
... OP LANDGOED WATERLAND
ZATERDAG 15 en ZONDAG 16 NOVEMBER van 1 1:00 tot 17:00 uur

LEXUS HYBRID DRIVE EVENT

LANDGOED WATERLAND beschikt over 26 hectare privé landgoed en een schitterend gerestaureerd monumentaal 

landhuis. Het lommerrijke park is van cultuurhistorische waarde, een bron van rust en inspiratie. 

Aangezien het landgoed niet is opengesteld voor publiek is volledige privacy gegarandeerd. Het landhuis telt diverse fraaie 

zalen en vertrekken die beschikbaar zijn voor feestelijke en ceremoniële gelegenheden met een exclusief karakter. 

Rijksweg 116     1981 LD  Velsen Zuid      info@postverkadegroep.nl      www. Landgoedwaterland.com      023 - 547 04 96

IS-SERIE LS600h

GS450h

De SUV RX 400h 

(energielabel C). 

Veel vermogen, weldadige stilte, laag 

verbruik en lage CO2-uitstoot. Het 

hybride aandrijfsysteem combineert 

een 3.3 liter V6 benzinemotor met 

twéé elektromotoren. Enorm veel 

power (272 pk/ 208 kW) bij een 

gemiddeld brandstofverbruik van 

slechts 1 op 12,3 km.

De krachtige sedan GS 450h

 (energielabel B). 

Combineert de power van een elektro-

motor met een soepele 3,5 liter V6 

benzinemotor gekoppeld aan een con-

tinu variabele transmissie. Dit resulteert 

in V8 power met liefst 345 pk/254 kW, 

een acceleratie van 0-100 km/u in 

5,9 sec. en een CO2-uitstoot van een 

veel kleinere, lichtere auto. 

Onze state-of-the-art limousine 

LS 600h (energielabel C).

Heeft een uitzonderlijke stabiele 

wegligging, permanente vierwiel-

aandrijving, een radarsysteem voor 

én achter dat waakt over uw veiligheid. 

De combinatie van de elektromotor 

en de 5,0 liter V8 benzinemotor staan 

garant voor 6,0 liter V12 vermogen.

LeXUS biedt als enige automerk keuze uit 3 succesvolle hybrides



LEXUS AMSTERDAM
NODIGT  U  UIT  VOOR  HET
LEXUS HYBRID DRIVE EVENT ...

Ook in service streeft Lexus naar perfectie en totale klanttevredenheid. 

De Lexus Red Carpet Treatment is dan ook legendarisch. 

Zo wordt uw auto, als hij onderhoud behoeft, gehaald en gebracht. 

U rijdt intussen in een vervangende Lexus. Uiteraard wordt zowel het 

exterieur als het interieur van uw auto gereinigd. Onderhoud en even-

tuele reparaties worden verricht door uw ’vaste’ monteur, die uw auto

 – en u– kent. 

Bovendien kunt u bij uw zakenreis of vakantie gebruik maken van de 

unieke Schiphol Valet Parkingservice van Lexus Amsterdam.

Als Lexus rijder geniet u van de allerbeste service. en terecht.

      

DE BIjZONDERE 

SERVICE
VAN LEXUS 
AMSTERDAM

LeXUS AmSTeRDAm       Pieter Braaijweg 8       1099 DG Amsterdam       020 59 96 400       www.lexus-amsterdam.nl


