Prijslijst Exige S Coupe per 1 Oktober 2012
Exige S
Netto prijs
BPM (inclusief milieu heffing)
BTW
Consumentenprijs

€ 55.378,00
€ 20.770,00
€ 11.629,38
€ 87.777,38

1 Motor specificaties :
350 pk 3.5 V6 VVTL-i Supercharged, 236gr/km CO uitstoot
Close ratio gearbox
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2 Voertuig specificaties :
Lichtgewicht verlijmd aluminium chassis
AP Racing 4 pots remklauwen voor en achter
Geboorde remschijven
ABS systeem met circuit afstelling
Aluminium draagarmen voor en achter
Bilstein high performance schokbrekers met Eibach veren
Lotus DPM* schakelbaar tussen, Touring, Sport en off
Aerodynamische voor en achter diffuser
Achterspoiler
Banden reparatie set
Sport uitlaat met bypass klep
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3 Exterieur specificaties :
Mono lak
Metallic lak
Premium lak
Motorsport lak
Satijn zwarte velgen ( 17" voor en 18" achter)
Diamond Cut afwerking ( 17" voor en 18" achter)
Pirello P-Zero Corsa tyres (205/45/17 voor 265/45/18 achter)
Pirello P-Zero Trofeo tyres (205/45/17 voor 265/45/18 achter)
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4 Interieur specificaties :
Lichtgewicht aluminium passagiersvoetsteun
Lichtgewicht aluminium voetenruimte scheiding
Airbags bestuurder en passagier
Zwart leren stuur
Zwart leren versnellingspookhoes
Gepolijste aluminium versnellingspook
Leren zonnekleppen
Zwarte vloerbekleding
Zwarte stoelen met lotus logo
Contrasterende stiksels (i.c.m. Premium Pack Sport Suedetex)
Radio CD / MP3 speler met 4 speakers
Fabrieksalarm systeem
Centrale deurvergrendeling
Startknop
Parkeersensoren achter
Verwarmde stoelen (std. in Premium Pack)
Face level luchtroosters
Beugel achter de stoelen met 4 puntsgordel bevestiging
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Optieprijzen incl. BTW en BPM

Exige S
6 Optie pakketten :
Premium Pack

Beste lezer,

o

Optieprijzen incl. BTW en BPM

€ 2.800,00

Leer kleur naar keuze:
* Ebony Black
* Ivory White
* Venom Red
* Cognac Brown
* Imperial Blue
* Cocoa Brown
* Ash Grey
Tunnel console met leer bekleed
Volledig beklede cockpit met vloerbedekking en leer
Sport / Premium pack stuurwiel in zwart leer
Deurpanelen in zwart leer
Metalen ring om de versnellingspook en handrem
Sport / Premium pack stoelen in volledig leer
Geluidsisolatie pakket
Donkere aluminium opbergruimte
Ventilatieroosters met leer afgewerkt
Stoelverwarming

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.

Premium Pack Sport Suede Tex
o
Ebony Black leer / donkergrijs alacantara interieur combinatie
SuedeTex middenconsole
Zwarte vloermatten
Sport / Premium pack stuurwiel in donkergrijs leer
Donkergrijs lederen instrumentenpaneel cover
Deurpanelen in leer met carbon effect
Metalen ring om de versnellingspook en handrem
Sport / Premium pack stoelen in deels leer met carbon effect
Geluidsisolatie pakket
Stoelverwarming

€ 2.200,00

www.EU-Import.nl

Carbon Pack (Premium pack upgrade)
o

€ 2.150,00

o

€ 2.800,00

o

€ 499,00

Carbon middenconsole
Carbon instaplijsten
Carbon verwarmingspaneel cover
Carbon ventilatieroosters
Carbon instrumentenpaneel cover
Carbon dashboard bovenplaat
Carbon DPM keuzeschakelaarpaneel
Race Pack
4 standen DPM systeem met Launchcontrol
Regelbare uitlaat bypass klep
Sportiever onderstel geoptimaliseerd op de Trofeo banden
Convenience Pack
Opbergvak scheider
USB aansluiting op radio
Bekerhouder

Exige S

Beste lezer, oo

7 Separaat leverbare opties :
Airconditioning
Rear parking sensors
Verwarmde stoelen
Contrasterende stiksels
Trofeo banden van Pirelli P-Zero
Beugel achter de stoelen met 4 puntsgordel bevestiging
Diamond cut wielen
High performance brake discs
Klasse III alarm
8 Lakkleuren :
Mono Lak
Ardent Red
Solar Yellow
Metallic Lak
Racing Green
Sienna Brown
Starlight Black
Arctic Silver
Carbon Grey
Nightfall Blue
Premium Lak
Velvet Red
Aspen White
Laser Blue
Pearl White
Military Grey
Poison Green
Motorsport Lak
Motorsport Black (met goud metallic, F1)
Motorsport Green (Evora GT4)

9 Afleveringskosten :
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Optieprijzen incl. BTW en BPM

€ 1.990,00
€ 499,00
€ 499,00
€ 390,00
€ 1.225,00
€ 999,00
€ 699,00
€ 2.350,00
€ 1.295,00

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
s
u per ommegaande
de originele versie
s
van deze prijslijst op. € 999,00
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€ 1.750,00
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€ 2.500,00

o
o

€ 1.369,00

Alle Lotus modellen worden geleverd in naleving van de huidige wet op de Europese Typegoedkeuring.
Ondanks gespecificeerde schriftelijke overeenkomst staat Lotus niet in voor eventuele wijzigingen op de lokale markt
of wijzigingen in typegoedkeuringen of -eisen.
Auto's worden verkocht onder de voorwaarde dat de koper garandeert de regelingen en wetten omtrent lokale import,
btw, bpm, typegoedkeuringen etc. correct na te leven.
Lotus Cars PLC en Van der Kooi Sportscars BV. behouden zich het recht voor constructie en uitvoering van haar
producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig aan te passen.
Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
Aanbetaling van 20% bij plaatsing van de order.

