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GENIET VAN DE UNIEKE VERWELKOMING VAN LEXUS

De nieuwe ES 300h is een fabelachtige plaats om te zijn. U wordt verwelkomd door een bestuurdergerichte 
cockpit en kunt genieten van perfect aansluitende lederen F SPORT-zetels geïnspireerd op de exemplaren uit de 
LC sportcoupé. Alle stiknaden op de zetels, het stuurwiel, het instrumentenbord en de versnellingspook worden 
nauwlettend gecontroleerd door onze ‘Takumi’-meesters. Bewonder vervolgens de ‘Hadori’-interieurbekleding die 
de schoonheid van een Japans zwaard ademt. De schermen werden nauwkeurig in uw gezichtsveld geplaatst zodat 
u naadloos kunt communiceren met het Head-up Display en het 12,3"-scherm van het Lexus Premium Navigation-
systeem. Eveneens perfect geplaatst zijn de 17 luidsprekers van het Mark Levinson® Premium Surround-systeem, 
dat voortaan de baanbrekende PurePlay-technologie gebruikt voor een onovertroffen akoestische zuiverheid.

ANTICIPEER OP DE WEG DIE VOOR U LIGT

Als basis voor deze fantastische ‘driver’s car’ ontwikkelden onze ingenieurs eerst een volledig nieuw chassis en een 
nieuwe ophanging voor de ES 300h. Op de weg bevestigden de meestertesters van Lexus dat de nieuwe auto niet 
alleen alerter reageerde, maar ook een superieur rijcomfort en toonaangevende stilte bood. Om de nieuwe luxeberline 
aan te drijven, ontwikkelden we de vierde generatie van het zelfopladende hybridesysteem, dat een uitzonderlijke 
zuinigheid met opwindende prestaties verenigt. En om de weg voor u te analyseren, hebben we de ES 300h uitgerust 
met ons allernieuwste Lexus Safety System +, dat onder meer bestaat uit een voetgangersdetectie in het donker, een 
fietsdetectie, Lane Tracing Assist en het tweefasig Adaptive High-beam System.

DE NIEUWE ES 300h
BEREID U VOOR OP EEN GEDURFDE NIEUWE LOOK

De opwindende nieuwe Lexus ES 300h oogt niet alleen uitdagend, maar breekt ook radicaal met alle opvattingen 
over luxeberlines. Hij plukt de vruchten van de gewaagde nieuwe designtaal van Lexus en werd lager, breder en meer 
gestroomlijnd. In zijaanzicht heeft hij het profiel van een coupé, terwijl hij binnenin de ruimte en het raffinement van 
een topberline biedt. De grote 19" lichtmetalen velgen maken zijn dynamische look compleet. In vooraanzicht trekt 
het typische radiatorrooster van Lexus alle aandacht naar zich toe, maar getuigen de drievoudige led-koplampen ook 
van een exquise vormgeving en verfijning. De aandacht voor details gaat echter nog verder. Onder het koetswerk 
van de ES 300h schuilt namelijk een nauw aansluitend chassis dat het geluidspeil in het interieur drastisch verlaagt 
en uw rijplezier naar ongekende hoogten tilt.
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© 2018 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 afgbeelde foto’s. 

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