Lexus RX 450h 4WD F Sport Line | Navigatie |
360* camera | Leder | Adaptive Cruise-contro
05/2016 - Hybride - Automaat

€ 44.400,Autogegevens
Merk, model:

Lexus RX

Uitvoering:

450h 4WD F Sport Line ...

Kenteken:

JT-54-53

Kilometerstand: 67.470 km
Bouwjaar:

05/2016

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.075 kg

Motor:

3.456 cc, 313 pk (230 kW)

Kleur:

Graphite Black(donker ...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 230 kW (313 PK)
Koppel: 335 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 65 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,0 s
Topsnelheid: 200 km/u
Accu laden: 230 kW
Max. dakbelasting: 85 kg
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf DIGO B.V. | Tel: 015 515 0020 | verkoop@toyotadigo.nl

Brandstofverbruik op de snelweg: 6,0 l/100km (1 op 16,7)
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 338 - 382 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Beschikbare afleverpakketten:
- Vakgarant Garantie 6 maanden (€ 599): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); Nieuwe
APK
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt.Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten:o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrijo Zomer / all season banden minimaal 3,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel)o Minimaal 12 maanden apko Minimaal 12
maanden of 15.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
Dit afleverpakket bevat: Nieuwe APK
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf
Dit afleverpakket bevat: Nieuwe APK
Overige informatie
Vermogen elektromotor(en): 80 kW (109 PK)
Vermogen brandstofmotor: 230 kW (313 PK)
Deze prachtige Lexus RX-serie is uitgevoerd in een stoere F-Sport Line. Deze complete uitvoering geeft de
Lexus net even dat beetje extra luxe. De F-sport grille, de bekleding, stuurwiel en grote velgen zijn in onze
ogen al reden genoeg om te komen kijken. Natuurlijk bieden wij als Toyota dealer alle zekerheden en
garanties die u mag verwachten van een merkdealer.
Hoe dan ook de moeite waard om langs te komen. Wenst u eventueel meer informatie of wilt u een
afspraak maken? Bel gerust met één van onze verkoopadviseurs op 015-515 00 20.
= Bedrijfsinformatie =
Heeft u interesse in deze auto? Wij kunnen ook in deze tijd veel voor u betekenen. Onze
informatievoorziening kan natuurlijk via de telefoon maar ook via een videoverbinding of e-mail
plaatsvinden.Wij kunnen u van extra beeld- en videomateriaal voorzien van deze auto. Wij blijven u graag
van dienst voor de verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, inclusief inruil en / of een financiering.
Uiteraard ook een proefrit of een bezichtiging van de auto kunnen we contactloos regelen, graag maken we
hier met u een afspraak voor.
En, uw nieuwe auto mag u 14 dagen uit proberen en we brengen we hem graag bij u thuis!
Bel voor vestiging Reinier de Graafweg met 015-5150020
Bel voor vestiging Motorenweg met 015-5150085

Aanbieder
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf DIGO B.V. | Tel: 015 515 0020 | verkoop@toyotadigo.nl

Autobedrijf DIGO B.V.
Reinier de Graafweg 2a
2625 DA Delft
Tel: 015 515 0020
E-mail: verkoop@toyotadigo.nl
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