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STANDAARDUITRUSTING

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Actieve remlichten
Adaptieve variabele ophanging (AVS)
Luchtvering
Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen1

-  ABS / BAS / EBD / ECB / EPB / EPS / TRC / VGRS / 
VSC

Drive Mode Select (ECO / COMFORT / NORMAL / 
SPORT S / SPORT S+)
Rijmodus EV (Electric Vehicle)
Hill-start Assist Control (HAC)
Permanente vierwielaandrijving (AWD)
Tyre Pressure Warning System (TPWS)
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
Blind Spot Monitor (BSM) met Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

PASSIEVE VEILIGHEID

Aan/uit-schakelaar voor airbag voorpassagier
Gordelwaarschuwing vooraan met visueel signaal  
en geluidssignaal
ISOFIX-bevestigingspunten op buitenste zitplaatsen achteraan
Gordelspanners, voor- en achteraan
In totaal 8 airbags

- bestuurder en voorpassagier; hoofd-, zij- en knieairbags
- buitenste zitplaatsen achteraan: zijairbags
- flanken: gordijnairbags over volledige lengte

Anti-whiplashzetels (WIL) vooraan met actieve hoofdsteunen

KOETSWERK

19” lichtmetalen velgen met 15 spaken
- 245/45 R19 banden
- Brembo®-remmen
- bandenreparatiekit

Buitenspiegels
- elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar
- elektrochromatisch (zelfdimmend)
- geïntegreerde richtingaanwijzers en omgevingsverlichting

Schemersensor met follow-me-home-functie
Mistlichten voor- en achteraan
Adaptive High-Beam System (AHS)
Led- (Light Emitting Diode)

- dagrijlichten
- mistlichten vooraan
- koplampen (groot- en dimlichten)
- nummerplaatverlichting
- achterlichten

Lak met “zelfreparerende laag”
Parkeersensoren voor- en achteraan
Ruitenwissers met regensensor
UV- en hittewerend, getint glas
Waterafstotend glas voor ruiten deuren vooraan

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem
- immobilizer / inbraaksensor / sirene

Automatische deurvergrendeling
Dubbele deurvergrendeling

AUDIO, COMMUNICATIE EN
INFORMATIE

5,8” multi-informatiescherm in kleur
Mark Levinson® Reference Surround-audiosysteem met 
19 luidsprekers
Analoge klok

- GPS-functie
AUX-aansluiting & 2 USB-poorten
Bluetooth® connectiviteit voor gsm en audio
DAB-tuner2 / in het dashboard geïntegreerde cd-/dvd-speler 
voor 1 cd/dvd
Dubbele meters

- indicator hybride systeem / toerenteller
Dubbele instrumentenverlichting (blauw/rood)
Lexus Premium Navigation

-  12,3” opsplitsbaar multimediascherm met bediening via 
Remote Touch

-  navigatiesysteem op harde schijf (HDD, Hard Disk Drive) 
met Dynamic Route Guidance (DRG)2

-  verschillende schermen voor bediening/controle 
voertuigsystemen, bijv. audio / airconditioning / 
boordcomputer

- Parking Assist Monitor
Lexus Connected Services

- verschillende online applicaties2

Optitron-instrumenten
Bedieningselementen op het stuurwiel

- audio / scherm / telefoon / spraakherkenning

INTERIEURCOMFORT EN
FUNCTIONALITEIT

12V-stopcontact in de middenconsole
Automatisch sluiten van het kofferdeksel (soft shut)
Uiteinde consolebox met houtinleg
Cruise control
Voorziening makkelijk in- en uitstappen

-  bestuurderszetel/stuurwiel met wegschuif-/
terugkeerfunctie

Elektrische ruiten voor- en achteraan
Centrale armsteun en opbergvak vooraan
Elektrisch verstelbare voorzetels

-  4-voudig verstelbare lendensteun (bestuurder) / 2-voudig 
verstelbare lendensteun (voorpassagier)

-  10-voudig verstelbaar (bestuurder) / 10-voudig 
verstelbaar (voorpassagier)

- 2-voudig uitschuifbaar zetelkussen (bestuurder)
- verwarmd en geventileerd (bestuurder en voorpassagier)
-  geheugen, 3 voorgeprogrammeerde instellingen 

(bestuurder en voorpassagier)
Instapverlichting
Versnellingshendel en smart key afgewerkt met leder
Dynamische led-sfeerverlichting
Richtingaanwijzers met impulsbediening: 3 knippersignalen 
en automatische terugkeer
Centrale armsteun achteraan3

- opbergvak en bekerhouder
Verwarmde achterzetels
Achteruitkijkspiegel

- elektrochromatisch (zelfdimmend)
Intelligent instap- en startsysteem
Zonnescherm

- achterruit, elektrisch
3-spakig houten en lederen stuur

- elektrisch multiverstelbaar
Elektronische airconditioning

- 2 zones / nanoe®-technologie
Lederen zetelbekleding
Houten inlegwerk
Card key

1  ABS = Anti-lock Braking System (antiblokkeersysteem remmen) / BAS = Brake Assist System (remhulpsysteem) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (elektronische remkrachtverdeling) / ECB = Electronically Controlled Braking (elektronisch gestuurd 
remsysteem) / EPB = Electric Parking Brake (elektronische parkeerrem met automatische activering) / EPS = Electric Power Steering (elektrische stuurbekrachtiging) / TRC = Traction Control (tractiecontrolesysteem) / VGRS = Variable Gear Ratio Steering 
(snelheidsafhankelijke stuurinrichting) / VSC = Vehicle Stability Control (elektronisch stabiliteitssysteem).

2  Gelieve inlichtingen te vragen bij uw lokale erkende Lexus-dealer voor informatie over de specifieke status van dit uitrustingskenmerk in uw land.
3  Geen doorlaadmogelijkheid.
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EXTRA UITRUSTING PER LINE

LS 600h F SPORT LINE
(bovenop / verschillend van standaarduitrusting)

19” velgen van gesmeed aluminium met F SPORT-design
- 245/45 R19-banden

Actieve stabilisatorstangen
F SPORT-koetswerkdesign

- voor- en achterbumper
- exclusieve F SPORT-mistlichten vooraan
-  spoelvormige grille met honingraatrooster / logo’s op de 

flanken
F SPORT-interieurdesign

- aluminium inlegwerk / zwarte hemelbekleding
-  pedalen van geperforeerd aluminium / specifieke 

instaplijsten
-  stuurwiel en versnellingshendel afgewerkt met 

geperforeerd leder
-  exclusieve F SPORT-bekleding van geperforeerd leder

PRE-CRASH SAFETY PACK (PCS)
Adaptive Cruise Control (ACC) - alle snelheden
PCS-systeem

-  millimetergolfradar
-  Pre-Crash Brake Assist / Pre-Crash Brake
-  Pre-Crash Seatbelts

F SPORT INTERIOR UPGRADE PACK
Alcantara®

-  A- en B-stijl / zonnekleppen (bestuurder en 
voorpassagier) / hemelbekleding

Verwarmd F SPORT stuurwiel
-  elektrisch multiverstelbaar
-  lederen middendeel

LS 600h PRESIDENT LINE
(bovenop / verschillend van standaarduitrusting)

19” lichtmetalen velgen, 7 dubbele spaken hol kamer ontwerp
- 245/45 R19 banden

PRE-CRASH SAFETY PACK (PCS)
Adaptive Cruise Control (ACC) - alle snelheden
PCS-systeem

- millimetergolfradar
- Pre-Crash Brake Assist / Pre-Crash Brake
- Pre-Crash Seatbelts

REAR SEAT UPGRADE PACK
3-spakig houten en lederen stuurwiel, verwarmd

- elektrisch multiverstelbaar
- lederen middendeel

Airconditioning met vier zones
- Climate Concierge
- upgrade klimaatregeling achteraan
- afzonderlijke temperatuurregeling links en rechts
-  elektrisch bediende zonneschermen voor de zijruiten 

achteraan
Extra voor voorzetels

- 2-voudig verstelbare kuitensteun (voorpassagier)1

Elektrisch glazen kantel-/schuifdak
Multifunctionele opklapbare centrale armsteun achteraan2

-  bediening van klimaatregeling, audio, zetels en 
zonneschermen

Achterzetels (links en rechts)
- 2-voudig verstelbare lendensteun
- met airconditioning
- vlindervormige hoofdsteunen
- elektrisch verstelbaar met geheugen
- elektrisch bediende lendenmassage

Zijairbags achteraan
REAR SEAT ENTERTAINMENT
Rear Seat Entertainment-systeem met wegklapbaar
9” kleurenscherm

- dvd en Blu-ray™ speler
- afstandsbediening
- compatibel met SD-kaarten

INTERIOR UPGRADE PACK
Alcantara®

-  A- en B- stijl / zonnekleppen (bestuurder  
en voorpassagier) / hemelbekleding

Semi-aniline lederen armsteun vooraan
Semi-aniline lederen zetels
INSTRUMENT PANEL UPGRADE PACK
Lederbekleding voor het dashboard en de deurpanelen
Met leder beklede deurarmsteunen
Met leder bekleed handschoenkastje

LS 600h L PRESIDENT LINE
(bovenop LS 600h President Line)

Verlenging van wielbasis en totale lengte van auto met 120 mm

1 Niet beschikbaar in combinatie met het Rear Seat Relaxation Pack (versie met 4 of 5 zitplaatsen).
2 Geen doorlaadmogelijkheid.
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OPTIES EN PACKS

OPTIES LS 600h
F SPORT Line

LS 600h
President Line

LS 600h L
President Line

Metaalkleur o o o
Elektrisch glazen kantel-/schuifdak o s s
Inlegwerk Black & Grey (Shimamoku) — o o

PACKS LS 600h
F SPORT Line

LS 600h
President Line

LS 600h L
President Line

Geavanceerde veiligheid & rijhulpsystemen
Advanced Pre-Crash Safety Pack (A-PCS) met Night View — o o
Entertainment & ontspanning
Rear Seat Relaxation Pack (4 zitplaatsen) — — o1

Rear Seat Relaxation Pack (5 zitplaatsen) — — o1

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

1 Het Rear Seat Relaxation Pack (4 zitplaatsen) en het Rear Seat Relaxation Pack (5 zitplaatsen) kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.
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GEAVANCEERDE VEILIGHEID & RIJHULPSYSTEMEN

Advanced Pre-Crash Safety Pack (A-PCS) met Night View
(bovenop de inhoud van het Pre-Crash Safety Pack (PCS))
Advanced Obstacle Detection

-  een stereocamera en nabij-infraroodprojectoren vullen de millimetergolfradar aan 
waardoor meer hindernissen, waaronder bewegende voetgangers, kunnen worden 
gedetecteerd, ook ‘s nachts

Driver Monitoring
- waarschuwt als de bestuurder niet naar de weg kijkt en een obstakel wordt gedetecteerd

Emergency Steering Assist
- verbetert de stabiliteit en reactie van de auto tijdens snelle uitwijkmanoeuvres

Rear Pre-Crash Safety
-  een millimetergolfradar scant de zone achter de auto en activeert de Pre-Crash Intelligent 

Headrests vooraan
Lane Keeping Assist (LKA)
Night View

-  toont ‘s nachts een warmtebeeld van de zone vóór de auto op een deel van het 12,3” scherm

ENTERTAINMENT & ONTSPANNING

Rear Seat Relaxation Pack
(4 zitplaatsen)
Rear Seat Entertainment-systeem met wegklapbaar
9” kleurenscherm

- dvd- en Blu-ray™-speler
- afstandsbediening
- compatibel met SD-kaarten

Relaxatiezetel (rechts)
- klimaatregeling met lichaamstemperatuursensor (infrarood)
- elektrisch verstelbare rugleuning en voetsteun
- elektrisch wegklapbare hoofdsteun van de voorpassagierszetel
- massagefuncties met afstandsbediening
- airbag in het zitkussen

Vaste middenconsole achteraan met bedieningspaneel1
- verstelbaar en uittrekbaar tafeltje met houtinleg
- opbergruimte voor afstandsbedieningen

Rear Seat Relaxation Pack
(5 zitplaatsen)
Naar achteren gerichte console tussen de voorzetels
Rear Seat Entertainment-systeem met 9” kleurenscherm op de console

- dvd- en Blu-ray™-speler
- afstandsbediening
- compatibel met SD-kaarten

Relaxatiezetel (rechts)
- klimaatregeling met lichaamstemperatuursensor (infrarood)
- elektrisch verstelbare rugleuning en voetsteun
- elektrisch wegklapbare hoofdsteun van de voorpassagierszetel
- massagefuncties met afstandsbediening
- airbag in het zitkussen

Opklapbare centrale armsteun achteraan met bedieningspaneel1
- opbergruimte voor afstandsbedieningen

1 Geen doorlaadmogelijkheid.
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LINES*
LS 600h LS 600h L

EUR excl. BTW EUR incl. BTW EUR excl. BTW EUR incl. BTW

F SPORT Line s s − −

President Line 9 933,88 12 020,00 s s

− = niet beschikbaar
s = standaard
* De Lines kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

VERSIES
EUR excl. BTW EUR incl. BTW

LS 600h F SPORT Line 104 380,17 126 300,00

LS 600h L President Line 116 776,86 141 300,00

MOTOREN 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

LS 600h E-CVT 4969* 290/394** 520* 24 8,6 199 E

LS 600h L E-CVT 4969* 290/394** 520* 24 8,6 199 E

* benzinemotor   
** vermogen benzinemotor; systeemvermogen van hybride-aandrijving: 327 kW/445 pk

OPTIES
Voor de combinatiemogelijkheden van de opties, zie pagina 4.

EUR excl. BTW EUR incl. BTW

Metaalkleur 950,41 1150,00

Elektrisch glazen kantel-/schuifdak 1 115,70 1 350,00

Inlegwerk Black & Grey (Shimamoku) 396,69 480,00

Advanced Pre-Crash Safety Pack (A-PCS) met Night View 3 735,54 4 520,00

Rear Seat Relaxation Pack (4 zitplaatsen) 4 404,96 5 330,00

Rear Seat Relaxation Pack (5 zitplaatsen) 4 404,96 5 330,00

PRIJZEN GELDIG VANAF 01.09.2016
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BAGAGENET
Handige netten, in horizontale of verticale configuratie beschikbaar om uw kostbare zaken 
goed op hun plaats te houden.

BESCHERMFOLIE VOOR ACHTERBUMPER
Beveiligt de lak van de achterbumper tegen kleine krassen die kunnen optreden bij het in- of 
uitladen van de koffer. Gemaakt van stevige transparante zelfklevende film en aangepast aan  
de vorm van de achterbumper.

MEDIUM SKI- & SNOWBOARD-HOUDER
Houder voor 4 paar ski’s of 2 snowboards. De houder is afsluitbaar en heeft een drukknop  
om deze te kunnen openen met handschoenen aan. Hij beschikt over een zachte rubberen 
voering aan de binnenkant om de ski’s of snowboards stevig vast te maken zonder deze te 
beschadigen en kan naar beide zijden van de auto glijden om het laden en lossen 
gemakkelijker te maken.

VELGSLOTEN
U zorgt voor een maximale beveiliging door op elke velg één moer te vervangen door een 
velgslot van Lexus. Door hun ronde profiel en specifieke sleutel is het nagenoeg onmogelijk 
de sloten te verwijderen met een klassieke moersleutel.

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

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:



© 2016 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.

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.
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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.

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.

TOT 10-JAAR DEKKING OP DE HYBRIDE BATTERIJ
Mits het laten uitvoeren van de Hybrid Health Check, inbegrepen in het onderhoud van uw wagen, 
heeft de hybride batterij een dekking tot tien jaar (zonder kilometerbeperking). Het onderhoud 
dient uitgevoerd te worden 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

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.


