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 UITRUSTING  |  UITRUSTINGSNIVEAUS

EXTERIEUR
NX 300h NX 300h

Business
Line

NX 300h
Business
Line Plus

NX 300h
Executive

Line

NX 300h
F SPORT

Line

NX 300h
Privilege

Line

Metaalkleur

Koplampen met automatische niveauregeling
Bochtverlichting − −
Dagrijlichten, eco-design − − − − −
Dagrijlichten, full LED-verlichting −
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en inklapbaar, verwarmbaar − −
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar met geheugen, automatisch inklapbaar, elektrochromatisch 
(zelfdimmend) en verwarmbaar

− − − −

Buitenspiegels, geïntegreerde richtingaanwijzers
Spoelvormig radiatorrooster, Lexus-design −
Spoelvormig radiatorrooster in F SPORT-design − − − − −
F SPORT-logo's, voorste spatborden − − − − −
Voorbumper, F SPORT-design − − − − −
Achterbumper, F SPORT-design − − − − −
Mistlichten vooraan LED − −
Koplampsproeiers − − − −
Tweevoudige LED koplampen − −
Drievoudige LED koplampen − − − −
Geïntegreerde dakrails −
Intelligente parkeersensoren, voor- en achteraan −
Getinte ruiten − − −
Ruitenwissers met regensensor
LED-achterlichten
Sequentiële richtingaanwijzers −
Elektrisch bediende achterklep − −

VELGEN

17" lichtmetalen velgen, 10 spaken met 225/65 R17-banden − − −

18" lichtmetalen velgen, 5 dubbele spaken met 225/60 R18-banden − − − − −
18" lichtmetalen velgen, tweekleurig F SPORT-design met 225/60 R18-banden − − − − −
18" lichtmetalen velgen, tweekleurig design met 225/60 R18-banden − − − − −

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)

Actieve remlichten
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) - alle snelheden −
Adaptive High-beam System (AHS) − − − −
Adaptieve variable ophanging (AVS) − − − − −
Antiblokkeerremsysteem (ABS)
Automatic High Beam (AHB) −
Blind Spot Monitor (BSM) met Rear Cross Traffic Alert (RCTA) − − − −
Snelheidsregelaar − − − −
Drive Mode Select (Eco – Normal – Sport) −
Drive Mode Select (Eco – Normal / Custom – Sport S / Sport S+) − − − − −
Elektronische handrem (EPB)
EV (Electric Vehicle) modus
Hill-start Assist Control (HAC)
Lane Departure Alert (LDA) met Sway Warning-functie −
Lane Tracing Assist (LTA) − − − −
Pre-Collision Safety (PCS) systeem met voetgangersdetectie overdag en 's nachts en  
met fietsdetectie overdag

−

Performance-schokdempers, voor- en achteraan − − − − −
Road Sign Assist (RSA) −
Sportophanging − − − − −
Traction Control (TRC)
Stabiliteitsregeling (VSC)
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 Standaard beschikbaar.
 Beschikbaar als optie.
 Beschikbaar als onderdeel van pack.

— Niet beschikbaar.

PASSIEVE VEILIGHEID
NX 300h NX 300h

Business
Line

NX 300h
Business
Line Plus

NX 300h
Executive

Line

NX 300h
F SPORT

Line

NX 300h
Privilege

Line

Aan/uit-schakelaar airbag, voorpassagier

Airbags, bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie /  
Gordijnairbags over de volledige lengte

ISOFIX-bevestigingspunten op buitenste zitplaatsen achteraan
Gordelspanners, zetels vooraan
Gordelspanners, zetels achteraan

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem - sirene, intrusiesensor, hellingsensor en glasbraaksensor

Automatische deurvergrendeling
Dubbel deurslot

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

8" multimediascherm − −

10,3" multimediascherm − − −
Premium audiosysteem met 8 luidsprekers − −
Premium audiosysteem met 10 luidsprekers − − − − −
Mark Levinson® Premium Surround audiosysteem met 14 luidsprekers − − − −
2 USB-poorten en aux-aansluiting
Active Sound Control (ASC) − − − − −
Analoog klokje met gps-functie
Antenne, haaienvindesign
Bluetooth®-connectiviteit voor mobiele telefoon en audio
Head-Up Display (HUD) − − − −
Lexus Navigation − − −
Lexus Premium Navigation − − −
Achteruitrijcamera met geleidingslijnen op het scherm −
Panoramic View Monitor − − − −
Bedieningstoetsen op het stuur - audio / scherm / telefoon / spraakherkenning − − − −
Bedieningstoetsen op het stuur - audio / scherm / telefoon / spraakherkenning /  
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) / Lane Departure Alert (LDA)

−

Bediening van centrale display met Touch Pad
Radio met Digital Audio Broadcasting (DAB)
Draadloze lader voor smartphone −
Lexus Link Connected Services
Smartphone integratie (Apple CarPlay®, Android Auto®)      
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1  ‘Piano Black’ inleg is standaard op de Business Line met stoffen zetelbekleding. ‘Silver’ inleg is standaard op de Business Line met ProLuxe-leder.
2  Bij bestelling van een panoramisch zonnedak wordt de wagen om technische redenen niet voorzien van de anders standaard gemonteerde dakrails.

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT
NX 300h NX 300h

Business
Line

NX 300h
Business
Line Plus

NX 300h
Executive

Line

NX 300h
F SPORT

Line

NX 300h
Privilege

Line

Driespakig, lederen stuurwiel met schakelpeddels −

Driespakig, geperforeerd lederen stuurwiel met schakelpeddels − − − − −
Sleutel, kaart-design (card key) − − − − −
Geperforeerde aluminiumpedalen − − − − −
Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan
Elektronische airconditioning, 2 zones, met S-Flow-technologie
Centrale armsteun vooraan met opbergvak en 2 bekerhouders
Voorzetels, 6-voudig manueel verstelbaar − − −
Voorzetels, 8-voudig elektrisch verstelbaar − − −
Lendensteun vooraan, tweevoudig elektrisch verstelbaar (bestuurder) − − − −
Voorzetels, F SPORT-design − − − − −
Glazen kantel-schuifdak, elektrisch bediend − − −
Verwarmbare en geventileerde voorzetels − − − −
Verwarmbare voorzetels − −
Verwarmbare achterzetels − − − −
Verwarmbaar stuurwiel − − − −
Instapverlichting
Inlegwerk, Piano Black  1 − − − −
Inlegwerk, Silver −  1 − −
Inlegwerk, Naguri-Style Aluminium − − − − −
Inlegwerk, Black Shimamoku − − − − −
Met leder beklede versnellingspookknop −
Versnellingspook met geperforeerd leder bekleed − − − − −
Bagageriem
Bestuurderszetel met geheugenfunctie − − − −
Panoramisch dak (vast)2 − − −
Centrale armsteun achteraan met opbergruimte en 2 bekerhouders
In 2 delen (60:40) neerklapbare achterbank
In 2 delen (60:40) neerklapbare achterbank met elektrische bediening − − − − −
Achteruitkijkspiegel met manuele diminstelling − − − − −
Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel −
Instaplijsten in standaarduitvoering − − −
Instaplijsten, F SPORT-design − − − − −
Instaplijsten in opgewaardeerde uitvoering − − − −
Smart entry system (intelligent instapsysteem) − −
Stuurkolom met manuele bediening (diverse standen) − −
Stuurkolom met elektrische bediening (diverse standen) − − − −
Bandenreparatiekit
Stoffen zetelbekleding − − − −
Zetelbekleding in ProLuxe leder − − − − −
Zetelbekleding in F SPORT-leder − − − − −
Zetelbekleding in leder − − − −
Centrale deurvergrendeling
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 Standaard beschikbaar.
 Beschikbaar als optie.
 Beschikbaar als onderdeel van pack.

— Niet beschikbaar.

PACKS
NX 300h NX 300h

Business
Line

NX 300h
Business
Line Plus

NX 300h
Executive

Line

NX 300h
F SPORT

Line

NX 300h
Privilege

Line

Lexus Safety System + −

Pre-Collision Safety (PCS) systeem met voetgangersdetectie overdag en 's nachts en met 
fietsdetectie overdag

−

Lane Departure Alert Assist (LDA) met Sway Warning-functie −
Lane Tracing Assist (LTA) − − − −
Road Sign Assist (RSA) −
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) - alle snelheden −
Automatic High Beam (AHB) −
Adaptive High-beam System (AHS) − − − −
Bedieningstoetsen op het stuur - audio / scherm / telefoon / spraakherkenning / DRCC / LDA −

Lexus Premium Navigation − − −

Lexus Premium Navigation − − −
10,3" multimediascherm − − −
Premium audiosysteem met 10 luidsprekers − − − − −



1  Stoffen bekleding is standaard op de NX 300h met standaarduitrusting en de Business Line. Deze zetelbekleding wordt voorzien in de kleur ‘Black’
2  De bekleding ProLuxe leder is optioneel op de Business Line en standaard op de Business Line Plus. Deze zetelbekleding wordt voorzien in de kleur ‘Black’.
3  Leder is standaard op de Executive Line en de Privilege Line en kan verkregen worden in ‘Black’, ‘White Ochre’, ‘Ochre’, ‘Burgundy Red’ en ‘Sunflare Brown Accent’.  

‘White Ochre’ kan worden besteld in combinatie met ‘Black’ of bijpassend ‘White Ochre’ instrumentenbord en deurpanelen.
4 F SPORT-leder met uniek design en de exclusieve kleuren ‘Black’ en ‘Flare Red’ is standaard op de F SPORT Line.
5  ‘Piano Black’ inleg is standaard op de NX 300h met standaarduitrusting en op de Business Line met stoffen zetelbekleding, ‘Silver’ inleg’ is standaard op de Business Line met ProLuxe leder, Business Line 

Plus en Executive Line. De Executive Line met ‘Sunflare Brown Accent’ interieur heeft echter ‘Dark Brown’ inlegwerk. Inlegwerk van ‘Black Shimamoku’ is standaard aanwezig op de Privilege Line.
6 Inlegwerk van aluminium in Naguri-stijl is standaard aanwezig op de F SPORT Line.
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 KLEUREN   |  INTERIEUR

Black

STOF1

Black

Piano Black 

Black

White Ochre 

Silver 

Flare Red

Ochre

Black Shimamoku 

LEDER3

Sunflare Brown Accent

F-SPORT LEDER4

INLEGWERK5 F SPORT-INLEGWERK6

Black White Ochre Burgundy Red

Burgundy Red

Dark Brown Naguri-Style Aluminium

PROLUXE-LEDER2



 KLEUREN   |  INTERIEUR

01 02

03 04

05

06 07
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01   Stoffen bekleding ‘Black’ met ‘Piano Black’ inleg  
(NX 300h met standaarduitrusting, Business Line met stoffen zetelbekleding)

02  Leder ‘Burgundy Red’ met ‘Silver’ inleg (Executive Line)
03  Leder ‘Black’ met ‘Black Shimamoku’ inleg (Privilege Line) 
04  Leder ‘Rich Cream’ met ‘Black Shimamoku’ inleg (Privilege Line) 
05  Leder ‘Sunflare Brown Accent’ met ‘Dark Brown’ inleg (Executive Line)
06  F SPORT-leder ‘Black’ met ‘Aluminium Naguri-Style’ inleg (F SPORT Line)
07  F SPORT-leder ‘Flare Red’ met ‘Aluminium Naguri-Style’ inleg (F SPORT Line)
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 1 Exclusief voor F SPORT Line
2 Niet beschikbaar op F SPORT Line
3 Niet-metaalkleur

Opmerking: door verschillen in het drukprocedé kunnen de weergegeven exterieurkleuren licht 
verschillen van de werkelijke kleuren.

 KLEUREN  |  EXTERIEUR

SONIC TITANIUM | 1J7 MERCURY GREY | 1H9

BLACK | 2123 GRAPHITE BLACK | 223

MORELLO RED | 3R1 TERRANE KHAKI | 6X4

SAPPHIRE BLUE | 8X11

BLAZING CARNELIAN | 4Y1 CELESTIAL BLUE | 8Y6

F WHITE | 0831 SONIC WHITE | 085
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 DESIGN  |   VELGEN

01.  17” LICHTMETALEN VELGEN

Standaard op de NX 300h met standaarduitrusting, de Business Line en  
de Business Line Plus 

02.  18” LICHTMETALEN VELGEN

Standaard op de NX 300h Executive Line

03.  18” LICHTMETALEN, TWEEKLEURIGE VELGEN

Standaard op de NX 300h Privilege Line

04.  18” LICHTMETALEN F SPORT-VELGEN

Standaard op de NX 300h F SPORT Line

01

03

02

04
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VERSIES EUR excl. BTW EUR incl. BTW

NX 300h FWD 37.842,98 45.790,00

NX 300h FWD Business Line 40.462,81 48.960,00

NX 300h AWD Business Line Plus 44.404,96 53.730,00

NX 300h AWD Executive Line 46.000,00 55.660,00

NX 300h AWD F SPORT Line 53.297,52 64.490,00

NX 300h AWD Privilege Line 53.297,52 64.490,00

OPTIES  |  Voor meer informatie, zie pagina’s 2, 3, 4 en 5. EUR excl. BTW EUR incl. BTW

Metaalkleur 793,39 960,00

Glazen elektrisch kantel-/schuifdak 859,50 1.040,00

Panoramisch dak 454,55 550,00

Lexus Premium Navigation 611,57 740,00

Lexus Safety System+  640,50 775,00

ProLuxe Leather Pack  1.041,32 1.260,00

MOTOREN Transmissie Cilinderinhoud
cm3

Max. vermogen
kW/pk

Max. koppel
Nm

Fiscaal vermogen
PK

Gem. verbruik
l/100 km

Gem. CO
2
-uitstoot

g/km

NX 300h FWD E-CVT 2.494* 114/155** 210* 13 7,0 - 7,1
 
*** 159 - 160***

NX 300h AWD E-CVT 2.494* 114/155** 210* 13 7,2 - 7,7*** 163 - 174***

* benzinemotor
** vermogen benzinemotor; systeemvermogen van hybride-aandrijving: 145 kW / 197 pk
*** De vermelde verbruiks-en CO

2
-uitstoot-waardes voldoen aan de WLTP-normen.
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DE ERVARING VAN EEN LEXUS-EIGENAAR

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

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.

LEXUS SERVICE PLAN
Lexus biedt u de mogelijkheid om zich geen zorgen meer te hoeven maken over 
noch de onderhoudskosten, noch de herstelkosten, noch de kosten voor 
slijtageonderdelen. Door een Lexus Service Plan te nemen, kiest u zelf de 
kilometerstand en duurtijd en voor een vaste maandelijkse som zijn alle kosten 
inbegrepen, met uitzondering van banden. Contacteer uw erkende Lexus-dealer 
om de voorwaarden en de voordelige prijs te weten te komen.

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. 

VERTROUWENSCONTRACT
Lexus biedt u de mogelijkheid om de fabriekswaarborg van 3 jaar beperkt tot 
100.000 km uit te breiden tot  5 jaar beperkt tot 150.000 kilometer. Contacteer uw 
erkende Lexus-dealer om de voorwaarden en de voordelige prijs te weten te komen.

3-JAAR WAARBORG OP LAKWERK EN TEGEN 
OPPERVLAKTE ROEST
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).



 © 2020 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en 
uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Details van specificaties en uitrusting 
kunnen ook gewijzigd worden om te voldoen aan plaatselijke voorwaarden en vereisten. Uw 
plaatselijke erkende Lexus-dealer geeft u graag meer details over dergelijke veranderingen, die 
voor uw regio vereist zouden kunnen zijn.

Opmerking: de vermelde uitrusting en specificaties kunnen optioneel zijn, deel uitmaken van een 
pack of van een bepaald uitrustingsniveau. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken 
van de in deze brochure afgedrukte foto’s. De in deze brochure vermelde CO

2
-uitstoot- en 

verbruikswaardes voldoen aan de WLTP-normen.

De levering en plaatsing van de wettelijke toebehoren zijn in de prijzen van bovengenoemde 
modellen inbegrepen. Onze tarieven, onder welke vorm ook, mogen nooit beschouwd worden als 
een vaste offerte voor de door hen beschreven modellen. Wij behouden ons trouwens het recht voor 
om er op elk ogenblik en zonder waarschuwing passende wijzigingen in aan te brengen.

Prijzen gelijkvormig met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website : nl.lexus.be

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.

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

M9720-NX001-PNL/red. 12.2020

Meer info over de NX 300h:
nl.lexus.be/NX
facebook.com/lexusbelux
youtube.com/lexusbelux


