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EXTERIEUR

LS 500h

Metaalkleur
Automatische koffersluiting
Handenvrije automatische koffersluiting
Zwarte remzadels met Lexus-logo vooraan en achteraan
Hoekverlichting
Dagrijlichten met leds
Elektrisch verstelbare en automatisch inklapbare, elektrochrome buitenspiegels (automatische dimfunctie) en
verwarmbaar
Elektrisch bediend glazen schuif- en kanteldak
Koplampsproeiers
Koplampen, drievoudige leds
Ruitenwissers met regensensor
Achterlichtblokken met leds
Koplampen met automatische niveauregeling
Sequentiële richtingaanwijzers
Kenmerkend radiatorrooster met gedetailleerd honingraatmotief
Kenmerkend radiatorrooster met L-motief
UV- en hittewerend getint glas

F SPORT
Line

Privilege
Line

President
Line

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

VELGEN

20’’ gesmede lichtmetalen meerspaakvelgen, bandenmaat 245/45 R20
20’’ gesmede lichtmetalen velgen, F SPORT-design, bandenmaat 245/45 R20
vooraan en 275/40 R20 achteraan

−
−

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Adaptive Cruise Control (ACC), alle snelheden
Automatische grootlichten (AHB)
Two-stage Adaptive High-beam System (AHS)
Adaptieve variabele ophanging (AVS)
Lane Departure Alert (LDA)
Luchtvering
Automatische waarschuwingsknipperlichten
Blind Spot Monitor (BSM)
Drive Mode Select (Comfort / Eco – Normal / Custom – Sport S / Sport S+)
Lexus Dynamic Handling (LDH)
Elektronische stuurbekrachtiging (EPS)
Front Cross Traffic Alert (FCTA)
Hill-start Assist Control (HAC)
Intelligente parkeersensoren voor- en achteraan
Lane Tracing Assist (LTA)
Pre-Collision System (PCS)
Pre-Collision System (PCS) met Active steering Assist
Fietsendetectie vooraan, alleen overdag
Voetgangersdetectie vooraan, ‘s nachts en overdag
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Road Sign Assist (RSA)
Bandenspanningscontrole (TPWS) met automatische lokalisering
Achterwielaandrijving (RWD)
Vierwielaandrijving (AWD)
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)

−
−

−

−

1

−

−

−

−

1

−
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PASSIEVE VEILIGHEID

LS 500h

F SPORT
Line

Privilege
Line

President
Line

−

−

Aan/uit-schakelaar voor de voorste passagiersairbag
Airbags, bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie / gordijnen over
de volledige lengte (10 airbags)
Airbags, bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie / gordijnen over
de volledige lengte / kussen achteraan (12 airbags)
Gordelwaarschuwing vooraan met geluidssignaal en verklikker

−

−

−

−

−

−

−

−

−

ISOFIX-punten, buitenste plaatsen achteraan
Uitklappende motorkop bij aanrijding (PUH)
Gordelspanners voorin en achterin
BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem – intrusiesensor / hellingsensor / sirene / startonderbreking
Automatische deurvergrendeling
Dubbele deurvergrendeling
Draadloze deurvergrendeling
AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

2 USB-poorten en aux-aansluiting
2 aansluitingen voor een hoofdtelefoon, HDMI-poort
8" -multi-informatiescherm in kleur
12,3" -multimediascherm
12 V-stopcontacten (3x)
Premium audiosysteem met 12 luidsprekers van Pioneer®
Mark Levinson® Reference Surround-audiosysteem met 23 luidsprekers

−

Active Sound Control (ASC)
Analoog klokje met gps-functie
Head-up display (HUD)

−

Lexus Premium Navigation met 3 jaar mapupdates en ‘Connected Services’
zoals Inrix, Google Search, Coyote…
Parking Assist Monitor
Panoramic View Monitor (PVM)
Entertainmentsysteem voor de achterpassagiers (RSE)

−

Bedieningstoetsen op het stuur - audio / scherm / telefoon / spraakherkenning / ACC / LKA
Touchpadbediening voor het multimediascherm

Standaard beschikbaar.
Beschikbaar als optie.
— Niet beschikbaar.
1

Met Lexus Dynamic Handling wordt vierwielaandrijving vervangen door achterwielaandrijving.
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INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

LS 500h

Driespakig lederen stuurwiel met schakelhendels
Driespakig stuurwiel in geperforeerd leder met schakelhendels

−

Driespakig stuurwiel in leder en hout met schakelhendels

−

Card Key

−

F SPORT
Line

Privilege
Line

President
Line

−

−

−

−

−

−

Deurpanelen met stoffen afwerking

−

Deurpanelen met afwerking in semi-anilineleder

−

−

−

−

Vlinderhoofdsteunen vooraan, elektrisch verstelbaar

−

−

Vlinderhoofdsteun vooraan, elektrisch verstelbaar en wegklapbaar (passagier)

−

−

Voorzetels, 28-voudig elektrisch verstelbaar met geheugen (bestuurder) / Voorzetels, 20-voudig elektrisch
verstelbaar met geheugen (passagier)
Voorzetels met F SPORT-design

−

Voorzetels met massagefunctie

−

Elektronische airconditioning, twee zones, met nanoe®-technologie

−
−

Elektronische airconditioning, vier zones, met nanoe®-technologie

−

Hoofdsteunen vooraan, elektrisch verstelbaar
−

−

−

−

−

−

Verwarmbare en geventileerde voorzetels
Verwarmbaar stuurwiel

−

Inleg, Laser Cut Dark Wood

−

Inleg, Naguri-Style Aluminium

−

Inleg, Shimamoku Black - Walnut - Walnut Open Pore en Laser Cut Dark Wood

−

−

Inleg, Art Wood (Organic of Herringbone)

−

−

Inleg, Kiriko Glass

−

−

Inleg, Laser Cut Special Open Pore

−

−

Met leder beklede versnellingspookknop

−

−
−

−

/
/

−

Met geperforeerd leder beklede versnellingspookknop

−

−

−

Sportpedalen van gepolijst aluminium

−

−

−

−

−

−

−

Hoofdsteunen achteraan, manueel verstelbaar
Vlinderhoofdsteunen achteraan, elektrisch verstelbaar

−

−

Vaste achterzetels
Achterzetels met massagefunctie

−

−

Achterzetels, 18-voudig elektrisch verstelbaar

−

−

Relaxzetel achteraan, 22-voudig elektrisch verstelbaar (passagierszijde)

−

−

Verwarmbare achterzetels

−

Geventileerde achterzetels

−

−
−

−

Elektrochrome (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel
Hemelbekleding, stof

−

Hemelbekleding, suède

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Drempelplaatjes, roestvrij staal met Lexus-opschrift

−

Drempelplaatjes, roestvrij staal met F SPORT-opschrift

−

Zonnescherm, achterruit, elektrisch
Zonneschermen, achterdeuren, elektrisch

−

−

Zonneschermen, achterzijruitjes, elektrisch

−

−

Bandenherstelkit
Bekleding, leder

−

Bekleding, F SPORT-leder

−

Bekleding, semi-anilineleder

−

−

Bekleding, L-anilineleder

−

−
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LS 500h

F SPORT
Line

Privilege
Line

−

−

−

Deurpanelen met handgevouwen stoffen afwerking (origami)

−

−

−

Inleg, Kiriko Glass

−

−

−

PACKS

Kiriko Glass-Origami

L-anilineleder

−

−

−

Bekleding, L-anilineleder

−

−

−

Armsteun in de deur en op de consolebox, L-anilineleder

−

−

−

Deurpanelen met stoffen afwerking

−

−

−

Inleg in Laser Cut Special Open Pore, enkel met Camel L-anilineleder

−

−

−

Inleg in Art Wood Herringbone, enkel met Saddle Tan L-anilineleder

−

−

−

Standaard beschikbaar.
Beschikbaar als optie.
Beschikbaar als onderdeel van pack.
— Niet beschikbaar.
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VERSIES

EUR excl. BTW

EUR incl. BTW

80.652,89

97.590,00

LS 500h RWD
LS 500h AWD F SPORT Line

91.694,21

110.950,00

LS 500h AWD Privilege Line

98.181,82

118.800,00

LS 500h AWD President Line

111.404,96

134.800,00

EUR excl. BTW

EUR incl. BTW

Metaalkleur

1.033,06

1.250,00

Lexus Dynamic Handling

1.404,96

1.700,00

Inleg, Art Wood (Organic of Herringbone)

1.487,60

1.800,00

Inleg, Laser Cut Special Open Pore

1.487,60

1.800,00

Bekleding, L-anilineleder

1.487,60

1.800,00

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

Inleg, Kiriko Glass
Kiriko Glass-Origami

MOTOREN

Transmissie

LS 500h RWD
LS 500h AWD

3.471,07

4.200,00

10.909,09

13.200,00

Cilinderinhoud
cm3

Max. vermogen
kW/pk

Max. koppel
Nm

Fiscaal vermogen
PK

Gem. verbruik
l/100 km

Gem. CO2-uitstoot
g/km

Multi Stage
Hybrid-systeem (automaat)

3.456*

220/299**

350*

18

7,6 - 7,9***

171 - 179***

Multi Stage
Hybrid-systeem (automaat)

3.456*

220/299**

350*

18

8,7 - 9,3***

197 - 211***

* benzinemotor
** vermogen benzinemotor; systeemvermogen van hybride-aandrijving: 264 kW / 359 ch.
*** De vermelde CO2-uitstoot- en verbruikswaarden voldoen aan de WLTP-normen.
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DE ERVARING VAN EEN LEXUS-EIGENAAR

Voor ons is zorgen voor uw Lexus als zorgen voor u. Iedereen van het Lexusteam 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 Lexusdealer 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 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 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).

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.
* De voorwaarden kunnen van land tot land verschillen. Gelieve inlichtingen te vragen bij uw erkende Lexus-dealer of bij uw erkend Lexus service center.
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Meer info over de nieuwe LS :
nl.lexus.be/LS
facebook.com/lexusbelux
youtube.com/lexusbelux
©
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 CO2- 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
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