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Lexus RX
450h 4WD President Line
Bouwjaar:

2016 (30 november -1)

Massa:

2.075 kg

Max trekgewicht:

2.000 kg

Tellerstand:

110.093 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

JK808L

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 43.940,Exterieur
Adaptief demping systeem

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

Koplampen adaptief

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 20"

Metaalkleur

Parkeersensor voor en achter

Zonnescherm zijruiten

Infotainment
Audio installatie premium

Rondomzicht camera

DAB ontvanger

DVD speler

Head-up display

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map + hard disk

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control adaptief

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Stoel ventilatie voor

Achterbank in delen neerklapbaar

Achterbank verwarmd

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

Hoofdsteunen actief

Houtafwerking interieur

Houten stuurwiel

Lederen bekleding

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side achter

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Rijstrooksensor

Verkeersbord detectie

Overige
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

LED mistlampen

Volop ruimte voor uw gezin in deze dealeronderhouden Lexus RX. Hij is uit 2016 en er staat 110.093 kilometer op de teller. Deze
dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. De krachtige motor geeft deze Lexus uitstekende prestaties. De leren bekleding straalt klasse
en goede smaak uit. Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen. De elektrisch bedienbare
achterklep opent met een druk op de knop.
Laat u onderweg niet aﬂeiden, de bediening van het high performance audiosysteem en ook het navigatiesysteem met harde schijf gaat met
knoppen op het stuur. Natuurlijk is de audio-installatie voorzien van dab-ontvangst. Electronic climate control regelt volautomatisch de
temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten
houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten en de
adaptive cruise control zorgt automatisch voor de juiste afstand tot uw voorligger. Op de plaats van bestemming helpen de parkeersensoren voor
en achter u om gemakkelijk en schadevrij in te parkeren. En deze auto heeft ook head-up display, lederen versnellingspook, houten stuurwiel,
dvd-systeem, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.
De automatische veiligheidssystemen in deze Lexus fungeren als een extra paar ogen. En dat niet alleen, ze kunnen ook actief ingrijpen, om zo u
en uw passagiers te beschermen. Tijdens de rit hebt u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs de weg en
projecteert ze voor u op het instrumentarium. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft. Lane assist is een
andere naam voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt.
Heeft u interesse? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan kunnen we deze Lexus voor een proefrit reserveren.

