USB-aansluiting, een sleuf voor SD-kaarten en 

een ingang voor het AV-signaal van smartphones. 

Met een geschikte stroomadapter kunt u hem ook 

thuis gebruiken. 

 INLEGSET VAN KOOLSTOFVEZEL 
 Sportief inlegwerk met koolstofvezelafwerking voor het 

dashboard en de knoppenpanelen op de deuren. De 

set sluit naadloos aan bij de Lexus-buitenspiegelhoezen 

met koolstofvezellook. 

 HOUDER VOOR iPAD® 
 De houder past in het docking station van het 

entertainmentsysteem achteraan en vormt zo een 

solide steun voor de iPad of iPad Air van passagiers op 

de achterbank. Beschikbaar met en zonder voeding. 

 HORIZONTAAL BAGAGENET 
 Lawaai en trillingen van schuivende bagage in de koffer 

kunnen afleiden tijdens het rijden en zo de veiligheid in 

gevaar brengen. Dit horizontale net biedt een handige 

oplossing door uw bagage stevig te verankeren. 

 VERLICHTE INSTAPLIJSTEN 
 Een mooi stylingelement dat tegelijk de lak van de 

drempels beschermt. 
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 INTERIEURCOMBINATIES 

 STOF1 

 Panther Black  Autumn Brown 

 Black 

 Storm Black 

 Lava Red 

 Slate Grey 

 Silk Ivory 

 Techno Black 

 Ocean Blue 

 Burgundy Red 

 Black 

 Blue  Galaxy Black 

 Carbon Fibre 

 Burgundy Red 

 Ivory  Topaz Brown 

 Tropical Bamboo  Dark Brown 

ash burl 

 Black & Grey 

shimamoku 

 LEDER2 

 F SPORT PROLUXE LEDER3  F SPORT-LEDER4 

 INLEGWERK5  F SPORT-INLEGWERK6 

 1 Stof is standaard op CT 200h met standaarduitrusting.
2 Leder (in drie mogelijke kleuren) is standaard op Executive en Privilege Line.
3 Bekleding F SPORT ProLuxe leder is enkel beschikbaar en standaard op F SPORT Line.
4 F SPORT-leder met uniek design en twee exclusieve kleuren is als optie verkrijgbaar op F SPORT Line.
5  Inlegwerk Storm Black is standaard op CT 200h met standaarduitrusting en Executive Line. Techno Black is standaard op Privilege Line. Drie soorten inlegwerk in hout (zie afbeeldingen) zijn als optie beschikbaar op CT 200h met standaarduitrusting, Executive Line en 

Privilege Line.
6 Inlegwerk Carbon Fibre is standaard op F SPORT Line.

Op de volgende 3 pagina’s vindt u een selectie van de beschikbare interieurcombinaties. De Lexus-dealer bij u in de buurt zal u graag bijkomende informatie geven. 
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 Stof in Panther Black met Storm Black inlegwerk 
 (CT 200h in standaarduitrusting) 

 Stof in Lava Red met Black & Grey shimamoku inlegwerk 
 (CT 200h in standaarduitrusting) 

 Stof in Autumn Brown met Dark Brown ash burl inlegwerk 
 (CT 200h in standaarduitrusting) 

 Stof in Ocean Blue met Techno Black inlegwerk 
 (CT 200h in standaarduitrusting) 
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 Leder in Ivory met Tropical Bamboo inlegwerk 
 (Executive Line en Privilege Line) 

 Leder in Topaz Brown met Dark Brown ash burl inlegwerk 
 (Executive Line en Privilege Line) 

 Leder in Black met Black & Grey shimamoku inlegwerk 
 (Executive Line en Privilege Line) 

 INTERIEURCOMBINATIES 



59

 F SPORT leder in Galaxy Black met Carbon Fibre inlegwerk 
 (F SPORT Line) 

 F SPORT leder in Burgundy Red met Carbon Fibre inlegwerk 
 (F SPORT Line) 

 F SPORT ProLuxe leder in Slate Grey met Carbon Fibre inlegwerk 
 (F SPORT Line) 

 F SPORT ProLuxe leder in Blue met Carbon Fibre inlegwerk 
 (F SPORT Line) 
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 F WHITE (083)1,4  SONIC WHITE (085)2 

 MERCURY GREY (1H9)4 

 BLACK (212)3 

 SATIN SILVER (1J4)4 

 EXTERIEURKLEUREN 

 GRAPHITE BLACK (223) 
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 ULTRASONIC BLUE (8U1)4 

 MORELLO RED (3R1)4  RED (3T2)3,4 

 SIENNA BROWN (4V3)2 

 DEEP BLUE (8X5)4 

 1 Alleen beschikbaar op F SPORT Line
2 Niet beschikbaar op F SPORT Line
3 Niet-metaalkleur
4 Ook beschikbaar met optioneel zwart dak op F SPORT Line.

Opmerking: door verschillen in het drukprocédé kunnen de weergegeven koetswerkkleuren licht verschillen van de werkelijke 

kleuren. 
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 Bij Lexus vinden we enkel verbluffend goed genoeg. Dat geldt evenzeer voor onze 

service en naverkoop als voor de auto’s zelf. Tijdens de volledige levensduur van uw 

auto garandeert Lexus Care dat een Lexus hebben voor u een topklasse-ervaring 

is, met service en onderhoudsplannen op maat, elk uitgewerkt voor volledige 

tevredenheid in elk opzicht en een totale gemoedsrust.

De auto’s van Lexus worden voorzien van de meest geavanceerde technologie 

ter wereld om u geheel in de geest van het Japanse “Omotenashi” (de typische 

Japanse gastvrijheid) een verbluffende ervaring te bieden. Zoals we ook het 

maken van auto’s op een unieke manier benaderen, streven we ernaar elke klant 

te behandelen zoals we dat met een gast thuis zouden doen. Die filosofie voor een 

service van wereldklasse heeft geleid tot details als (bijvoorbeeld) verse bloemen 

in de overhandigingsruimtes, brandschone werkruimtes en een gratis aangeboden 

wasbeurt voor uw auto.

Na de levering van elke nieuwe Lexus beschouwen we zorgen voor uw auto als 

zorgen voor u, onze klant. De erkende dealers van Lexus engageren zich om de 

allerhoogste klantentevredenheid te bereiken. In onze comfortabele wachtruimte 

kunt u bij een koffie het recentste nieuws doornemen, of online gaan als u dat wenst. 

Ondertussen doen onze mecaniciens hun werk met optimale efficiëntie zodat u met 

een minimale onderbreking van uw dag weer de weg op kunt. 

 LEXUS CARE 



 LEXUS SERVICE 

 Lexus Service is een uitnodiging aan u om het welzijn 

van uw Lexus toe te vertrouwen aan toegewijde 

professionals. En voor ons is het een kans om een 

ongeëvenaard serviceniveau te bieden. Dankzij 

onder meer de diepgaande opleiding en constante 

loopbaanontwikkeling van onze medewerkers kunt u 

erop vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om te 

garanderen dat uw Lexus in dezelfde perfecte staat 

blijft als toen u hem kocht. 

•  Professionele Lexus-mecaniciens

• Originele Lexus-onderdelen

• Lexus-onderhoudshistoriek beschermt de 

doorverkoopwaarde

• Grondig visueel veiligheidsrapport

• Lexus-onderhoud exact afgestemd op uw 

behoeften

• De modernste installaties en apparatuur 

 LEXUS-WAARBORGEN 

•  3 jaar of 100.000 km volledige waarborg

• 3 jaar waarborg op lakwerk en tegen 

oppervlakteroest

• 12 jaar waarborg tegen koetswerkperforatie door 

corrosie

• 5 jaar of 100.000 km waarborg op sommige 

componenten van de hybride aandrijving 

Gelieve contact op te nemen met uw erkende Lexus-dealer of met uw erkend Lexus-

servicecenter voor meer informatie over de waarborgen.

 LEXUS-MOBILITEIT 

 We willen er zeker van zijn dat u met een complete 

gemoedsrust overal in Europa met uw Lexus kunt rijden. 

Daarom voorzien we tijdens de eerste drie jaar dat u 

eigenaar bent een gratis Lexus Euro Assistance 24*. 

Dit programma verzekert uw mobiliteit, zodat u steeds 

overal geraakt waar u moet zijn. Het zorgt bijvoorbeeld 

voor het takelen van uw auto, een hotelaccomodatie, 

een vervangwagen, het repatriëren van de auto en 

nog vele andere diensten, mocht uw Lexus immobiel 

of gestolen worden of beschadigd zijn ten gevolge 

een aanrijding. 

 *  De voorwaarden kunnen van land tot land verschillen. Gelieve inlichtingen te 

vragen bij uw erkende Lexus-dealer of bij uw erkend Lexus-servicecenter. 



 CT 200h 

 ONTDEK 
DE CT 200h 
 Neem contact op met de erkende Lexus-dealer bij u in de buurt voor een proefrit.

Meer over de CT 200h:

nl.lexus.be/ct

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 

 © 2015 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 Lexus-dealer naar details over dergelijke 

veranderingen, die voor uw regio vereist zouden kunnen zijn.

Opmerking: 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.

Lexus Belgium - TBel n.v. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem - www.lexus.be

M9715-CT001-NL/red. 07.2015

Zorg dragen voor het milieu is voor Lexus een prioriteit. Wij nemen heel wat maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de milieueffecten van onze voertuigen tijdens hun levenscyclus (van het ontwerpen, de productie, 

de distributie, de verkoop en het onderhoud tot de afdanking) tot een minimum worden beperkt. Uw dealer 

zal u graag meer informatie verstrekken over de eisen met betrekking tot afgedankte voertuigen.

Gedrukt in Europa, augustus 2015 
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