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Lexus NX
300h Aut. AWD 25th Edition
Bouwjaar:

2015 (26 oktober 2015)

Massa:

1.760 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

143.816 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

HG669H

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 28.940,Exterieur
LED koplampen

Lichtmetalen velgen 18"

Schuif-/kanteldak

Trekhaak

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Extra getint glas

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

Parkeersensor achter

Infotainment
Navigatiesysteem

Audioinstallatie met cd-speler

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco (automatisch)

Kunstlederen bekleding

Voorstoelen verwarmd

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control adaptief met stop&go

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Regensensor

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Hill hold functie

Geldige APK t/m 26-10-2023 echter is de auto momenteel toe aan een onderhoudsbeurt. Er is volop leefruimte in deze Lexus NX, een perfecte
kruising tussen veelzijdigheid en comfort. De auto is van het bouwjaar 2015 en is van de eerste eigenaar. Deze SUV wordt aangedreven door een
krachtige viercilinder motor. De verwarmbare voorstoelen zijn een heerlijke extra optie, waarmee u uzelf en uw bijrijder een groot plezier doet. U
wordt in deze auto ook getrakteerd op 18 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Volumeknoppen, zenderschakelen, muten… U doet alles met de audiobediening op het stuur. Veilig en gemakkelijk. Het navigatiesysteem loodst
u snel naar uw reisdoel. Ook is de auto voorzien van automatische airconditioning. Deze Lexus NX maakt het rijden graag gemakkelijk. Daarom
verzorgt de regensensor de mate van ruitreiniging die de ruitenwissers moeten leveren bij neerslag. Inparkeren zonder angst voor schade. De
parkeersensoren helpen u om moeiteloos in de kleinste parkeervakken te manoeuvreren. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen stuur en
versnellingspook, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Lexus NX samen. Die
hill hold control: ja, die had u wel willen hebben bij het afrijden. Want zo stelt een hellingproef echt niks meer voor.
Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het tellerrapport van Nationale Autopas. We laten u deze auto graag helemaal zien. Belt u
ons voor een afspraak?

