LEXUS IS 250C

Uitrusting en prijzen

VANAFPrijzen Lexus IS 250C
per 1 Oktober 2012#
Consumentenprijs
¤ incl. BTW

Consumentenprijs
¤ excl. BTW

Bedrag
¤ BPM

Netto Cat. prijs
¤ excl. BTW

kW/pk

CO2
uitstoot

%
Bijtelling

Energielabel

62.330,-

54.303,67

16.083,-

38.220,67

153/208

213

25%

F

IS 250C Luxury Automaat

Lexus Extra Garantie
12 maanden (BTW vrij)
24 maanden (BTW vrij)

Consumentenprijs
¤ BTW vrij *
 raag uw dealer naar meer informatie of raadpleeg “Extra Garantie” op www.lexus.nl.
V
*De consumentenprijs van Lexus Extra Garantie is inclusief assurantiebelasting.

383,-

Beste lezer,
708,-

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

#

Kosten rijklaar maken ##
Inclusief transport, kenteken en afleveringsbeurt
Legeskosten (BTW vrij)
Registratiekosten (BTW vrij)
Verwijderingsbijdrage
Lexus ProTect
Exterieurbehandeling
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LEXUS IS 250C

Consumentenprijs
¤ incl. BTW

Consumentenprijs
¤ excl. BTW

1.155,-

954,55

38,9,25

Beperkt beschikbaar, vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

##	Kosten

rijklaar maken betreft: transport, kentekenplaten, afleveringsbeurt, mattenset en volle
tank brandstof. Drie jaar garantie (5 jaar op onderdelen van de Lexus Hybrid Drive), 12 jaar
carrosseriegarantie conform onze bepalingen.
Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een korting
of een toeslag op de BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het BPM bedrag wordt wettelijk
bepaald op het moment van aanvraag van het kenteken deel 1A en is gebaseerd op de op dat moment
geldende netto catalogusprijzen en emissiecijfers. Het BPM bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de
situatie behorende bij de datum van deze prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve
geen rechten ontleend worden.
Alle genoemde bedragen zijn geldig voor levering af importeur inclusief anti-corrosiebehandeling af
fabriek.

www.EU-Import.nl

45,-

37,19

405,-

334,71

Meeruitvoeringen
Consumentenprijs
¤ incl. BTW

Executive

IS 250C Automaat
Meeruitrusting t.o.v. standaarduitrusting (zie pagina 7)
 Automatisch dimmende binnenspiegel en
buitenspiegels
 Bi-Xenon koplampen met dynamische
hoogteregeling en koplampsproeiers (A)
 Dorpels met verlicht Lexus logo (B)
 Geheugenstand (3) voor stoelen, stuurwiel en
buitenspiegels (C)
 Interieur met deels geperforeerde semianiline lederen bekleding Burbank
 LED Daytime Running Lights (A)
 Middenarmsteun voor, met leder bekleed
 Portieren en middenconsole met inleg van
esdoornhout
 Regensensor
 Smart Entry & Start System met
programmeerbare Smart Keys en Smart
Card (D)
 Stoelventilatie en verwarming vóór, drie
standen instelbaar

Consumentenprijs
¤ excl. BTW

Bedrag
¤ BPM

Netto Cat. prijs
¤ excl. BTW

kW/pk

CO2
uitstoot

%
Bijtelling

Energielabel

57.558,41

16.408,-

41.150,41

153/208

213

25%

F

66.200,A

B

C

D

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

www.EU-Import.nl
LEXUS IS 250C
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Metallic lak
Hard Disk Drive navigatiesysteem

Consumentenprijs
¤ incl. BTW

Consumentenprijs
¤ excl. BTW

Bedrag
¤ BPM

Netto Cat. prijs
¤ excl. BTW

IS 250C Executive

Opties

IS 250C Luxury

BEKLEDING EN OPTIES
840,3.050,-

706,36
2.565,09

70,256,-

636,36
2.309,09

o
o

o
o

3.813,88

380,-

3.433,88

o

o

 7” EMV (Electro Multi-Vision) kleurenscherm
 DRG (Dynamic Route Guidance, RDS-TMC)
 HDD (Hard Disk Drive) navigatiesysteem voor Europa
 Parking Assist Monitor, parkeerhulpcamera met dynamische
hulplijnen
 Spraakgestuurde bediening in Nederlands (navigatie, audio, climate
control, telefoon)

Hard Disk Drive navigatiesysteem en
Mark Levinson® audioinstallatie

Beste lezer,

4.535,-

 7” EMV (Electro Multi-Vision) kleurenscherm
 DRG (Dynamic Route Guidance, RDS-TMC)
 Gracenote® interface voor het beheren van uw muziekbibliotheek
 HDD (Hard Disk Drive) navigatiesysteem voor Europa
 In het dashboard geïntegreerde 6 cd/dvd-frontwisselaar met
5.1 Dolby Digital / DTS surround sound
 Mark Levinson® Premium Surround System: 12 luidsprekers,
365 Watt maximum vermogen, frequentiebereik 20 - 20.000 Hz,
Total Harmonic Distortion < 0.1%
 Parking Assist Monitor, parkeerhulpcamera met dynamische
hulplijnen
 Spraakgestuurde bediening in Nederlands (navigatie, audio,
climate control, telefoon)
 Videofunctie

Sportpedalen
Pre-Crash Safety en Adaptive Cruise Control

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
Leverbaar zonder meerprijs
3.570,-

3.002,66

300,-

www.EU-Import.nl
Verklaring van de tekens:
o = Optioneel leverbaar
— = Niet leverbaar
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2.702,66

o

o

–

o

Lexus Financial Services

Verzekeren

Een Lexus kiest u bewust. Naast vormgeving, kwaliteit en prestatie is
de service van een onderscheidend niveau. Door lease, financiering of
verzekering te laten verzorgen bij Lexus Financial Services geniet u van
de onderscheidende Lexus service. Dankzij de nauwe samenwerking
met uw Lexus dealer bieden wij een compleet dienstenpakket dat
zekerheid en gemak combineert. Zekerheid met de beste service en
voorwaarden, gemak omdat uw Lexus dealer alles voor u regelt.

De Lexus Polis is ontwikkeld voor de behoeftes van de Lexus rijder.
Zo krijgt u 3 jaar nieuwwaarde garantie. Bij schade herstel via uw
dealer heeft u geen eigen risico, krijgt u vergelijkbaar vervangend
vervoer en is het voorschieten van bedragen niet nodig. Bereken op
www.lexus-polis.nl direct uw premie en bekijk alle voorwaarden.

Leasen

Financieren

Beste lezer,

U heeft eenVoor
preview
van deze prijslijst
Met Lexus Financial Services least u bij de bron tegen een scherp tarief
een persoonlijke financiering en een oplossing op maat bekijkt
met uitstekende voorwaarden. Bovendien worden uw
schade vrije
Lexus Financial
Servicespreview
uw persoonlijke situatie.
Uw wensen
geopend.
Onder
deze
kunt
u staan
jaren met Operational Lease mee berekend, dit kan zorgen voor een
hierbij centraal. Neemt u voor een passend voorstel contact op via
aanzienlijk lager maandbedrag. Op www.lexusfs.nl uw
vindt u de
actuele
telefoonnummer
0347-367941.
meersturen
informatie of maak online
emailadres
invoeren
enBekijk
wij
lease tarieven en kunt u direct zelf uw financial lease tarief berekenen.
een berekening van de maandtermijnen op www.lexusfs.nl.
u per ommegaande de originele versie
U Least al een Lexus IS 250C vanaf:
Consumentenprijs
Leasetarief
van
deze
prijslijst
op.
IS 250C Luxury Automaat
€ 62.330,€ 1.125,#

€ 70.090,-

IS 250C Executive Automaat, HDD navigatiesysteem, metallic lak

€ 1.249,-

# L exus Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd en
20.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Prijswijzigingen en drukfouten
voorbehouden.

Leasen, verzekeren of financieren? Uw verkoopadviseur helpt u graag verder.

www.EU-Import.nl

Lexus Financial Services: tel. 0347-367940, e-mail: info@lexusfs.nl, www.lexusfs.nl Lexus Polis: tel. 024-3665663, e-mail: info@lexus-polis.nl, www.lexus-polis.nl

LEXUS IS 250C
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KLEURCOMBINATIE MOGELIJKHEDEN
Lederen bekleding Newport
Mellow White
Black
(LB00)
(LB20)

Interieurkleur

Mellow White
(LA06/01)

Semi-aniline lederen bekleding Burbank
Light Grey
Black
(LA12/11)
(LA22/21)

Saddle Tan
(LA42/41)

Exterieurkleur
White Pearl (077)

•

•

•

•

•

•

Hakuren Silver (1G1)

•

•

•

•

•

•

Mercury Grey (1H9)

•

•

•

•

•

•

Black (212)

•

•

•

•

•

•

Beste lezer,
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Morello Red (3R1)

•

•

•

•

•

•

Ultrasonic Blue (8U1)

•

•

•

•

•

•

Dark Opal (214)
Starlight Black (217)

Silvery Blue (8U9)
Midnight Blue (8V3)
Deep Granite (9AL)
Inleg portieren en middenconsole
Black metallic
Donkerbruin gelakt esdoornhout
Grijs gelakt esdoornhout

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—

—

—

—

•

•

•

•

—

—

•

•

•

•

www.EU-Import.nl
Verklaring van de tekens:
• = Leverbaar
— = Niet leverbaar
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Prijzen accessoires
Audio, Navigatie & ICE
Jack verlengkabel AUX/MP3
DAB tuner (alleen i.c.m. HDD navigatiesysteem)
Vogel’s iPad-autohouder incl. base cover
(t.b.v. achterpassagiers)
Portable navigatiesysteem TomTom GO
Portable navigatiesysteem TomTom START
Portable navigatiesysteem TomTom XL
Portable navigatiesysteem TomTom VIA
Elektro

Consumentenprijs
¤ incl. BTW*
4,608,112,-

Interieur

Lichtmetalen velg achter 8,5Jx18” Design 5 spaak (2 stuks)
Lichtmetalen velg voor 8Jx18” Design 5 spaak (2 stuks)
Lichtmetalen velg achter 8,5Jx18” ML Design 15 spaaks
incl. naafdop (2 stuks)
Lichtmetalen velg voor 8Jx18” ML Design 15 spaaks
incl. naafdop (2 stuks)
Slotset t.b.v. lichtmetalen velgen
YOKOHAMA Band 225/40ZR18 92Y Advan V103
F.A.75.3 ** (2 stuks)
YOKOHAMA Band 255/40ZR18 99Y Advan V103
F.A.75.3 ** (2 stuks)

v.a. 234,v.a. 122,v.a. 132,v.a. 173,-

Beste lezer,

Alarminstallatie SCM klasse 3, incl. certificeringskosten
Alarminstallatie/Voertuigvolgsysteem SCM klasse 5
(incl. certificering, excl. abonnementskosten)
Reservelampenset H11
Ritregistratiesysteem
Exterieur

Onderstel

548,1.152,-

Consumentenprijs
¤ incl. BTW*
1.060,1.060,1.142,1.142,-

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
53,101,726,-

Bagagenet horizontaal
Bagagenet verticaal
Kinderzitje G0 (0 tot 13 kg)
Kinderzitje G1 Isofix (9 tot 18 kg)
Kinderzitje G2 (15 tot 36 kg)
Dubbelzijdige kofferbakmat
Mattenset velours 860 gr mellow white
Mattenset velours 860 gr zwart
Lexus Bluetooth® aanvullende set voor laden telefoon,
excl. telefoonhouder
Telefoonhouder

82,94,180,367,177,99,126,126,272,-

976,-

Overige

44,263,-

Beschermfilm set deurgreep (transparante film) (2 stuks)
Beschermstrip op achterbumper (transparante film)
Windscherm

81,664,-

Lexus ProTect interieurbehandeling
Lexus ProTect velgenbescherming
Brandblusser 1KG
Gevarendriehoek
Safety hammer
Veiligheidsvest

112,73,22,7,6,6,-

v.a. 91,-

www.EU-Import.nl
* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A.
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.
** Info over EU-bandenlabel: http://www.lexus.nl/bandenlabel
LEXUS IS 250C
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STANDAARDUitrusting*
Interieur en comfort

Multimedia en navigatie
Bluetooth® handsfree GSM technologie
Lexus audiosysteem met 3-bands RDS FM/AM tuner, 6 cd front-wisselaar,
ASL (Automatic Sound Levelizer), MP3/WMA compatibiliteit, USB
(voor o.a. geïntegreerde iPod® connectiviteit)/AUX aansluiting, Bluetooth®
audio-streaming en 8 luidsprekers

12V aansluiting in middenconsole en bagageruimte van middenconsole
Achterbank in tweezits configuratie
Aluminium dorpellijsten
Automatische airconditioning met twee afzonderlijk regelbare klimaatzones
Automatische luchtrecirculatiefunctie
Exterieur

Bekerhouders voor en achter
Binnenspiegel zelfdimmend
Cruise control

18” 5-spaaks lichtmetalen velgen met 225/40R18 voor- en 255/40R18
achterbanden
Achter- en remlichten, met LED technologie

Beste lezer,

Elektrisch bedienbare zijruiten met ‘all window down’ functie

Anticorrosie behandeling van de carrosserie

Hoofdsteunen achter (2), neerklapbaar

Elektrisch in drie delen neerklapbare hardtop

Interieur met lederen bekleding Newport
LED interieurverlichting
Middenarmsteun voor
Multi-informatiedisplay geïntegreerd in dashboard

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
Geïntegreerde mistlampen vóór

LED kentekenplaatverlichting (achter)
Portieren met 3-staps deurvanger

Instrumentenpaneel met shift- en speedlight en instelbare lichtsterkte

Portiergrepen, buitenspiegel en bumpers in carrosseriekleur

Parkeersensoren (voor en achter)

Bandreparatieset

Pollenfilter

Portieren en middenconsole met black metallic inleg
Smart Entry & Start System met Smart Keys
Stoelverwarming vóór

Veiligheid (actief)

Automatische lichtschakeling

ABS (Anti-lock Braking System), voorkomt blokkeren van remmen

Stuurwiel elektrisch in hoogte en diepte verstelbaar met instapfunctie

BAS (Brake Assist System), noodremassistent

Stuurwiel (multifunctioneel) en pookknop met leder bekleed

HAC (Hill-start Assist Control), voorkomt terugrollen op een helling

UV-reducerend glas

EBD (Electronic Brakeforce Distribution), elektronische remkrachtverdeler

Verlicht handschoenencompartiment

ETCS-i (Electronic Throttle Control System) elektronisch gestuurd gaspedaal
EPS (Electric Power Steering), elektronische snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
TRC (Traction Control system), tractiecontrolesysteem
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management), dynamische pro-actieve
combinatie van o.a. ABS, EBD, TRC en VSC
VSC (Vehicle Stability Control), elektronisch stabiliteitssysteem

Verlichte make-up spiegels
Voorruitontdooiing
Voorstoelen elektrisch 8-voudig verstelbaar
Voorstoelen met elektrische ‘one touch walk in’ functie
Voorstoelen met geïntegreerde gordelgeleiders

www.EU-Import.nl
* Standaarduitrusting IS 250C Luxury, raadpleeg pagina 2 en 3 voor de meeruitvoeringen en opties.
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STANDAARDUitrusting* (vervolg)
Veiligheid (passief)
ISOfix bevestigingspunten achter
Carrosserie extra verstevigd
Geïntegreerde rolbeugels bij hoofdsteunen achter
SRS Knieairbags voor bestuurder en passagier
SRS Zijairbags vóór, vergroot voor bescherming hoofd
SRS 2-fasen airbag voor bestuurder
SRS 2-kamer airbag voor passagier, reduceert de kans op gezichtsletsel
Stuurkolom energie-absorberend

Beste lezer,

Uitschakelbare passagiersairbag (inclusief knieairbag en spankrachtbegrenzer)
Veiligheidsgordels met spankrachtbegrenzer voor
Voorstoelen met WIL (Whiplash Injury Lessening) verkleint het risico van een
whiplash bij een aanrijding

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

Anti-diefstalbeveiliging
Double Lock portiervergrendeling, de portieren zijn na het afsluiten niet meer
van binnenuit te openen
Startonderbreker gekoppeld aan het Smart Entry & Start System
Transmissie

6-traps automatische transmissie met sequentiële stuur- en/of pookbediening

www.EU-Import.nl
* Standaarduitrusting IS 250C Luxury, raadpleeg pagina 2 en 3 voor de meeruitvoeringen en opties.
LEXUS IS 250C
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Technische gegevens
Motor
Cilinderinhoud (cm3)
Cilinders/kleppen
Kleppenmechanisme
Brandstof
Max. vermogen (kW(pk)/tpm)
Max. koppel (Nm/tpm)

2.500
V6/24
Variabel (dual VVT-i)
Benzine
153(208)/6.400
252/4.800

Transmissie
Aandrijving
Transmissie
Overbrengingsverhoudingen
1e
2e
3e
4e
5e
6e
Achteruit
Prestaties
Max. snelheid (km/u)
0-100 km/u (s)
Verbruik*

Beste lezer,

Achterwielaandrijving
Automatisch

3,538
2,060
1,404
1,000
0,713
0,582
3,168

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
210
9,0

Richtlijn
CO2 uitstoot gecombineerd (g/km)
Stad (l/100km)
Buitenweg (l/100km)
Gecombineerd (l/100km)
Stad (km/l)
Buitenweg (km/l)
Gecombineerd (km/l)

692/2008/EC
213
12,7
7,2
9,2
7,9
13,9
10,9

Emissienorm
Richtlijn
CO (mg/km)
THC (mg/km)
NMHC (mg/km)
NOx (mg/km)

EURO5
692/2008A/EC
117,3
45,5
40,9
8,0

Emissie*

www.EU-Import.nl

* Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde richtlijn. In de praktijk is het brandstofverbruik en de emissie mede
afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering.
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Technische gegevens (vervolg)
Remsysteem
Voor
Achter

Geventileerde schijven
Geventileerde schijven

Voor
Achter

Onafhankelijke “double wishbone” wielophanging.
Onafhankelijke “double wishbone”
multi link wielophanging.

Wielophanging

Stuurinrichting
Type
Maximale stuuromwentelingen
Minimale draaicirkel tussen
stoepranden (m)
Gewicht (kg)
Maximaal toelaatbaar gewicht
Kentekengewicht
Laadvermogen
Maximale daklast
Luchtweerstandscoëfficiënt
Cw-waarde

Beste lezer,

Tandheugel
3,2
10,2

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
2.075
1.705
370
0

0,29

Volume (l)
Brandstoftank
Bagageruimte **
met dak dicht
met dak open

65

420
165

1.415 mm

1.535 mm

1.535 mm

1.800 mm

www.EU-Import.nl
1.085 mm

2.730 mm

820 mm

4.635 mm
** Afmetingen conform VDA norm.
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Beste lezer,

Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten IS 250C te vervallen. De importeur behoudt zich het
recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. De
genoemde specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve in detail afwijken van de
voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Alle consumentenprijzen in deze prijslijst
vermeld zijn geadviseerde verkoopprijzen in euro’s en zijn geldig voor aflevering af importeur BTW 21%.
Deze Lexus is niet geschikt voor LPG/autogas. Voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook
die het gevolg is van het op welke wijze dan ook gebruik maken van LPG/autogas of een LPG/autogasinstallatie, waaronder het rijden met LPG/autogas en het inbouwen van een LPG autogas-installatie,
wordt door Louwman & Parqui B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Ofschoon deze prijs- en
specificatielijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele
onjuistheden in de gegevens van deze prijs- en specificatielijst voorkomen, van welke aard dan ook.
Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur
niet toegestaan.
Importeur voor Nederland:
Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0162-585288 Internet www.lexus.nl

Uw Lexus dealer:

www.EU-Import.nl
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LEXUS,
OFFICIAL SUPPLIER TO
H.S.H. THE SOVEREIGN PRINCE OF MONACO

F0000-46032   1 oktober 2012

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

