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CT 200h

VOORTDUREND
STREVEN NAAR
PERFECTIE
Elke Lexus is ontworpen om u jarenlang rijplezier te garanderen. Om het
beste uit uw Lexus te halen, raden wij aan het regelmatige onderhoudsprogramma van Lexus te volgen. Uw Lexus dealer hanteert vastgestelde
adviesprijzen voor onderhoud. Zo weet u vooraf wat de onderhoudsbeurten gaan kosten en komt u niet voor verrassingen te staan, ook niet als u
veel kilometers aflegt.
Ook op het gebied van ’klantenservice’ streeft Lexus naar perfectie. Het
is de oprechte wens van Lexus dat u over alles wat met uw Lexus te maken
heeft, geheel tevreden bent.

In lijn met onze gedrevenheid heeft u bij onderhoud van uw Lexus dat
langer dan een anderhalf uur duurt recht op de befaamde Red Carpet
Treatment*.
Dit is een zeer uitgebreide service met o.a.:
• gratis haal- en brengservice bij werkzaamheden
die langer dan 1,5 uur duren
• gratis een vervangende Lexus
• reiniging van het in-en exterieur na elke servicebeurt
• mogelijkheid tot een vaste servicemonteur
• en het prachtige Lexus Magazine
*Vraag uw Lexus dealer naar de voorwaarden.

CT 200h

WERKZAAMHEDEN
KLEINE ONDERHOUDSBEURT
VERVANGEN/VERVERSEN
Motorolie
Oliefilter

INSPECTEREN
Aandrijfassen
Accu
Banden en bandenspanning
Brandstofleidingen, verbindingen en tankdop
Carrosserie, chassisbalken, bodemplaat en subframe
Claxon
Diagnosesysteem uitlezen
Luchtfilter
Motorkap en achterklep (sluitingen en scharnieren)
Portieren (schakelaars, sluitingen en scharnieren)
Rempedaal en handrem
Remschijven, remblokken en remslangen achter
Remschijven, remblokken en remslangen voor
Ruitenwissers en –sproeiers (incl. bijvullen vloeistof)
Slangen en leidingen in motorruimte
Stuurinrichting
Uitlaatsysteem
Veiligheidsgordels voor en achter (bevestiging)
Verlichting (incl. binnen- en dashboardverlichting
Voor- en achterwielophanging en fuseekogels
Voorstoelen en achterbank (bevestiging)

GROTE ONDERHOUDSBEURT

CT 200h

EXTRA VERVANGINGEN*
Bougies

Iedere 90.000 km

Koelvloeistof

Na 150.000 km; vervolgens iedere 90.000 km

Koelvloeistof omvormer

Na 240.000 km; vervolgens iedere 90.000 km

Luchtfilter

Iedere 60.000 km of 4 jaar

Interieurfilter

Iedere 30.000 km of 2 jaar

Remvloeistof

Na 30.000 km of 2 jaar

EXTRA INSPECTIES**
Airbags

Na 10 jaar; vervolgens iedere 2 jaar

V-bakolie

Iedere 60.000 km of 4 jaar

Koolstoffilter

Iedere 45.000 km of 2 jaar

*) extra vervangingen bij adviesprijs inbegrepen

**) extra inspecties bij adviesprijs inbegrepen, eventuele vervanging of reparatie niet
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ADVIESPRIJZEN ONDERHOUD
INCLUSIEF BTW

CT 200h
KLEINE ONDERHOUDSBEURT

CT 200h
KLEINE ONDERHOUDSBEURT

Na 15.000 km

E 191,-

Na 135.000 km

E 191,-

Na 1 jaar

E 191,-

Na 9 jaar

E 191,-

GROTE ONDERHOUDSBEURT

GROTE ONDERHOUDSBEURT

Na 30.000 km

E 413,-

Na 2 jaar

E 413,-

KLEINE ONDERHOUDSBEURT
Na 45.000 km

E 191,-

Na 3 jaar

E 191,-

GROTE ONDERHOUDSBEURT
Na 60.000 km

E 410,-

Na 4 jaar

E 410,-

KLEINE ONDERHOUDSBEURT
Na 75.000 km

E 191,-

Na 5 jaar

E 191,-

GROTE ONDERHOUDSBEURT
Na 90.000 km
Na 6 jaar

E 533,E 413,-

KLEINE ONDERHOUDSBEURT
Na 105.000 km

E 191,-

Na 7 jaar

E 191,-

GROTE ONDERHOUDSBEURT
Na 120.000 km

E 410,-

Na 8 jaar

E 410,-

Wilt u meer weten over de voordelige onderhoudsprijzen van andere Lexus modellen? Vraag het uw
Lexus dealer of kijk op www.lexus.nl.

Na 150.000 km

E 492,-

LEXUS CT 200h
Wilt u meer weten over uw Lexus CT 200h of de onderhoudsprijzen?
Vraag het uw Lexus dealer of kijk op www.lexus.nl. U kunt ook tijdens
kantooruren gratis contact opnemen met het Informatie Center Lexus:
0800 - 0315.

Importeur voor Nederland: Louwman & Parqui B.V. Steurweg 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER
©
2018. Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en adviesprijzen voorbehouden.
De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk, deze komen overeen met
de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (01/2018).
Adviesprijzen zijn inclusief BTW, klein materiaal en milieutoeslag. De getoonde onderhoudsprijzen zijn
een indicatie en kunnen worden herzien in lijn met wijzigingen in onderdeelprijzen, arbeidsloon en
heffingen van overheidswege. Kosten voor APK en alle overige gewenste of noodzakelijke werkzaamheden
zijn niet bij deze prijzen inbegrepen.
De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen
aan te brengen. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Derhalve kunnen
eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele
of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.
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Kijk voor meer nieuws:

blog.lexus.nl

flickr.com/lexusnederland

youtube.com/lexusnederland

twitter.com/lexusnl

facebook.com/lexusnederland

