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Lexus IS
Bouwjaar:

2014 (28 augustus 2014)

Massa:

1.595 kg

Max trekgewicht:

750 kg

Tellerstand:

75.809 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

KR985G

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 27.940,Exterieur
Sportonderstel

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 18"

Parkeersensor voor en achter

Side-skirts

Voorspoiler

Infotainment
Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Luxe lederen bekleding

Stoel ventilatie voor

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Elektrisch verstelbare stuurkolom

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Hoofdsteunen actief

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Regensensor

Sportstoelen

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Hill hold functie

Overige
Anti doorSlip Regeling

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Leder-pakket

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Innovatief design, doordachte techniek en een hoog kwaliteitsniveau zijn typische kenmerken van deze Lexus IS, een auto uit 2014 die 75.809
kilometer heeft gelopen. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. De samenwerking van de twee motoren die gekoppeld zijn
aan de hybride aandrijﬂijn gaat ﬂitsend snel en bied u zowel groen als sportief rijplezier. Het gecombineerde vermogen komt hiermee uit op
223pk en dit staat garant voor serieuze prestaties. Het F-sport pakket maakt van de IS-300 een zeer sportief getinte auto maar toch blijft deze
bolide ingetogen stijlvol. Ouderwets vakmanschap en natuurlijke materialen komen samen in het lederen interieur. Neem plaats op de stoelen.
Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Verder is de Lexus uitgerust met:
stoelverwarming en stoelverkoeling, 18 inch lichtmetalen velgen, F-sport bodykit, sportonderstel, actieve hoofdsteunen en parkeersensoren.
Laat u onderweg niet aﬂeiden, de bediening van het audio-installatiesysteem en ook het navigatiesysteem gaat met knoppen op het stuur en met
spraak. Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. De regensensor zorgt ervoor dat de ruitenwissers
altijd op de juiste snelheid werken. De cruise control vermindert het brandstofverbruik en vergroot het comfort.
Bij de auto zijn twee originele sleutels aanwezig evenals de complete boordmap. De eerstvolgende onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd
bij 79.285 kilometer of voor 28-4-2020. Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.

