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BILOPLYSNINGER

Model: ...........................................................................................................................................................................................................

Reg.nr.: ..........................................................................................................................................................................................................

Motornr.: ......................................................................................................................................................................................................

Lagernr.: .......................................................................................................................................................................................................

Farvenr.: ........................................................................................................................................................................................................

Indtræksnr.: .................................................................................................................................................................................................

Leveringsdato: ..........................................................................................................................................................................................

VIN-nr.: ........................................................................................................................................................................................................

 Af sikkerhedshensyn har Lexus ikke angivet 
ejeroplysninger i dette hæfte. Det er for at undgå, 
at sådanne oplysninger falder i de forkerte 
hænder i tilfælde af indbrud eller tyveri af bilen. 
Vi fraråder at efterlade andet, eksempelvis 
forsikringsdokumenter, i bilen.

Kontakt efter salg  Book online

0420 - TEKNISK PUBLIKATION
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0420 - COO - GÆLDER FØLGENDE MODELLER:0420 - TEKNISK PUBLIKATION

KVALITETSATTEST

Lexus er kendt for sine strenge krav til kvalitetskontrol på alle trin i fremstillingsprocessen. Dette kontrolsystem skal sikre, 
at alt klargøringsarbejde udføres på en sådan måde, at bilen leveres i absolut bedste stand.

LEXUS AUTORISERET FORHANDLER STEMPEL

Undertegnede garanterer hermed, at denne bil er klargjort i overensstemmelse med LEXUS' forskrifter.

Underskrift:

Navn:

Stilling: Dato:
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GÆLDER FØLGENDE MODELLER* 
PRODUKTIONSSTART 

ES 300h  (juli 2018 ~ )
IS 300h  (april 2013 ~ )
LC 500  (marts 2017 ~ )
LC 500h  (marts 2017 ~ )
LS 500 (oktober 2017 ~ )
LS 500h  (oktober 2017~ )
NX 350h (september 2021 ~ )
NX 450h+ (september 2021 ~ )
RX 300 (december 2017 ~ )
RX 350 (september 2015 ~ )
RX 350L  (december 2017 ~ )
RX 450h  (oktober 2015 ~ )
RX 450hL  (december 2017 ~ )
RC 300h  (oktober 2015 ~)
RC F (september 2014 ~)
UX 200  (oktober 2018 ~ )
UX 250h  (oktober 2018 ~ )
UX 300e  (august 2020 ~)
*Hvis gældende for dit marked.
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1. LEXUS-GARANTI

1.1. VELKOMMEN TIL LEXUS!

Tillykke med denne nye Lexus, og velkommen til 
den meget eksklusive klub af Lexus-ejere. Denne 
enestående bil er resultatet af en særdeles målbevidst 
indsats for at skabe den perfekte bil - en indsats, som 
har flyttet mange grænser inden for bilverdenen.

Vi er overbevist om, at ejeren vil blive særdeles tilfreds 
med at køre i en af verdens bedste biler og vil betragte 
den som andet end blot et transportmiddel.

Det siges, at man kan kende en person på de venner, 
han har. Vi er sikre på, at denne Lexus bliver en nær og 
værdifuld ven - loyal og oprigtig, og én hvis selskab vil 
blive nydt.

Der findes endnu en vigtig kvalitet, som man søger i en 
ven: pålidelighed. Og den finder man i Lexus. Man skal 
kunne regne med, at den er der, når der er brug for 
den. Den skal ikke være en kilde til bekymring. Vores 
motto er, at man har ret til at køre sin Lexus uden nogen 
form for bekymring.

Lad styrken i vores overbevisning være grundlaget for 
tilliden til Lexus. Husk, at Lexus-teamet vil gøre alt for 
at yde det ypperste inden for kvalitet og service - idet vi 
konstant bestræber os på at skabe det perfekte.

Vi er overbevist om, at denne Lexus vil leve op 
til, og endog overgå alle forventninger. Vi støtter 
denne overbevisning med en solid garanti, som 
beskrives på de følgende sider. Læs den venligst i 
detaljer, så kørslen i Lexus kan nydes i vished om at 
kunne få al den støtte og service, der er nødvendig i 
enhver situation. 

Vi ønsker stor køreglæde!

Alle oplysninger i dette hæfte var de senest tilgængelige 
på tidspunktet for trykningen. Ret til ændringer 
forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

1.2. OVERSIGT OVER LEXUS-GARANTIDÆKNING

* Hvad der måtte komme først

Garanti 3 år eller 100.000 km *  
ubegrænset kilometertal første år

Overfladerust / lak 3 år 

Rustgennemtæring 12 år

Hybrid-garanti 5 år eller 100.000 km * 
1. år ubegrænset kilometertal

Garanti på elbiler 5 år eller 100.000 km *
Ubegrænset antal km første år

Fuldt hovedbatteri 
i elbil 8 år eller 160.000 km *
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1.3. DETALJEREDE OPLYSNINGER 
OM LEXUS-GARANTIEN

Garanti

Garantien dækker enhver defekt, som kan tilskrives 
materiale- eller fabrikationsfejl under normal brug 
i en periode på 3 år eller 100.000 km, uanset 
hvad der kommer først, og med et ubegrænset 
kilometertal det første år.

I tilfælde af en defekt, som bevirker, at bilen ikke kan 
køre, dækker garantien omkostninger til bugsering af 
bilen til nærmeste autoriserede Lexus-værksted, hvis 
defekten er omfattet af garantien.

Overfladerust og lak

Overfladerust og lakfejl, som måtte forekomme 
på enhver af de lakerede karrosseridele, og som 
skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, dækkes af 
garantien i 3 år. Dette gælder uanset kilometertal.

Rustgennemtæring

Garantien yder 12 års dækning mod gennemtæring 
af karrosseriet (dvs. huller gennem karrosseriet fra 
indersiden til ydersiden) forårsaget af rustangreb, 
der kan tilskrives materiale- eller fabrikationsfejl. 
Dette gælder også uanset kilometertal.

“Karrosseriet” defineres som alle originale Lexus-
karrosseripaneler af metalplader, herunder bl.a. 
kølerhjelm, døre, bagklap og gulvpaneler, men ikke 
dele, som er monteret på karrosseriet, fx tætningslister, 
kofangere og hængsler.

Hybrid-garanti 

Garantien dækker enhver fejl, som skyldes 
fremstillings- eller samlingsfejl ved normal brug i en 
periode på 5 år eller 100.000 km (afhængigt af 
hvad der indtræder først) uden kørselsbegrænsing 
det første år for følgende Hybrid- komponenter:

- Hybridbatteriet 
- Hybridbatteriets elektroniske styreenhed 
- Hybridsystemets centrale elektroniske styreenhed 
- Hybridsystemets inverter og konverter

Garanti på elbiler 
Garantien dækker enhver fejl, som skyldes fremstillings- 
eller monteringsfejl ved normal brug i en periode på 5 
år eller 100.000 km, afhængig af hvad der indtræder 
først, uden kørselsbegrænsning det første år for 
følgende komponenter i elbilens hovedsystem:

- Elbilens motor, 
- Elbilens batteri, 
- Elbilssystemets inverter og konverter

Fuld forringelse af elbilens batteri til under 70 % af den 
oprindelige kapacitet er dækket i en periode på 8 år 
eller 160.000 km, afhængigt af hvad der indtræder 
først, uden begrænsning det første år

1.4. GENERELLE 
GARANTIBESTEMMELSER

Hvem udsteder garantien?
Lexus garanterer, at denne bil er fremstillet i henhold 
til Lexus' højeste normer, og at bilen er blevet grundigt 
kontrolleret før levering. Denne garanti stilles af 
TOYOTA MOTOR EUROPE S.A./N.V., Bourgetlaan 
60, 1140 Bruxelles, Belgien. 

Den leverende autoriserede Lexus-forhandler 
bekræfter denne kontrol ved at påføre sit stempel på 
kvalitetsattesten i dette hæfte.

Hvor er Deres Lexus dækket af garantien?
Lexus' garantibetingelser, som er anført i dette hæfte, 
gælder i følgende lande: Albanien, Andorra, Belgien, 
Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, 
Holland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Letland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, 
Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Polen, 
Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, 
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, 
Tyskland, Ungarn og Østrig.

Hvis man ønsker at køre til andre lande end de ovenfor 
nævnte, anbefaler vi at kontakte en forhandler for 
yderligere information.

Hvornår træder garantien i kraft?

Garantiperioden begynder fra den dag, hvor bilen 
leveres til den første køber eller registreres i hans/
hendes navn.
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Koster det noget at få bilen repareret, mens 
garantien er i kraft?
Nej. Lexus-værkstedet udfører alle reparationer, som 
er dækket af garantibetingelserne, uden beregning 
for dele eller arbejde. Lexus beslutter, om dele skal 
repareres eller udskiftes.

Hvad er forudsætningen for garantien?

• Ejeren skal sikre, at bilen vedligeholdes i henhold 
til producentens specifikationer og anvisninger 
som beskrevet i dette hæfte. Manglende 
overholdelse af dette kan gøre garantien ugyldig.

• De er ansvarlig for at gemme alle beviser på, at 
sådan vedligeholdelse er udført.

• I tilfælde af fejl, som kræver arbejde under 
garantien, er ejeren forpligtet til straks at indlevere 
bilen til et autoriseret Lexus-værksted. Dermed 
undgås det, at fejlen forværres og kræver mere 
omfattende reparation, end der var nødvendig 
som udgangspunkt. 

Er dækkene omfattet af garantien?
Dæk er omfattet af en særskilt garanti, som ydes af 
dækfabrikanten. 

Kontakt venligst et Lexus-værksted for yderligere 
oplysninger herom.

Forlænges garantien, hvis der er foretaget 
garantireparationer på min Lexus?
Garantidækningen forlænges ikke uanset type, og den 
slutter efter den periode, som er angivet på side 7 og 
de følgende sider.

Hvad sker der, hvis bilen sælges?
Lexus-garantien overføres automatisk til efterfølgende 
ejere uden beregning.

Vil garantien berøre mine juridiske 
rettigheder?
Nej. De juridiske rettigheder jf. købeloven vil ikke blive 
berørt. Udnyttelsen af dine lovmæssige rettigheder i 
tilfælde af manglende overensstemmelse vil være uden 
omkostninger for dig.

1.5. PUNKTER, SOM IKKE ER 
DÆKKET AF LEXUS-GARANTIEN

Lexus-teamet gør sit yderste for at sikre 
kundetilfredshed i absolut topklasse. Vores omfattende 
garantipakke afspejler Lexus-kvaliteten. Garantien er 
udformet med henblik på at dække alle de fejl, som kan 
tilskrives materiale- eller fabrikationsfejl. Følgende er 
derfor ikke omfattet af garantien:

Normal slitage
Normal støj, vibration, slitage samt forringelse i form af 
fx affarvning, blegning, deformation eller pletter.

Vedligeholdelsesudgifter
Normal vedligeholdelse, justeringer, udskiftning af 
væsker og filtre, smøring, rengøring og polering, 
udskiftning af tændrør og sikringer samt udskiftning 
af slidte viskerblade, bremseklodser/-bakker og 
koblingsbelægninger. Hvis ovennævnte kræves som 
del af en garantireparation, er det dog dækket af 
garantien.

Lexus med ændret speedometer
Fejl på en Lexus, hvis speedometer er ændret, så bilens 
kilometertal ikke kan bestemmes.

Skrotningsegnede eller totalskadede biler
Enhver Lexus, som på et eller andet tidspunkt har fået 
betegnelsen “egnet til skrotning” eller en lignende 
betegnelse, eller som er blevet erklæret “totalskadet” 
eller lignende af en finansiel institution eller assurandør.

Følgeskader
Hændelige skader eller følgeskader i forbindelse med 
fejl på bilen. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, 
ulejlighed, transportomkostninger som fx lejebil, taxa, 
offentlig transport og lignende, telefonopkald og logi, 
tab af personlig eller kommerciel ejendom samt tab af 
løn eller indtjening.

Skader eller fejl, som direkte eller indirekte 
skyldes en af følgende situationer:

• Brand, ulykke eller tyveri
• Mishandling eller forsømmelse
• Misbrug, fx motorsport eller overbelastning
• Reparation udført af andre end autoriserede 

Lexus-værksteder
• Montering af uoriginale reservedele
• Ændring eller modifikation, herunder montering 

af uoriginalt tilbehør
• Manglende eller dårlig vedligeholdelse, herunder 

anvendelse af andre væsker end dem, der er 
anført i instruktionsbogen
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• Luftbårne kemikalier, harpiks, stenslag, 
flyverust, salt, hagl, oversvømmelse, storm, 
fugleekskrementer

• Vandskade.

2. LEXUS SUNDHEDS- OG 
SIKKERHEDSTJEK

2.1. HVAD ER LEXUS SUNDHEDS- 
OG SIKKERHEDSTJEK?

Lexus sundheds- og sikkerhedstjek er mere 
end blot et vedligeholdelsesprogram. Det er en 
mulighed for at overlade bilen til pligtopfyldende og 
engagerede fagfolk, som giver den et sundheds- 
og sikkerhedsniveau uden sammenligning. Vi har 
struktureret det og kalder det Lexus sundheds- og 
sikkerhedstjek. Programmet består af to dele: 

1. Fuldt Lexus sundheds- og sikkerhedstjek  for 
hver 30.000 km eller 2 år, afhængigt af hvad der 
indtræder først.

2. Mellemliggende Lexus sundheds- og 
sikkerhedstjek  midtvejs mellem hvert fuldt tjek (dvs. 
ved 15.000 km eller 1 år, 45.000 km eller 3 år 
osv., afhængigt af hvad der indtræder først). 

Se en detaljeret beskrivelse af planen i afsnit 2.9.

Hvis kørselsforholdene* er mere krævende 
end normalt, kan bilen have brug for kortere 
serviceintervaller eller en mere omfattende service 
end det, der er angivet i dette hæfte. Gennemgå 
dine specifikke kørselsbetingelser sammen med en 
autoriseret Lexus-reparatør eller andre kvalificerede 
fagfolk, som derefter vil anbefale en egnet serviceplan 
og beskrive den for dig.

*: alvorlige tilstande som fx:

- Hyppig eller langvarig tomgangskørsel og/eller 
kørsel i lave gear (fx taxa, budkørsel, ambulance, politi, 
køreskole, …).  
– Hyppige korte køreture på under 8 km ved 
udendørstemperaturer under frysepunktet (motoren 
når ikke op på normal temperatur). 
– Vedvarende kørsel med høje hastigheder (80 % af 
maksimumhastigheden eller derover) i over 2 timer.

– Tungt lastet bil (fx kørsel med anhænger). 
– Hyppig kørsel under krævende vejforhold (ujævn vej, 
mudret vej, støvet vej, smeltet sne, vejsalt).

2.2. SUNDHEDS- OG 
SIKKERHEDSTJEK SAMT 
GARANTIDÆKNING

Service på din Lexus som beskrevet i specifikationerne 
i dette dokument er en forudsætning for at sikre, at 
garantien fortsat er gældende for dele, som er relateret 
til service. Ejeren bør derfor opbevare de skriftlige 
beviser på de tjek, som bilen har gennemgået i henhold 
til sundheds- og sikkerhedstjekprogrammet, herunder 
datoer for tjek og montering af dele. Ved salg af bilen 
skal disse oplysninger videregives til den nye ejer.

Garantien dækker imidlertid ikke skader eller fejl, 
som skyldes manglende overholdelse af tjek i henhold 
til fabrikantens specifikationer og instruktioner, eller 
anvendelse af andre væsker end dem, der er nævnt i 
instruktionsbogen.

Vi anbefaler at lade et autoriseret Lexus-værksted 
udføre tjekket på bilen. Andre kvalificerede fagfolk 
kan også udføre service på bilen. Ud fra deres 
specialisering i arbejde med Lexus-biler kan 
autoriserede Lexus-værksteder sikre, at bilen får den 
rette pleje og vedligeholdelse.

Vores dygtige teknikere er specialuddannet til at 
arbejde med Lexus-biler og har altid mange års 
erfaring, før de bliver betroet det privilegium og 
ansvar, det er at pleje Deres Lexus. De får løbende 
opdateringer om Lexus-service og -teknologi via vores 
tekniske bulletiner, servicepublikationer og kurser. De 
har alle bestået det anerkendte program for godkendte 
Lexus-teknikere, der omfatter en række krævende 
eksamener.

Høj integritet er grundlaget for vores arbejde, og der 
hersker fuld åbenhed omkring Lexus sundheds- og 
sikkerhedstjek. De har ret til at vide, hvordan vi plejer 
Deres Lexus. De er derfor velkommen til at bede om 
oplysninger om de teknikere, der skal udføre arbejde 
på Deres Lexus.
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2.3. ORIGINALE LEXUS-
RESERVEDELE

Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes originale 
Lexus-reservedele ved tjek og reparation af Lexus. Der 
kan også anvendes dele af tilsvarende kvalitet. Originale 
Lexus-reservedele er fremstillet i henhold til de højeste 
normer for kvalitet og ydeevne og er konstrueret, så de 
passer nøjagtigt til bilens specifikationer. Det samme 
gælder for olie og andre væsker. Vi anvender kun 
kemiske produkter, der er i overensstemmelse med 
Lexus' specifikationer. 

Man mærker kvaliteten, hver gang man kører i sin 
Lexus, lige fra første gang, man sætter sig bag rattet.

Man kan være sikker på, at få det bedste til Lexus, når 
man henvender sig til et autoriseret Lexus-værksted. 
Det fører et omfattende lager for at kunne opfylde 
ethvert servicebehov. Det står ligeledes i elektronisk 
forbindelse til Lexus' distributionscentre for reservedele, 
hvilket giver hurtig adgang til alle reservedele.

2.4. LEXUS-HYBRIDSERVICE*

Sundhedscheck

Et årligt sundhedstjek på et autoriseret LEXUS-
værksted er den bedste måde at sikre, at man får 
det bedste udbytte af hybridbilen. 

Vores teknikere vil teste hele hybridsystemet og 
udarbejde en skriftlig rapport med al nødvendig 
information for at kunne forstå hybridbilens sundhed.

Udvidet sundheds- og sikkerhedstjek til 
hybridbiler

Alle nye hybridkomponenter er omfattet af vores 
garanti på 5 år/100.000 km, afhængigt af hvad der 
indtræder først. Når din hybridbil har gennemgået 
sit hybrid-sundhedstjek, er den dækket af den 
udvidede batteriservice for hybridbiler i endnu 1 
år/15.000 km, afhængig af hvad der indtræder 
først, indtil den er 10 år gammel.

Hybrid Synergy Drive®-teknologi gør, at det kun er et 
autoriseret LEXUS-værksted, der kan sikre hybridbilen 
den pleje og opmærksomhed, den har fortjent. 

Den bedste måde at sikre sig mange års problemfri 
kørsel på, er at bruge LEXUS, når der skal foretages 
service på hybridbilen.

* gælder ikke for UX300e

2.5. LEXUS-ELBILSSERVICE  TIL 
UX 300E

Eftersyn på elbiler
Et årligt eftersyn på dit lokale autoriserede Lexus-
værksted er den måde, hvorpå du bedst kan sikre, at du 
får det bedste udbytte af din elbil.

Udvidet elbilsservice

Forringelse af elbilens batteri til under 70 % af 
den oprindelige kapacitet er dækket i en periode 
på 8 år eller 160.000 km, afhængig af hvad der 
indtræder først, uden begrænsning det første år. 
Hvis din bil får udført det årlige sundhedstjek, er den 
dækket af den udvidede batteriservice for elbiler 
i endnu 1 år/15.000 km, afhængig af hvad der 
indtræder først, indtil den er 10 år gammel.

Lexus' elbilsteknologi betyder, at det kun er et 
autoriseret LEXUS-elbilsværksted, der kan sikre din bil 
den pleje og opmærksomhed, den har fortjent. 

2.6. REPARATION EFTER 
KOLLISION

Hvis bilen har været indblandet i en kollision, vil man 
naturligvis gerne have den repareret ordentligt. Af 
hensyn til egen sikkerhed og komfort og for at bevare 
bilens værdi, ydeevne og ydre samt det fulde omfang af 
garantien mod gennemtæring ønsker man selvfølgelig 
at få den tilbage i samme stand som før uheldet.

Vi anbefaler, at rette henvendelse til et autoriseret 
Lexus-værksted, som vil sørge for, at bilen bliver 
repareret på et godkendt pladeværksted. Andre 
kvalificerede fagfolk kan også yde rådgivning.

Vi tager problemer med Lexus meget alvorligt. Hvis 
bilen indleveres til et Lexus-værksted, kan man være 
sikker på, at den får sin oprindelige sikkerhed og høje 
kvalitet tilbage.
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2.7. MONTERINGSOVERSIGT

Vi anbefaler kraftigt, at der anvendes originale Lexus-reservedele ved montering af tilbehør og reparationer på 
din Lexus. De er konstrueret efter de højeste standarder for kvalitet og ydelse og er designet til netop din bils 
specifikationer.

MONTERINGSOVERSIGT FOR TILBEHØR
Dette afsnit skal kun bruges, hvis den elektroniske servicebog ikke anvendes i dit land. 

Tilbehør, navn:

Reservedelsnr.:

Monteringsdato: 

Kilometertal ved montering: 

Forhandler/reparatør:

Tilbehør, navn:

Reservedelsnr.:

Monteringsdato: 

Kilometertal ved montering: 

Forhandler/reparatør:

Tilbehør, navn:

Reservedelsnr.:

Monteringsdato: 

Kilometertal ved montering: 

Forhandler/reparatør:

Tilbehør, navn:

Reservedelsnr.:

Monteringsdato: 

Kilometertal ved montering: 

Forhandler/reparatør:

Tilbehør, navn:

Reservedelsnr.:

Monteringsdato: 

Kilometertal ved montering: 

Forhandler/reparatør:
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Tilbehør, navn:

Reservedelsnr.:

Monteringsdato: 

Kilometertal ved montering: 

Forhandler/reparatør:

Tilbehør, navn:

Reservedelsnr.:

Monteringsdato: 

Kilometertal ved montering: 

Forhandler/reparatør:

UDSKIFTNING AF KILOMETERTÆLLER
Dette afsnit skal kun bruges, hvis den elektroniske servicebog ikke anvendes i dit land. 

Monteringsdato: 

Kilometertal ved montering: 

Montørens navn/kode

VENTILREFERENCER FOR SYSTEMET TIL STYRING AF DÆKTRYK

Sommerdæk, ventil nr. 1: Vinterdæk, ventil nr. 1:

Sommerdæk, ventil nr. 2: Vinterdæk, ventil nr. 2:

Sommerdæk, ventil nr. 3: Vinterdæk, ventil nr. 3:

Sommerdæk, ventil nr. 4: Vinterdæk, ventil nr. 4:

Reservedæk, ventil:
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2.8. KAROSSERIEFTERSYN TJEKLISTE

Kodetabel

Karosseri: Under karosseri: 

Bemærk: I tilfælde af undervogn, kun gældende for lakerede paneler

10
Bule

11 
Ridser

12 
Hakker

13 
Panelbølge

14 
Ujævn/revnet 
udspartling

36 
Dårlig reparation

38 
Dårlig påføring af 
karosseriforsegling 

39 
Dårlig påføring af 
plastisk forsegling

60 
Rust som følge af 
skader fra monterede 
dele

62 
Ridser fra manipulation

78 
Revner

79 
Blærer

82 
Afskalning

83 
Rustgennemtæring

85 
Rust på kant/samling

86 
Rustpletter

87 
Påføring af antirust-
voks

99 
Andet (Tilføj 
beskrivelse) 
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Inspektionsdato Kilometertal 
aflæsning
(miles / km)

Nummer 
markeret på 
tegning*1

Beskrivelse*2 Kunde 
accept af 
reparation

Kommentarer*3

*1:  Nummer markeret på tegning: Brug det nummer, der er markeret på tegningen, til at angive defektens placering 
på bilen

*2:  Beskrivelse: Beskriv problemet med udgangspunkt i kodetabellen
*3:  Bemærkninger: <fritekst> – angiv en detaljeret beskrivelse af problemet. F.eks: længde på en skramme 
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2.9. SKEMA OVER LEXUS SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSTJEK

Gælder for ES 300h, IS 300h, LS 500, LS 500h, LC 500, LC 500h, NX 350h, NX 450h+, 
RX 300, RX 350, RX 350L, RX 450h, RX 450hL, RC 300h, RC F, UX 200 og UX 250h
Fuldt Lexus sundheds- og sikkerhedstjek: for hver 30.000 km eller 2 år, afhængigt af hvad der indtræder først.

Mellemliggende Lexus sundheds- og sikkerhedstjek: for hver 15.000 km eller 1 år, afhængigt af hvad der indtræder 
først. 
Dette tjek inkluderer et olie- og filterskift samt kontrol af styretøj, bremser, lygter og dæk.

Tabellerne nedenfor viser, hvad der udføres under de enkelte tjek. Servicearbejdet er opdelt i vedligeholdelse af bilens 
generelle ydelse og service, der er direkte relateret til sikkerhed.

Under normale kørselsforhold

Udskiftning - Eftersyn - Tilspænding - Påfyldning

SUNDHED Mindre service Fuld service
Motorolie og oliefilter*1 U U
Kølervæske E
Inverterkølervæske (kun Hybrid- og Plug-in Hybrid-modeller) E
Køleslanger og -tilslutninger til motorolie (LC 500h og RC F) E
Luftfilter E E
Dyserens*2 P P
Trækaksler E
Drivakselbolte (RX 450h, RX 450hL, UX 250h 4WD) T T
Udstødningsrør og beslag E
Køle- og varmesystem E
Airconditionfilter U U
Brændstofdæksel, brændstofrør, forbindelser og dampkontrolventil E
Karosserieftersyn (se karosserieftersyn checkliste) E
Hybridbatteriets køleindsugningsfilter (RX 450h, RX 450hL, LS 500h,  
ES 300h, NX 350h)

E E / U*3

*1:   Biler udstyret med olievedligeholdelsessystem: Skift olie og oliefilter (med helbreds- og sikkerhedstjek), når 
meddelelsen om olieskift vises (eller mindst ved 15.000 km/1 år), hvis relevant i anvendelseslandet.

*2:   Gælder for Albanien, Bosnien-Herzegovina, Cypern, De Kanariske Øer, Estland, Island, Letland, Malta, 
Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Slovakiet 

*3:   Gælder kun for LS 500h, ES 300h og NX 350h
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Udskiftning - Eftersyn

SIKKERHED Mindre 
service Fuld service

Bremsepedal og parkeringsbremse*1 E
Bremseklodser og -skiver E E
Parkeringsbremsens bremsebelægninger (IS 300h, RC 300h, RC F, 
LC 500, LC 500h, LS 500, LS 500h)

E

Bremsevæske U
Bremserør og slanger E
Hjulophæng, for og bag E
Rat, forbindelser og styretøjsboks E
Gulvmåtte E E
Dæk, lygter, viskerblade og sprinklervæske E E
Kuglelejer og støvhætter    E*2 E
*1:  Eftersyn af parkeringsbremse gælder kun for: IS 300h, RC 300h og RC F
*2: LS 500, LS 500h, LC 500h

YDERLIGERE UDSKIFTNINGER
Luftfilter Hver 60.000 km / 4 år
Tændrør

Platin- eller iridiumtype Hver 90.000 km
RX 300, LS 500 Hver 60.000 km

Kølervæske Ved 150.000 km
Herefter hver 90.000 km

Inverterkølervæske (kun Hybrid- og Plug-in Hybrid-modeller) Ved 240.000 km
Herefter hver 90.000 km

Transferolie (RX 300 4WD, RX 350, RX 350L) Hver 30.000 km / 4 år
Fordifferentialeolie (LS 500, LS 500h 4WD) Hver 30.000 km / 4 år
Bagdifferentialeolie (undtagen ES 300h, NX 350h, NX 450h+, 
RX 300 2WD, RX 450h, RX 450hL, UX 200, UX 250h)

Hver 30.000 km / 4 år

YDERLIGERE KONTROL
Drivrem (undtagen ES 300h, UX 250h, NX 350h, NX 450h+) Ved 105.000 km/6 år

Derefter for hver 15.000 km/1 år
Ventilspillerum (sensorisk kontrol, LC 500, RC F) Hver 90.000 km / 6 år
Automatgearsvæske Hver 60.000 km / 4 år
Køleslanger og -tilslutninger til automattransmissionsvæske (LC 500, LS 500, 
RX 350, RX 350L, UX 200)

Hver 45.000 km/3 år

Transferolie (LS 500 og LS 500h 4WD) Hver 45.000 km / 4 år
Bagdifferentialeolie (NX 350h 4WD, NX 450h+, RX 450h, RX 450hL, 
UX 250h 4WD)

Hver 45.000 km/3 år

Fordifferentialeolie (ES 300h, NX 350h, NX 450h+, RX 300, RX 350, 
RX 350L, RX 450h, RX 450hL, UX 200, UX 250h)

Hver 60.000 km / 4 år 

Drivakselbolte (RX 300 4WD, RX 350, RX 350L) Tilspændes for hver 30.000 
km/ 
4 år

Kulfilter Hver 45.000 km / 2 år
Hver 90.000 km*3

Vakuumpumpe til bremseforstærker (LS 500, RX 300, RX 350, RX 350L, 
UX 200)

Hver 195.000 km

*3: Gælder kun for Finland, Norge og Sverige
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Gælder for UX 300e

Fuldt Lexus sundheds- og sikkerhedstjek: for hver 30.000 km eller 2 år, afhængigt af hvad der indtræder først.

Mellemliggende Lexus sundheds- og sikkerhedstjek: for hver 15.000 km eller 1 år, afhængigt af hvad der indtræder 
først. 
Dette tjek inkluderer kontrol af styretøj, bremser, lygter og dæk.

Tabellerne nedenfor viser, hvad der udføres under de enkelte tjek. Servicearbejdet er opdelt i vedligeholdelse af bilens 
generelle ydelse og service, der er direkte relateret til sikkerhed.

Under normale kørselsforhold

Udskiftning - Eftersyn

SUNDHED Mindre 
service Fuld service

Kølevæske til varmesystem E
Inverterkølemiddel E
Trækaksler E
Airconditionfilter U U
Karosserieftersyn (se karosserieftersyn checkliste) E
Batteri (12 V) E E

Udskiftning - Eftersyn

SIKKERHED Mindre 
service Fuld service

Bremsepedal E
Bremseklodser og -skiver E E
Bremsevæske U
Bremserør og slanger E
Hjulophæng, for og bag E
Rat, forbindelser og styretøjsboks E
Dæk, lygter, viskerblade og sprinklervæske E E
Kuglelejer og støvhætter E
Gulvmåtte E E

YDERLIGERE UDSKIFTNINGER
Inverterkølemiddel Ved 240.000 km

Herefter hver 90.000 km
Kølevæske til varmesystem Ved 150.000 km

Herefter hver 90.000 km

YDERLIGERE KONTROL
Automatgearsvæske Hver 60.000 km / 4 år
Fordifferentialeolie Hver 60.000 km / 4 år 
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Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Stempelfelterne benyttes, hvis den elektroniske servicebog ikke anvendes i landet.
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Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Stempelfelterne benyttes, hvis den elektroniske servicebog ikke anvendes i landet.



20

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Sundhedstjek udført
Km-stand:

Dato:

Stempelfelterne benyttes, hvis den elektroniske servicebog ikke anvendes i landet.
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3. LEXUS ELEKTRONISK 
SERVICEBOG*

3.1. SIKKER REGISTRERING AF 
DIN LEXUS-SERVICEHISTORIK

Lexus' elektroniske servicebog er udviklet som en 
del af Lexus' filosofi om kontinuerlig innovation og 
som led i vores bestræbelser på konstant at forbedre 
kundetilfredsheden for Lexus-ejere.

3.2. HVAD ER DEN 
ELEKTRONISKE SERVICEBOG?

Den elektroniske servicebog erstatter den traditionelle 
papirbaserede servicehistorik med en digital udgave, 
som ligger i en computer hos Toyota Motor Europe. 
Den bruges til at registrere alt servicearbejde og 
al opgradering af tilbehør på din bil gennem dens 
levetid. Alle nye Lexus-biler udstyres med en 
forside til den elektroniske servicebog (med bilens 
identifikationsoplysninger) samt en tilbehørsoversigt, 
der viser eventuelt tilbehør, der er tilkøbt med den nye 
bil.

3.3. HVORDAN FUNGERER DEN 
ELEKTRONISKE SERVICEBOG?

Alle nye Lexus-biler har en unik computerfil, der 
kun kan åbnes af en autoriseret Lexus-reparatør 
eller ejerens ønskede uafhængige reparatør ved at 
angive bilens stelnummer (VIN). Ejeren kan når som 
helst bede om at få en udskrift af bilens elektroniske 
servicebog. Systemet angiver service og opgradering af 
tilbehør på separate sider.

3.4. HVORNÅR OPDATERES DEN 
ELEKTRONISKE SERVICEBOG?

Reparatøren opdaterer bilens fil hver gang, der udføres 
service eller montering af udstyr og leverer en ny 
udskrift til ejeren. Autoriserede Lexus-reparatører har 
en direkte computerforbindelse til det elektroniske 
servicebogsystem, og uafhængige reparatører kan få 
adgang via Toyotas nationale hjemmeside.

*: Lexus elektronisk servicebog benyttes kun i visse 
lande.

Køretøjsidentitet 
JTJBJRBZX02004077
NX300h
AYZ15
2.5 L4 HV
2AR-FXE
1H9
2014-08-31
2014-11-24

TES 2020-08-14 144846 km Minor
Wiper blade front
Brake disks/pads
front & rear

TES 2020-08-12 144846 km Minor
Rear shock
absorber
M.O.T.
Wheel alignment

AUTORISERET
REPARATØR

AUTORISERET
REPARATØR

Identifikationsnummer
Modeltype 
Kode for grundlæggende model
Motor 
Motorkode 
Farvekode 
Produktionsdato 
Leveringsdato 

Reparatørstempel Reparatør Jobdato Kilometertal Fuldført service 

Elektronisk servicebog 

* Den elektroniske servicebog erstatter køretøjets traditionelle papirbaserede logbog med en digital version, der 
opbevares sikkert på en computer af Toyota/Lexus.

* Hvert køretøj har sin egen fil, som en autoriseret Toyota/Lexus-reparatør eller en uafhængig reparatør valgt af 
køretøjets ejer kan opnå adgang til med køretøjets stelnummer (VIN).

* Reparatøren skal opdatere filen, hver gang der udføres vedligeholdelse, og skal give køretøjets ejer en opdateret 
udskrift til referenceformål.

* Yderligere udskrifter leveres for vedligeholdelse og opgraderinger af tilbehør.

* Denne elektroniske servicebog gælder for nye og andenhåndskøretøjer af mærkerne Toyota og Lexus i Europa.

Copyright 2020 © Toyota Motor Europe NV/SA

Den elektroniske servicebog fra Toyota/Lexus er resultatet af Toyota-filosofien om kontinuerlig innovation samt 
vores bestræbelser på at forbedre oplevelsen af ejerskabet for alle førere af Toyota/Lexus. 

Toyota Motor Europe NV/SA og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af data optaget af systemet for elektronisk servicebog som følge af fejl eller udeladelser, der 
hidrører fra dataindtastning eller for efterfølgende problemer, der er opstået heraf. I tilfælde af fejlbefængt dataindtastning skal ejerne af køretøjer kontakte deres nærmeste autoriserede 
Toyota/Lexus-forhandler øjeblikkeligt og spørge til råds. Kun indtastninger i den elektroniske servicebog, der ledsages af autentisk Toyota/Lexus-logo betegner arbejde udført af en 
autoriseret Toyota/Lexus-reparatør. 

Vedligeholdelseshistorik 

Udskriften af din elektroniske servicebog ser sådan ud.
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4. LEXUS OG MILJØET
Hos Lexus ser vi det som vores opgave at sørge for 
miljøvenlige og sikre produkter, samtidig med at vi 
arbejder for at sikre et velstående samfund og en god 
verden at leve i.

Biler forbruger råvarer og energi, når de fremstilles, de 
producerer udstødningsgasser, når de bruges, og de 
bortskaffes efter endt levetid. Lexus' hovedudfordring 
i denne forbindelse er at reducere den miljømæssige 
påvirkning i hele vores bilers livscyklus. Vi har derfor 
udviklet et værktøj til at evaluere bilens miljøpåvirkning 
på hvert enkelt stadie (Ecological Vehicle Assessment 
System - ECO-VAS).

Med hensyn til det sidste bilskrotningsstadie bestræber 
Lexus sig kraftigt på, i overensstemmelse med 
målsætningerne i EU-direktivet 2000/53/EC for 
udtjente biler, at reducere eller forbyde potentielt 
skadelige stoffer, at minimere affald til deponi samt at 
genanvende eller genbruge dele og komponenter. 
For mere information om dette EU-direktiv og om det 
Lexus-godkendte returneringsnetværk for udtjente 
biler, henvises til en Lexus-repræsentant ved hjælp af 
kontaktoplysningerne bagerst i denne folder.

Man kan hjælpe miljøet ved at bruge bilen på 
en miljømæssigt forsvarlig måde. Ved at køre 
på den rigtige måde kan du reducere dine 
brændstofudgifter og dine CO2-udledninger med 
ca. 20-30 %:

• Fjern overflødig vægt og last på taget
• Planlæg din rute, og undgå omveje
• Undgå at bruge bilen til korte ture
• Udfør service på bilen i overensstemmelse med 

producentens specifikationer og instruktioner
• Gear op tidligere
• Brug kun aircondition, når det er nødvendigt
• Følg med i og forudse trafikken
• Hold vinduerne lukket
• Sluk motoren, hvis bilen skal holde stille i mere 

end 60 sekunder

Og endelig, ved at lade et autoriseret Lexus-værksted 
udføre sundheds- og sikkerhedstjekkene sikres det, at 
alle udskiftede dele eller kemikalier bliver bortskaffet 
eller genanvendt på en miljøbevidst måde.
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Land Hjemmeside Kontakt
Østrig www.lexus.at +43 (1) 610 04-0
Belgien www.lexus.be +32 (0) 800 999 55
Bulgarien www.lexus-bulgaria.bg --
Cypern www.lexus.com.cy +357 22 593838
De Kanariske Øer www.lexus-canarias.es --
Danmark www.lexus.dk +45 44 85 04 00
Estland www.lexus.ee --
Frankrig www.lexus.fr +33 (0) 800 86 96 82
Finland www.lexus.fi +358 (0) 800 13663
Tyskland www.lexus.de +49 (0) 2234 102 2690
Grækenland www.lexus.gr --
Ungarn www.lexus.hu +36-80-470-470
Litauen www.lexus.lt --
Letland www.lexus.lv +372 6 130 300
Island www.lexus.is +354 570 5070
Italien www.lexus.it --
Irland www.lexus.ie +353 1 4190375
Holland www.lexus.nl +31 (0) 800 0315
Norge www.lexus.no +47 32 20 50 00
Portugal www.lexus.pt +351  227 867 000
Polen www.lexus-polska.pl --
Rumænien www.lexus.ro +40 (0) 21 2000 405
Slovenien www.lexus.si --
Spanien www.lexusauto.es --
Sverige www.lexus.se +46 (0) 8706 71 00
Schweiz www.lexus.ch info@lexus.ch 
Storbritannien www.lexus.co.uk +44 (0) 1737 367 516

5. KONTAKTOPLYSNINGER TIL DIN LOKALE LEXUS-
FORHANDLER 
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