Lexus UX 300e Luxury (INCL BTW) | LEDER |
04/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 46.900,Autogegevens
Merk, model:

Lexus UX

Uitvoering:

300e Luxury (INCL BTW)...

Kenteken:

L-589-PZ

Kilometerstand: 17 km
Bouwjaar:

04/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.760 kg

Motor:

204 pk (150 kW)

Kleur:

Mercury Grey (grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

100%
Onderhouden:

Ja

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Aandrijving
Actieradius: 400 km
Asconfiguratie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,5 s
Topsnelheid: 160 km/u
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Accu
Accu: 54 kWh, Conditie: 0%
Accu laden: Type 2, 1-fase, 6.6 kW, 29 km actieradius per uur, compleet vol in 9 uur
Accu snelladen: CHAdeMO, 150 km actieradius per uur, compleet vol in 1 uur en 9 minuten
Milieu
Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 3 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 09:00
Snellaadvermogen: 35 kW
Bruikbare accucapaciteit: 50 kWh
Actieradius praktijk zomer: 390 km
Actieradius praktijk winter: 265 km
Actieradius enkel stad (WLTP): 315 km
Deze Lexus UX 300e is volledig NIEUW! Druk het gaspedaal in en voel de fenomenale kracht van de
elektromotor. In een elektrische auto rijdt u tegelijk dynamisch en ontspannen. De voordelen van de
elektromotor spreken voor zich: stil, schoon en snel! De lederen bekleding geeft het interieur een rijke en
luxe uitstraling. Voorin is het ?s winters genieten met de verwarmbare voorstoelen voor zowel bestuurder
als bijrijder. Wind, sneeuw, hagel, regen... allemaal vergeten als u het verwarmd stuurwiel in handen heeft.
Laat ze achterin ook maar genieten: deze Lexus UX is uitgevoerd met een verwarmde achterbank. U wordt
in deze auto ook getrakteerd op 18 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas,
zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Gemak dient de mens. Dankzij de spraaksturing bedient u de belangrijkste functie met uw stem. Connected
drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. Geniet eindeloos van uw eigen muziekvoorraad met
de aanwezige usb-aansluiting. Met de automatische airconditioning selecteert u de gewenste temperatuur.
Het systeem doet de rest. De achteruitrijcamera maakt inparkeren gemakkelijker dan ooit. Om de
veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Lexus zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een
regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto
voorzien van adaptive cruise control. Te weinig afstand tussen u en de achterligger? De sensoren
registreren het direct en de achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een signaal.
De geavanceerde technologie in deze Lexus is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren
en er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. Verkeersborddetectie
herkent tijdelijke en permanente verkeersborden langs en boven de weg. Forward collision warning helpt u
om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. Gaat u buiten de lijnen van uw rijstrook zonder richting aan te
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Alewijn Ott B.V. | Tel: 072 541 1230 | verkoop@alewijnott.nl

geven, dan waarschuwt de aanwezige lane assist direct.
Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Maak nu een afspraak als u met deze elektrische
auto een proefrit wilt maken.
= Bedrijfsinformatie =
Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor (COVID)
uitzonderingen de info op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl
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