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Lexus GS
450h Luxury Line
Bouwjaar:

2012 (28 juni 2012)

Massa:

1.800 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

138.522 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

72-XHP-1

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

294 PK

€ 22.350,Exterieur
Bi-xenon koplampen

Lichtmetalen velgen 17 inch

Parkeersensor voor en achter

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandbediening

Chroomlijsten rondom

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Keyless entry

koplampreiniging

Led Dagrijverlichting

Metaalkleur

Mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Airco

Armsteun achter

Armsteunen voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen verwarmd en geventileerd

Veiligheid
Achteruitrijcamera

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 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Binnen/buitensp. aut. dimmend

Derde remlicht

Dodehoek detector

ESP

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Overige
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Deze complete en zuinige Lexus GS 450h is nieuw geleverd door Lexus Rotterdam. De auto is keurig volgens schema onderhouden. De laatste
onderhoudsservice is recent uitgevoerd bij kilometerstand 138.513 door Bosch Car Service Pheifer in Sneek. De APK is geldig tot en met
12-12-2021. Hiermee bieden wij deze Lexus GS 450h rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Dankzij hoogwaardige techniek en
verschillende veiligheidssystemen, biedt deze Lexus GS u optimale veiligheid en comfort tijdens iedere rit. De krachtige motor geeft deze Lexus
uitstekende prestaties. De hoogwaardige uitstraling van deze auto wordt benadrukt door de lederen bekleding. U past de stoelen moeiteloos aan,
ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. In het donker zorgt de xenon verlichting voor een goed zicht op de weg. U
wordt in deze auto ook getrakteerd op 17 inch lichtmetalen velgen, getint glas, metallic lak, elektrisch inklapbare buitenspiegels en leddagrijverlichting. Deze Lexus is voorzien van knoppen op het stuur om het navigatiesysteem en het orginele audio installatiesysteem te bedienen.
Met de climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. De automatische ruitenwissers schakelen zichzelf
automatisch in en uit en houden de voorruit schoon. Met de hulp van de parkeersensoren kost inparkeren en uitparkeren u geen enkele moeite.
Met cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger. En deze auto heeft ook sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als
standaard uitrusting.

