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Lexus CT
200h 25th Edition Aut.
Bouwjaar:

2015 (15 december 2015)

Massa:

1.345 kg

Tellerstand:

133.263 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

HP-382-R

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 16.440,Exterieur
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

Trekhaak

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 15"

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Electronic climate controle

Voorstoelen verwarmd

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel

Regensensor

Sportstoelen

Milieu
Start/stop systeem

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

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar

Deze prachtige Lexus CT wordt u rijklaar aangeboden inclusief 6 maanden Autotrust garantie. Het eigentijdse ontwerp en de toonaangevende
techniek maken van iedere Japanse auto een kwaliteitsproduct. Dat is ook te merken aan deze Lexus CT. Onder de motorkap ligt een zuinige
viercilinder motor. Deze Lexus CT heeft verwarmbare voorstoelen, voor zowel bestuurder als bijrijder. In deze uitvoering is de CT voorzien van
mooie, maar ook functionele sportstoelen. Wat een licht geeft dat glazen elektrisch bedienbare panoramadak. Ook 15 inch lichtmetalen velgen,
extra getint glas, elektrisch bediende ramen, elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting horen tot de
voorzieningen op deze auto.
De electronic climate control zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. De ene neerslag is de andere niet. Dankzij de
regensensor krijgt u automatisch precies zoveel wisbewegingen die het zicht nodig heeft. Inparkeren en uitparkeren kost geen enkele moeite
dankzij de parkeersensoren. Een stabiele en comfortabele snelheid houdt u feilloos aan met de cruise control. Ook is de Lexus uitgerust met:
lederen stuur en automatisch dimmende binnenspiegel.
In de Lexus CT heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Brake assist herkent een noodsituatie en voert de remdruk op om de
remweg te verkorten. Soepel wegrijden op een helling is eenvoudig met de hulp van hill hold control.
Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het tellerrapport van Nationale Autopas. Meer weten over deze auto? U bent van harte
welkom om hem te komen bekijken.

