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ACTieVe VeiLiGHeiD en RiJDYnAMieK

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

-  ABS / BAS / EBD / ECB / EPS / TRC / VSC
Drive Mode Select

-  ECO / NORMAL / SPORT
Hill-start Assist Control (HAC)
Tyre Pressure Warning System (TPWS)
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)

PASSieVe VeiLiGHeiD

8 airbags in totaal
-  bestuurder en voorpassagier: hoofd-, zij- en knieairbags
-  flanken; gordijnairbags over de volledige lengte

Aan/uit-schakelaar voorste passagiersairbag
Gordelwaarschuwing met geluidssignaal en verklikker
Isofix-punten, buitenste plaatsen achterin
Uitklappende motorkap (PUH)
Gordelspanners, vooraan en buitenste plaatsen achteraan
Anti-whiplashzetels (WIL) vooraan met actieve hoofdsteunen

eXTeRieuR

18” lichtmetalen velgen met 5 spaken, 225/45 R18 banden
Buitenspiegels

- elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
- elektrisch inklapbaar
- geïntegreerde richtingaanwijzers en grondverlichting

Led-lampen (Light Emitting Diode)
- koplampen, automatische hoogteregeling en sproeiers
- dagrijlichten
- achterlichtblokken
- mistachterlichten

Parkeersensoren, voor- en achteraan
Achteruitrijcamera (Parking Assist Monitor)
UV- en hittewerend getint glas
Waterafstotend glas voor zijruiten vooraan

BeVeiLiGinG

Antidiefstalsysteem
- startonderbreking / inbraaksensor / sirene

Automatische deurvergrendeling
Dubbele deurvergrendeling

AuDiO, COMMuniCATie en inFORMATie

Multifunctioneel 4,2”-kleurenscherm
Analoge klok met witte led-verlichting
Bluetooth®-connectiviteit voor mobiele telefoon en audio
Lexus Navigation
Lexus Media Display

- 7”-scherm bediend via draaiknop
- audiosysteem met 6 luidsprekers en Gracenote®

- AM/FM-tuner
- radioantenne geïntegreerd in achterruit
- in dashboard geïntegreerde cd-speler voor 1 cd

Optitron-instrumenten
Bedieningstoetsen op het stuur

- audio / display / telefoon / spraakherkenning
Twee USB-poorten en AUX-aansluiting

inTeRieuRCOMFORT en FunCTiOnALiTeiT

12 V-stopcontact
Tweedelige achterbank 60:40
Snelheidsregelaar
Elektrische ruiten
Elektronische airconditioning

- 2 zones
Centrale armsteun en opbergvak vooraan
Voorzetels, elektrisch verstelbaar

- verstelbaar in 8 richtingen (bestuurder en passagier)
Voorzetelverwarming
Instapverlichting
Met leder beklede versnellingspookknop
2-voudig elektrisch verstelbare lendensteun (bestuurder)
3-spakig lederen stuurwiel

- manueel multiverstelbaar
Schakelpeddels
Startknop
Intelligent instapsysteem
Achteruitkijkspiegel, elektrochromatisch (zelfdimmend)
Bekleding in geperforeerd leder
Noodreservewiel (RC 200t)
Bandenreparatiekit (RC 300h)

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

STAnDAARDuiTRuSTinG
RC 200t / RC 300h eXeCuTiVe Line
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eXTRA uiTRuSTinG 
PeR Line

F SPORT Line
(meer/anders dan Executive Line)

19” lichtmetalen velgen, F SPORT-design
- bandenmaat 235/40 R19 (vooraan) en 265/35 R19 (achteraan)

Automatische grote lichten (AHB)
Blind Spot Monitor (BSM)

- buitenspiegels met ook BSM-technologie
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Deurspiegels, bijkomende voorzieningen

- automatisch elektrisch inklapbaar
- elektrochromatisch (zelfdimmend)

Drive Mode Select
- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+

Exclusieve F SPORT-koetswerkkenmerken
- spoelvormige radiatorrooster met geaccentueerd design
- aerodynamisch geoptimaliseerde voor- en achterbumper
- specifiek radiatorrooster met zwart ‘F’-honingraatmotief
- ‘F’-logo’s op flank en achteraan

Exclusieve F SPORT-interieurkenmerken
- sportpedalen van gepolijst aluminium
- stuurwiel en schakelpook afgewerkt met geperforeerd leder
- instaplijsten met uniek F SPORT-design
- voorzetels in F SPORT-design
- sierinleg in Wedge Metal

Verwarmde en geventileerde voorzetels
Lane Departure Alert (LDA)
Led-lampen (Light Emitting Diode)

- drievoudige L-vormige koplampen
- richtingaanwijzers vooraan

Lexus Premium Navigation (zie p. 5)
Geheugen (3 instellingen)

- bestuurderszetel, stuurwiel en buitenspiegels
Ruitenwissers met regensensor
Sportophanging
Stuurwiel

- elektrisch multiverstelbaar
- verwarmbaar

Geventileerde voorzetels

PRiViLeGe Line
(meer/anders dan Executive Line)

19” lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken
- bandenmaat 235/40 R19 (vooraan) en 265/35 R19 (achteraan)

Automatische grote lichten (AHB)
Blind Spot Monitor (BSM)

- buitenspiegels met ook BSM-technologie
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Deurspiegels, bijkomende voorzieningen

- automatisch elektrisch inklapbaar
- elektrochromatisch (zelfdimmend)

Stuurwiel
- elektrisch multiverstelbaar
- verwarmbaar

Lane Departure Alert (LDA)
Led-lampen (Light Emitting Diode)

- drievoudige L-vormige koplampen
- richtingaanwijzers vooraan

Lexus Premium Navigation (zie p. 5)
Mark Levinson® Premium Surround audiosysteem met 17 luidsprekers
Geheugen (3 instellingen)

- bestuurderszetel, stuurwiel en buitenspiegels
Ruitenwissers met regensensor
Geventileerde voorzetels
Handschoenkastje met houtafwerking
Card key
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OPTieS en PACKS

OPTieS executive Line F SPORT Line Privilege Line

Metaalkleur o o o
Elektrisch glazen kantel-/schuifdak o o o
Mark Levinson® Premium Surround audiosysteem met 17 luidsprekers — o s
Torsen® Limited Slip Differential (LSD)1 — o —

PACKS executive Line F SPORT Line Privilege Line

Multimedia 
Lexus Premium Navigation o s s
Geavanceerde veiligheid & rijhulpsystemen
Pre-Crash Safety (PCS) o o o

— = niet beschikbaar / o = beschikbaar als optie of pack tegen meerprijs / s = standaard
1 Enkel beschikbaar op RC 200t.
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MuLTiMeDiA

Lexus Premium Navigation
Audiosysteem met DAB-tuner en 10 luidsprekers
Electro Multi-Vision-scherm
In het dashboard geïntegreerde cd-/dvd-speler voor 1 cd/dvd
Haaienvinantenne
Lexus Premium Navigation met Connected Services1

- Digital Terrain Model / Route Trace Registration
- Ecological Route / Speed Camera Guidance
- Online Search / Google Street View® / Panoramio®

- bediening via touchpad
- Send Route to Car / Connected Traffic / Traffic Bar
- Urgent Traffic Event Notification / QR-code van bestemming

Parking Assist Monitor met geleidingslijnen op het scherm

GeAVAnCeeRDe VeiLiGHeiD & RiJHuLPSYSTeMen

Pre-Crash Safety (PCS)
Adaptieve snelheidsregelaar (ACC)2

PCS met millimetergolfradar

1 De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag meer informatie over de Lexus Connected Services die in uw land beschikbaar zijn.
2 Actief vanaf 40 km/u.
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VeRSieS EUR excl. BTW EUR incl. BTW

RC 200t Executive Line 38 008,26 45 990,00

RC 300h Executive Line 39 231,40 47 470,00

PRiJZen GeLDiG VAnAF 01.09.2016

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

RC 200t - 18" velgen 8 aut. 1998 180/245 350 11 7,2 166 D

RC 200t - 19" velgen 8 aut. 1998 180/245 350 11 7,2 168 D

RC 300h - 18" velgen E-CVT 2494* 133/181** 221 13 4,9 113 B

RC 300h - 19" velgen E-CVT 2494* 133/181** 221 13 5,0 116 B

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

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

Metaalkleur 760,33 920,00

Elektrisch glazen kantel-/schuifdak 876,03 1 060,00

Lexus Premium Navigation 1 586,78 1 920,00

Pre-Crash Safety (PCS) 909,09 1 100,00

Mark Levinson® Premium Surround audiosysteem met 17 luidsprekers 946,28 1 145,00

Torsen® Limited Slip Differential (LSD) 272,73 330,00

LineS*
RC 200t RC 300h

EUR excl. BTW EUR incl. BTW EUR excl. BTW EUR incl. BTW
F SPORT Line 6 991,74 8 460,00 6 991,74 8 460,00
Privilege Line 6 247,93 7 560,00 6 247,93 7 560,00

* De F SPORT en Privilege Lines kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.
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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:

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

ACHTeRSPOiLeR
De achterspoiler in koetswerkkleur versterkt de aantrekkingskracht van de wagen. Het design 
sluit naadloos aan op de stroomlijn om de fabelachtige prestaties en het onberispelijke rijgedrag 
in de verf te zetten.

KOFFeRBeSCHeRMeR
Ontworpen op maat van de koffer om hem te beschermen tegen vuil en morsen. De 
beschermer beschikt over een speciaal antislippatroon om te voorkomen dat de bagage gaat 
rondslingeren.

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.

VeRLiCHTe inSTAPLiJSTen
De originele Lexus-drempelplaatjes creëren onmiddellijk een stijlvolle indruk en beschermen 
het lakwerk van de drempels tegen vuil en krassen.
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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.


