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STANDAARDUITRUSTING1

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Actieve remlichten
Remmen, stabiliteit, stuur- en tractiesystemen2

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

- ECO / NORMAL / SPORT
Zuiver elektrische EV-modus
Hill-start Assist Control (HAC)
Lexus Safety System +

- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Automatic High Beam (AHB)
- Advanced Lane Keeping Assist (A-LKA)
- Pre-Crash Safety (PCS)
- Road Sign Assist (RSA)

PASSIEVE VEILIGHEID

10 airbags in totaal
- bestuurder en voorpassagier: hoofd-, zij- en knieairbags
- buitenste zitplaatsen achterin: zijairbags
- flanken; gordijnairbags over de volledige lengte

Aan/uit-schakelaar voorste passagiersairbag
Gordelwaarschuwing met geluidssignaal en verklikker
Isofix-punten, buitenste plaatsen achterin
Gordelspanners, vooraan en buitenste plaatsen achterin

EXTERIEUR

17” lichtmetalen velgen met 9 spaken
- 225/50 R17 banden

Buitenspiegels
- elektrisch verstelbaar, automatisch inklapbaar
- automatische kantelfunctie in achteruit
- elektrochromatisch (zelfdimmend)

Schemersensor met follow-me-home functie
Koplampen

- bi-ledkoplampen (dim- en grootlichten)
Led-lampen (Light Emitting Diode)

- dagrijlichten
- mistlichten vooraan
- achterlichtblokken

UV- en hittewerend getint glas
Achterspoiler

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem
- startonderbreking / inbraaksensor / sirene

Automatische deurvergrendeling
Dubbele deurvergrendeling

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Cruise control
Elektronische airconditioning

- 2 zones
Stoffen zetelbekleding
Drempelplaatjes, aluminium
Voorzetels, elektrisch verstelbaar

- lendensteunregeling in 2 posities (bestuurder en passagier)
- verstelbaar in 10 richtingen (bestuurder en passagier)

Geheugen (3 instellingen)
- bestuurderszetel, stuurwiel en buitenspiegels

Eenvoudige in- en uitstap
- bestuurderszetel/stuurwiel met intrek-/terugkeerfunctie

Zwarte sierinleg
Led-sfeerverlichting
Ruitenwissers met regensensor
Vaste achterbank
Achteruitkijkspiegel, elektrochromatisch (zelfdimmend)
Intelligent instap- en startsysteem
Met leder beklede versnellingspookknop
3-spakig lederen stuurwiel

- elektrisch multiverstelbaar
- schakelpeddels

Bandenherstelkit

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

Audiosysteem met DAB-tuner en 12 luidsprekers
In dashboard geïntegreerde, enkele dvd-speler
12V-aansluitpunt voor en achter
4,2” multi-informatiescherm (tft) in kleur
Analoge klok met gps-functie en led-verlichting
Bluetooth®-connectiviteit voor gsm en audio
Lexus Media Display

- 8”-multimediascherm met ‘Remote Touch’-bediening
- Parking Assist Monitor met geleidingslijnen op het scherm

Bedieningstoetsen op het stuur
- audio / display / spraakherkenning / telefoon / PCS / A-LKA

Twee USB-poorten en AUX-aansluiting

1  De GS 300h is beschikbaar als GS 300h met standaarduitrusting, GS 300h Business Edition, GS 300h Executive Line, GS 300h F SPORT Line en GS 300h Privilege Line. De GS 450h is alleen beschikbaar als GS 450h Executive Line, GS 450h F SPORT Line  
en GS 450h Privilege Line.

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



3

EXTRA UITRUSTING PER LINE

BUSINESS EDITION
(In aanvulling op / anders dan standaarduitrusting)

Metaalkleur
Parkeersensoren voor- en achteraan
Lexus Premium Navigation (zie p. 5)

EXECUTIVE LINE
(In aanvulling op / anders dan standaarduitrusting)

18” lichtmetalen velgen met 5 spaken
- 235/45 R18 banden

Lexus Premium Navigation (zie p. 5)
Lederen zetelbekleding
Verwarmde en geventileerde voorzetels
Parkeersensoren, voor- en achteraan
Blind Spot Monitor (BSM)

- buitenspiegels met ook BSM-technologie
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Zonder achterspoiler

F SPORT LINE
(Bovenop / verschillend van Executive Line)

8” multi-informatiescherm (tft) in kleur
19” lichtmetalen velgen, F SPORT-design

-  bandenmaat 235/40 R19 (vooraan) / 265/35 R19 
(achteraan)

Automatische sluiting van het kofferdeksel (soft shut)
Head-Up Display (HUD)
Adaptive Variable Suspension (AVS)
Drive Mode Select

- ECO / NORMAL / CUSTOMIZE / SPORT S/S+
Voorzetels, elektrisch verstelbaar

- 4-voudig verstelbare lendensteun (bestuurder)
- 16-voudig verstelbaar (bestuurder)
-  verlengbaar zitkussen en zijdelingse ondersteuning 

(bestuurder)
F SPORT-koetswerkdesignelementen

- spoelvormige radiatorrooster met geaccentueerd design
- aerodynamisch geoptimaliseerde voor- en achterbumper
-  spoelvormig radiatorrooster met kenmerkend 

‘F’-gaaswerk
- F SPORT-logo’s op flanken en achteraan

F SPORT-interieurdesign
- zwarte hemelbekleding
- sportpedalen van gepolijst aluminium
- voorzetels met F SPORT-design
- aluminium sierinleg
- specifieke lederbekleding voor F SPORT
-  stuurwiel en versnellingspook afgewerkt met 

geperforeerd leder
- instaplijsten met uniek F SPORT-design
- stuurwiel met F SPORT-logo

Verwarmbaar F SPORT-stuurwiel
Koplampen

- drievoudige ‘L’-vormige led-koplampen
Lexus Safety System +, upgrade van AHB:

- Adaptive High-Beam System (AHS)
Achterspoiler
Zonneschermen

- achterruit: elektrisch/achterzijruiten: manueel

PRIVILEGE LINE
(Bovenop / verschillend van Executive Line)

3-spakig, met leder en hout afgewerkt, verwarmbaar 
stuurwiel
Automatische sluiting van het kofferdeksel (soft shut)
Head-Up Display (HUD)
Adaptive Variable Suspension (AVS)
Drive Mode Select

- ECO / NORMAL / CUSTOMIZE / SPORT S/S+
Card key
Elektronische airconditioning, 3 zones

- met nanoe®-technologie
-  centrale armsteun achteraan, inclusief 

bedieningselementen voor klimaatregeling
Voorzetels, elektrisch verstelbaar

-  4-voudig verstelbare lendensteun (bestuurder en 
passagier)

-  18-voudig verstelbaar (bestuurder en passagier)
-  comforthoofdsteunen vooraan
-  kuitsteun (voorpassagier)
-  uitschuifbaar zetelkussen (bestuurder)
-  schouder- en zijsteun

Koplampen
-  drievoudige ‘L’-vormige led-koplampen

Verwarmbare achterbank
Sierinleg, hout
Lexus Safety System +, upgrade van AHB:

- Adaptive High-Beam System (AHS)
Geheugen (3 instellingen)

- ook voor voorste passagierszetel
Bekleding in semi-anilineleder
Zonneschermen

- achterruit: elektrisch/achterzijruiten: manueel
Audiosysteem Mark Levinson® Surround met 17 luidsprekers
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OPTIES EN PACKS

OPTIES GS 300h met
standaarduitrusting

GS 300h  
BUSINESS EDITION 

GS 300h / GS 450h
EXECUTIVE LINE

GS 300h / GS 450h
F SPORT LINE

GS 300h / GS 450h
PRIVILEGE LINE

Metaalkleur o s o o o
19” lichtmetalen meerspaaksvelgen, 235/40 R19 banden — — — — o
Elektrisch bediend glazen kantel-/schuifdak — — o o o
Audiosysteem Mark Levinson® Surround met 17 luidsprekers — — — o s

PACKS GS 300h met
standaarduitrusting

GS 300h  
BUSINESS EDITION

GS 300h / GS 450h
EXECUTIVE LINE

GS 300h / GS 450h
F SPORT LINE

GS 300h / GS 450h
PRIVILEGE LINE

Multimedia
Lexus Premium Navigation o s s s s
Interieurcomfort en functionaliteit
Leather Pack — o s — —

— = niet beschikbaar / o = beschikbaar als optie of pack tegen meerprijs / s = standaard
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MULTIMEDIA

Lexus Premium Navigation
Lexus Premium Navigation

-  multimediascherm in kleur 12,3” met ‘Remote Touch’-bediening
- geavanceerd navigatiesysteem met SD-kaarttechnologie
- Lexus Connected Services, diverse online apps1

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Leather Pack
Leather Pack

- lederen zetelbekleding
- verwarmbare en geventileerde voorzetels

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.
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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
GS 300h - 17" E-CVT 2494* 133/181** 221* 13 4,4 104 B

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

GS 300h - 19" E-CVT 2494* 133/181** 221* 13 5,0 115 B

GS 450h - 18" E-CVT 3456* 215/292*** 352* 18 6,1 141 C

GS 450h - 19" E-CVT 3456* 215/292*** 352* 18 6,2 145 C

* benzinemotor
** vermogen benzinemotor; systeemvermogen van hybride-aandrijving: 164 kW / 223 pk
*** vermogen benzinemotor; systeemvermogen van hybride-aandrijving: 254 kW / 345 pk

OPTIES (GS 300h - GS 450h)
EUR excl. BTW EUR  incl. BTWVoor de combinatiemogelijkheden, zie pagina 4.

Metaalkleur 900,83 1 090,00

Lexus Premium Navigation 2 206,61 2 670,00

Elektrisch bediend glazen kantel-/schuifdak 1 033,06 1 250,00

Audiosysteem Mark Levinson®  Surround met 17 luidsprekers 876,03 1 060,00

19” lichtmetalen meerspaaksvelgen, 235/40 R19 banden 413,22 500,00

OPTIE (GS 300h Business Edition)
EUR excl. BTW EUR  incl. BTW

Leather Pack - nettoprijs 2 380,17 2 880,00

VERSIES
EUR excl. BTW EUR incl. BTW

GS 300h 38 008,26 45 990,00

GS 300h Business Edition - nettoprijs 38 214,88 46 240,00

GS 450h Executive Line 56 677,69 68 580,00

LINES*
GS 300h GS 450h

EUR excl. BTW EUR incl. BTW EUR excl. BTW EUR incl. BTW
Executive Line 7 942,15 9 610,00 s s

F SPORT Line 14 000,00 16 940,00 7 702,48 9 320,00

Privilege Line 15 925,62 19 270,00 7 975,21 9 650,00

s = standaard
* De Lines kunnen niet gecombineerd worden met de GS 300h Business Edition. De 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.

INKLAPBARE FIETSHOUDER ACHTERAAN
Licht maar zeer stevig, vergrendelbaar model om tot 2 fietsen te vervoeren. Compleet met 
lichten, nummerplaathouder en 13-polige stekker.

SKI- EN SNOWBOARDHOUDER
Vergrendelbare houder met zachte binnenbekleding om ski’s of snowboards veilig vast te 
maken zonder ze te beschadigen. Wordt bevestigd op de dwarsstangen van uw wagen en is 
geschikt voor 6 paar ski’s of 4 snowboards.

BESCHERMPLAAT VOOR ACHTERBUMPER
Stijl en functionaliteit hand in hand. De roestvrijstalen plaat beschermt de lak van de bumper 
tegen krassen tijdens het in- en uitladen van de bagageruimte.

LEXUS HOTSPOT
De Lexus Hotspot vormt het interieur van uw wagen om tot een mobiele wifi-hotspot. In 
gebieden waar 2G/3G beschikbaar is, kunnen tot vijf wifi-toestellen zoals tablets, telefoons en 
laptops worden gekoppeld waarna er tussen hen in de auto onderlinge interactie mogelijk is. 
Het systeem maakt gebruik van een simkaart die u zelf kiest, en wordt via het elektrische 
systeem van de auto continu van stroom voorzien.



© 2016 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te 
wijzigen. De specificaties en uitrusting zijn ook onderhevig aan plaatselijke wetgevingen en vereisten. Vraag bij uw plaatselijke officiële Lexus-
dealer naar details over dergelijke veranderingen, die voor uw regio vereist zouden kunnen zijn.

De afgebeelde voertuigen en de in deze brochure beschreven specificaties kunnen afwijken van de modellen en uitrusting die in uw regio 
beschikbaar zijn. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken van de in deze brochure afgedrukte foto’s.

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. M9716-GS002-PNL/red. 08.2016

Lexus Belgium
A division of TBel n.v.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
www.lexus.be

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.

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.


