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EXTERIEUR CT 200h
CT 200h
Business

Line

CT 200h
Black  
Line

CT 200h
Executive  

Line

CT 200h
F SPORT  

Line

CT 200h
Privilege 

Line

Metaalkleur

Zwart dak (tweekleurig koetswerk) − − − − −

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar

Buitenspiegels, automatisch elektrisch inklapbaar, elektrochromatisch 
(zelfdimmend)

− − − −

Zwarte kenmerkende grille − − − − −

F SPORT kenmerkende grille met geaccentueerd design − − − − −

Dakspoiler −

Dakspoiler met verbeterde aerodynamica, F SPORT-design − − − − −

Halogeenkoplampen met auto aan/uit-functie − −

LED-koplampen met automatische hoogteregeling en hogedruksproeiers − − − −

LED-dagrijlichten

LED-mistlichten vooraan −

LED-achterlichten

Ruitenwissers met regensensor

UV- en hittewerende ruiten

Verdonkerde achterruiten − − − −

Parkeersensoren voor- en achteraan

Intelligent instap- en startsysteem (keyless entry) − − −

VELGEN

15" lichtmetalen velgen, 195/65 R15-banden − − − − −

16" lichtmetalen velgen, tweekleurige afwerking,  205/55 R16-banden − − −

17" lichtmetalen velgen, F SPORT-design, 215/45 R17- banden − − − − −

17" lichtmetalen velgen, 5 dubbele spaken, 215/45 R17- banden − − − − −

17" lichtmetalen velgen, 5 dubbele spaken, zwarte afwerking,  
215/45 R17-banden

− − − − −

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen1  
- ABS / BAS / BOS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC

Tyre Pressure Warning System (TPWS)

Lexus Safety System + −

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) −

Pre-Crash Safety (PCS)-systeem met voetgangersdetectie −

Automatic High Beam (AHB) −

Lane Departure Alert (LDA) −

Road Sign Assist (RSA) −

Hill-start Assist Control (HAC)

Drive Mode Select (ECO / NORMAL / SPORT)

Rijmodus EV (Electric Vehicle)

Achteruitrijcamera − −

Achteruitrijcamera met parkeerhulplijnen − − − −

Performance-schokdempers, voor-en achteraan − − − − −
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 Standaard.
 Als optie beschikbaar.
 Beschikbaar als onderdeel van pack.

— Niet beschikbaar.

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 Enkel beschikbaar met Lexus Premium Navigation.
3 Informeer u bij uw lokale erkende Lexus-dealer over de compatibiliteit van uw smartphone.
4 De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag informatie over welke Connected Services in uw land beschikbaar zijn.

PASSIEVE VEILIGHEID CT 200h
CT 200h
Business

Line

CT 200h
Black  
Line

CT 200h
Executive  

Line

CT 200h
F SPORT  

Line

CT 200h
Privilege 

Line

Aan/uit-schakelaar voor airbag voorpassagier

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

Gordelwaarschuwing vooraan met visueel signaal en geluidssignaal

ISOFIX-bevestigingspunten op buitenste zitplaatsen achteraan

Gordelspanners vooraan

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem: startonderbreker

Antidiefstalsysteem met intrusiesensor, inclinatiesensor en alarm − − − − −

Automatische deurvergrendeling

AUDIO, COMMUNICATIE & INFORMATIE

TFT 4,2" multi-informatiescherm

7" centraal, vast kleurenscherm −

10,3" centraal, vast kleurenscherm − − − −

Premium audiosysteem met 6 luidsprekers, AM/FM RDS- tuner,  
in het dashboard geïntegreerde cd-speler

−

Premium audiosysteem met 10 luidsprekers met geïntegreerde  
DVD-lezer in het dashboard

− − − − −

Mark Levinson® Premium Surround System met 13 luidsprekers − − − − 2

Digitale klok −

Digitale klok, met aanpassing van tijd op basis van GPS − − − −

Bluetooth®-connectiviteit voor gsm en audio3

Bedieningselementen op het stuurwiel : audio / scherm / telefoon / 
spraakherkenning

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)

Lexus Navigation −

Lexus Premium Navigation − − − −

Lexus Connected Services4 (meer info op pagina 5) − − − −

7" centraal, vast kleurenscherm, bediening via draaiknop −

10,3" centraal, vast kleurenscherm, bediening via Remote Touch − − − −

AUX-aansluiting en USB-poort, met VTR connectiviteit
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INTERIEURCOMFORT & FUNCTIONALITEIT CT 200h
CT 200h
Business

Line

CT 200h
Black  
Line

CT 200h
Executive  

Line

CT 200h
F SPORT  

Line

CT 200h
Privilege 

Line

3-spakig, met leder bekleed stuurwiel −

3-spakig stuurwiel afgewerkt met geperforeerd leder en F SPORT-logo − − − − −

Cruise control − − − −

Aluminium instaplijsten met LEXUS-opschrift voor deuren vooraan − − − − −

Aluminium instaplijsten met LEXUS-opschrift, design F SPORT  
voor de deuren vooraan

− − − − −

“Storm Black” inlegwerk −

“Carbon Fibre” inlegwerk − − − − −

“Bamboo” inlegwerk − 

“Ash Burl” inlegwerk − 

“Shimamoku” inlegwerk − 

“Techno Black” inlegwerk − − 

“Orange” inlegwerk − −

Pedalen van geperforeerd aluminium − − − − −

Elektronische klimaatregeling met afzonderlijke temperatuurinstelling  
bestuurder / passagier

Elektrische ruiten voor- en achteraan

Achteruitkijkspiegel, elektrochromatisch (zelfdimmend) −

Glazen elektrisch kantel- / schuifdak − − −

Manueel verstelbare voorzetels (bestuurder: 6-voudige verstelling, 
passagier: 4-voudige verstelling)

− −

Elektrisch verstelbare voorzetels (bestuurder: 8-voudige verstelling 
met geheugen en lendensteun, passagier: 4-voudige verstelling)

− − − −

In twee delen (60 / 40) neerklapbare achterbank

Verwarmbare voorzetels −

Stoffen zetelbekleding − − − −

Lederen zetelbekleding −

Zetelbekleding in stof / ProLuxe leder − − − − −

F SPORT leder zetelbekleding − − − − −

Bandenreparatiekit
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PACKS CT 200h
CT 200h
Business

Line

CT 200h
Black  
Line

CT 200h
Executive  

Line

CT 200h
F SPORT  

Line

CT 200h
Privilege 

Line

Comfort Pack − − − −

Cruise control − − − −

Parkeersensoren voor- en achteraan

Lexus Premium Navigation − − − − −

Premium audiosysteem met 10 luidsprekers en geïntegreerde  
DVD-lezer in het dashboard

− − − − −

10,3" centraal, vast kleurenscherm, bediening via Remote Touch − − − −

Geavanceerd navigatiesysteem met SD-kaarttechnologie − − − −

Extra USB-poort − − − −

Lexus Connected Services1

- 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 − − − −

Lexus Safety System + −

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) −

Pre-Crash Safety (PCS)-systeem met voetgangersdetectie −

Automatic High Beam (AHB) −

Lane Departure Alert (LDA) met stuurcorrectie −

Road Sign Assist (RSA) −

 Standaard.
 Als optie beschikbaar.
 Beschikbaar als onderdeel van pack.

— Niet beschikbaar.

1 De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag informatie over welke Connected Services in uw land beschikbaar zijn.



 KLEUREN   |  INTERIEUR

1 Stof is standaard op de CT 200h met standaarduitrusting en de Business Line.
2  Bekleding in stof / ProLuxe-leder in Black & Burgundy Red is exclusief voor en standaard op de Black Line.
3  Leder (in drie mogelijke kleuren) kan worden besteld met het optionele Leather Pack op de Business Line. Leder is standaard op de Executive Line en de Privilege Line.
4  F SPORT-leder met uniek design en drie exclusieve kleuren is standaard op F SPORT Line. 
5    Inlegwerk Storm Black is standaard op de CT 200h met standaarduitrusting, de Business Line en de Executive Line. Techno Black is standaard op de Privilege Line. Drie soorten inlegwerk 

in hout (zie afbeeldingen) zijn als optie beschikbaar op de CT 200h met standaarduitrusting, Business Line, Executive Line en Privilege Line.
6  Inlegwerk Carbon Fibre is standaard op de F SPORT Line.

Black Black & Red Sandstone & Black

STOF1

Black Sandstone & Black White & Black

LEDER3

Black White & Black Flare Red & Black

F SPORT-LEDER4

Storm Black Techno Black Orange

INLEGWERK5

Carbon Fibre

F SPORT-INLEGWERK6

Black & Burgundy Red

STOF / PROLUXE-LEDER2

Bamboo Dark Brown,
Ash Burl

Grey,
Shimamoku
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01  Stof in Black & Red met Storm Black inlegwerk 
(CT 200h in standaarduitrusting en Business Line)

02  Stof in Sandstone & Black met Storm Black inlegwerk 
(CT 200h in standaarduitrusting en Business Line)

03  Leder in Sandstone & Black met Dark Brown Ash Burl inlegwerk 
(Executive Line en Privilege Line)

04  Leder in White & Black met Grey Shimamoku inlegwerk 
(Executive Line en Privilege Line)

05  Leder in Black met Bamboo inlegwerk 
(Executive Line en Privilege Line)

01

02

03

04

05
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 1 Enkel beschikbaar op F SPORT Line.
2 Niet beschikbaar op F SPORT Line.
3 Niet-metaalkleur.
4 Beschikbaar met optioneel zwart dak op F SPORT Line.

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

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

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

SONIC TITANIUM | 1J74 MERCURY GREY | 1H94

BLACK | 2123 GRAPHITE BLACK | 223

RED | 3T23,4 MORELLO RED | 3R14

COPPER BROWN | 4X22 SOLAR FLARE | 4W71,4

SPARKLING METEOR | 8X94 SAPPHIRE BLUE | 8X11,4

DEEP BLUE | 8X5

F WHITE | 0831,4 SONIC WHITE | 0852
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01.  15" LICHTMETALEN VELGEN

Standaard op CT 200h met standaarduitrusting 

02.  16" LICHTMETALEN VELGEN

Standaard op CT 200h Business Line, Executive Line en Privilege Line

03.  17" LICHTMETALEN VELGEN

Optioneel op CT 200h Privilege Line

04.  17" LICHTMETALEN VELGEN

Standaard op CT 200h Black Line

05.  17" LICHTMETALEN F SPORT-VELGEN

Standaard op CT 200h F SPORT Line

01

02 04

03 05
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VERSIES EUR excl. BTW EUR incl. BTW

CT 200h 22.644,63 27.400,00

CT 200h Business Line 25.520,66 30.880,00

CT 200h Black Line 28.057,85 33.950,00

CT 200h Executive Line 28.305,79 34.250,00

CT 200h F SPORT Line 32.107,44 38.850,00

CT 200h Privilege Line 32.107,44 38.850,00

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

Metaalkleur 719,01 870,00

Zwart dak (tweekleurig koetswerk) 933,88 1.130,00

Glazen elektrisch kantel-/schuifdak 760,33 920,00

17” lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken, 215/45 R17-banden 537,19 650,00

Comfort Pack 785,12 950,00

Lexus Safety System + Pack 640,50 775,00

Leather Pack 1.892,56    2.290,00

Achteruitrijcamera 305,79 370,00

Lexus Navigation 991,74 1.200,00

Lexus Premium Navigation 958,68 1.160,00

Mark Levinson® Premium Surround System met 13 luidsprekers  
(kan enkel besteld worden in combinatie met Lexus Premium Navigation)

822,31 995,00

Houten inlegwerk (Ash Burl of Bamboo) 190,08 230,00

Houten inlegwerk (Shimamoku) 235,54 285,00

Inlegwerk Black Film 190,08 230,00

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

CT 200h E-CVT 1.798* 73/99** 142* 10 4,8 - 5,3*** 108 - 120***

* Benzinemotor
** Vermogen benzinemotor; systeemvermogen van hybride-aandrijving: 100 kW / 136 pk
*** De vermelde verbruik- 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 verdeler 
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 koelmiddel 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 kilometers. Contacteer uw 
erkende Lexus verdeler 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).



 © 2019 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 vermelde verbruik- en CO

2
- uitstoot-waardes 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

M9719-CT002-PNL/red. 12.2019

Meer info over de CT 200h :
nl.lexus.be/CT
facebook.com/lexusbelux
youtube.com/lexusbelux


