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Brandstofverbruik en CO₂-emissies
 WLTP1

Energieverbruik (gewogen1, gecombineerd) met volle batterij 0,9 l/100 km en 23,4 kWh/100 km

Officiële CO₂-emissies (gewogen1, gecombineerd) 19 g/km

Elektrisch bereik (met volle batterij) 101 km

TX – IN EEN OOGOPSLAG
Gebouwd voor een doel. Ontworpen om te presteren.

Iconische styling. Opvallende ronde koplampen, hoge 
deuren, een stoere grille en een direct herkenbare daklijn.

eCITY-technologie. Elektrische, emissievrije 
technologie met een benzine motor als range-
extender verlaagt de bedrijfskosten en biedt een 
ongeëvenaarde flexibiliteit in het bereik.

Bestuurderscomfort. Uw mobiele kantoor,  
ergonomisch en doordacht gemaakt 
voor urenlang achter het stuur.

Technologie. Van cruisecontrol tot parkeersensoren, 
de nieuwste apparatuur en rijhulpsystemen zijn 
ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken.

Passagierservaring. Zitplaatsen voor zes personen, 
een glazen panoramadak, oplaadpoorten 
en snelle wifi aan boord (optioneel).

Veiligheid. Een sterke carrosseriestructuur, volledige  
uitgerust met passieve veiligheidssystemen en geavanceerde 
actieve rijhulpsystemen, zorgen voor gemoedsrust.

1  Gewogen waarden zijn gemiddelde waarden voor verbruik van brandstof en elektriciteit door hybride elektrische voertuigen met een gemiddeld gebruiksprofiel en dagelijks opladen van de batterij

De waarden zijn bepaald volgens de meer realistische testprocedure Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP, een wereldwijde standaard voor het testen van lichte voertuigen),  
die de testprocedure met verwijzing naar de NEDC (New European Driving Cycle) vervangt. De opgegeven waarden maken geen van alle deel uit van het aanbod en kunnen variëren afhankelijk  
van de rijstijl, de belasting, de uitrusting, de gekozen opties en de banden.

Voertuig voldoet aan de laatste Europese emissiestandaard (emissienorm voor nieuwe voertuigen – Euro 6D).
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BUITENKLEUREN
Onderscheid u van de rest.

Met keuze uit unieke kleuren biedt de TX een 

breder scala aan lakopties dan ooit tevoren, 

inclusief metallic en parelmoerafwerkingen.

Raven Black2

Niet-metallic

P33

Bristol Blue2

Niet-metallic

P38

Taxi Beige2

Niet-metallic

P22

Alpine White

Niet-metallic

284,35 € (incl. btw)

235,00 € (excl. btw)

P34

Sunburst Yellow

Niet-metallic

284,35 € (incl. btw)

235,00 € (excl. btw)

P17

Sherwood Green

Niet-metallic

284,35 € (incl. btw)

235,00 € (excl. btw)

P14

Storm Grey

Metallic

574,74 € (incl. btw)

475,00 € (excl. btw)

P11

Lunar Silver

Metallic

574,74 € (inkl. MwSt.)

475,00 € (excl. btw)

P55

Ocean Blue

Metallic

574,74 € (incl. btw)

475,00 € (excl. btw)

P49

Charcoal Grey

Metallic

574,74 € (incl. btw)

475,00 € (excl. btw)

P7

Nightsky Blue

Parelmoerlak

689,70 € (incl. btw)

570,00 € (excl. btw)

P54

Tupelo Red

Parelmoerlak

689,70 € (incl. btw)

570,00 € (excl. btw)

P56

Starlight Black

Parelmoerlak

689,70 € (incl. btw)

570,00 € (excl. btw)

P53

Bij de Icon carrosseriekleuren horen 
dorpels, grillerand, deurgrepen en 
wieldoppen in zwarte lak in plaats 
van chroom.
Met uitzondering van de klassieke 
carrosseriekleur Raven Black, heeft 
de TX glanzend zwarte buitenspiegels 
en satijnzwart gelakte deurstijlen 
om een eigentijds stijleffect van een 
'zwevend dak' te creëren. 
Extra kosten kunnen van toepassing 
zijn voor kleur selectie en dienen te 
worden besproken met uw LEVC 
dealer.

Houd er rekening mee dat de getoonde kleuren een indicatie zijn van de uiteindelijke kleur en geen exacte weergave vanwege de beperkingen van het drukproces.

De BTW, en BPM indien van toepassing, zoals opgenomen in het overzicht, zijn ingeschat op het moment dat deze brochure is gemaakt. Tussen het moment van drukken van deze brochure en het moment van facturatie van de 
koopprijs, kan er een wijziging in deze heffing van overheidswege optreden, bijvoorbeeld vanwege stimuleringsmaatregelen. De BTW en BPM kunnen pas definitief worden berekend wanneer er een koopovereenkomst wordt gesloten. 
2 Selectie van deze kleur zonder extra kosten. 
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OPTIEPAKKETTEN
Haal meer uit uw TX.

De TX is de best uitgeruste taxi die we ooit 
hebben gebouwd.

De VISTA-uitvoering combineert totaal comfort voor 
zowel bestuurder als passagier met innovatieve 
technologie en gebruiksvriendelijke functies.

We hebben een aantal van onze meest populaire 
uitrustingskenmerken beschikbaar gemaakt in een 
reeks optiepakketten, waarmee u geld bespaart en 
uw ervaring als rijder en eigenaar kunt verbeteren.

De BTW, en BPM indien van toepassing, zoals opgenomen in het overzicht, zijn 
ingeschat op het moment dat deze brochure is gemaakt. Tussen het moment 
van drukken van deze brochure en het moment van facturatie van de koopprijs, 
kan er een wijziging in deze heffing van overheidswege optreden, bijvoorbeeld 
vanwege stimuleringsmaatregelen.  
De BTW en BPM kunnen pas definitief worden berekend wanneer er een  
koopovereenkomst wordt gesloten. BTW bedraagt 21 % over de netto  
catalogusprijs en de BPM 456,00 €.

Optiecode ICON VISTA

Comfort pack Adviesver- 
koopprijs  

optiepakketten  
(excl. btw)

Btw  
(21 %)

Adviesver- 
koopprijs  

optiepakketten  
(incl. btw)

Adviesver- 
koopprijs  

optiepakketten  
(excl. btw)

Btw  
(21 %)

Adviesver- 
koopprijs  

optiepakketten  
(incl. btw)

Comfort Pack

Luxe bestuurdersstoel (incl. extra elektrische 
 verstelling plus stoelverwarming)

Elektrochromatische automatisch 
dimmende achteruitkijkspiegel

Verwarmde voorruit (met uitschakeltimer)

Afsluitbaar bergvak onder stoel

Ruitenwisser achterruit

Opbergnet voor documenten en kledinghaak

Opbergruimte bovenin

Zonneklep voor bagagecompartiment

Extra uitrusting voor de ICON:

Instaplampen (alleen bestuurders-en  
passagiersdeuren)

Vloerbedekking van bagageruimte

Verlichting van bagageruimte

LMP14 (Icon)

LMP07 (Vista)

1.450,00 € 304,50 € 1.754,50 € 1.450,00 € 304,50 € 1.754,50 €

Comfort Plus Pack

(Bevat alle uitrustingskenmerken 
van het Comfort Pack en):

Geïntegreerde satellietnavigatie 
met verkeersupdates

Achteruitrijcamera

Parkeersensoren voor

Extra uitrusting voor de ICON:

Armleuning in het midden

Bevestiging voor accessoirestang 
met bekerhouder/opbergvak

12 V contactdoos (bestuurderscompartiment)

Parkeersensoren achter

Instaplampen (alleen bestuurders-en 
passagiersdeuren)

Vloerbedekking van bagageruimte

Verlichting van bagageruimte

LMP13 (Icon)

LMP08 (Vista)

3.465,00 € 727,65 € 4.192,65 € 2.800,00 € 588,00 € 3.388,00 €
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 Standaard

Optiecode ICON VISTA

Optiepakketten (Icon) Adviesver- 
koopprijs  

optiepakketten  
(excl. btw)

Btw  
(21 %)

Adviesver- 
koopprijs  

optiepakketten  
(incl. btw)

Exterior Chrome Pack

Chromen grille-omlijsting en onderste sierlijsten

Chromen portiergrepen

Chromen wieldoppen en sierstrips

LMP12 475,00 € 99,75 € 574,74 € 

Driver Professional Pack

Armleuning in het midden

Bevestiging voor accessoirestang met bekerhouder/opbergvak

12 V contactdoos (bestuurderscompartiment)

Parkeersensoren achter

LMP09 675,00 € 141,75 € 816,75 €  Ook verkrijgbaar 
 als onderdeel  
van het  Icon 

Comfort 
Plus-pakket

Passenger Comfort Pack

Glazen panoramadak

Onafhankelijke aanraakbediening 
(temperatuur en ventilatorsnelheid)

2 USB-oplaadpunten

Speciale USB-aansluiting voor wifi aan boord 

High-visibility handgrepen (boven het hoofd)

Led-leeslampjes rij 3

LMP10 950,00 € 199,50 € 1.149,50 € 
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EXTERIEUR ICON VISTA

Exterieur stijl

Chromen raamomlijsting  

Chromen grillerand en onderste sierlijsten  

Chromen portiergrepen  

Buitenspiegels in glanzend zwart  

Wielen en banden

Glanzend zwart stalen velgen met zwart gelakte wieldoppen   

Glanzend zwart stalen velgen met chromen  wieldoppen en sierafwerking  

Maxxis zomerbanden 215/65/R17 103H  

Bandenvulset 

Groot reservewiel  Incl.

Zichtbaarheid

Automatische ruitenwissers  

Buitenspiegels verwarmd en elektrisch  

Verwarmde achterruit (met uitschakeltimer)  

Verwarmde voorruit (met uitschakeltimer)  

Elektrische ramen voor en achter (antiklem en one-touch voor)  

Ruitenwisser achterruit  

Elektrochromatische automatisch dimmende achteruitkijkspiegel  

Verlichting exterieur

Vlak dakpaneel voorzijde (geen taxibord)  

Verlicht taxibord – voorzijde  

Zelfnivellerende automatische led-koplampen  

Grootlichtassistent – automatisch dimbare koplampen  

Led-dagrijverlichting  

INTERIEUR ICON VISTA

Infotainment en elektrisch

HD LCD-bestuurdersdisplay  

9 inch touchscreen-interface (22,86 cm)  

FM RDS-tuner  

DAB+ digitale radio  

Bluetooth mediastreaming/mp3 met AUX aan de voorzijde  

Geïntegreerde satellietnavigatie met verkeersupdates  

Stuurbediening  

USB-punt x 2 (bestuurderscompartiment)  

12 V contactdoos (bestuurderscompartiment)  

Elektrische accessoire-interface*  

Rijhulpmiddelen

Cruise control en snelheidsbegrenzer  

Parkeersensoren achter  

Parkeersensoren voor  

Achteruitrijcamera  

Hill Start Assist  

Automatische elektronische parkeerrem  

Opbergmogelijkheden voor de bestuurder

Centrale opslagruimte  

Armleuning in het midden  

Afsluitbaar bergvak onder stoel  

Opbergruimte bovenin  

Opbergvak voorportier  

Bevestiging voor accessoirestang  met bekerhouder/opbergvak  

Opbergnet voor documenten en kledinghaak  

Tapijt in de kofferruimte  

Bestuurderscomfort

Automatische airconditioning met twee zones  

Luchtvervuilingssensor – automatische luchtrecirculatie*  

Luxe bestuurdersstoel (incl. extra elektrische  verstelling plus stoelverwarming)  

Stoffen bekleding  

Tapijtvloerbedekking  

Verstelbare stuurkolom (lengte en hoogte)  

Bestuurderszonneklep met make-upspiegel  

Zonneklep bagageruimte  

UITRUSTINGS- 
SPECIFICATIE
De TX is al de best uitgeruste taxi die we ooit hebben gemaakt en met de toevoeging van de Comfort 
en Comfort Plus optiepakketten kunt u het niveau van comfort en gemak nog verder verhogen.

 Standaard    Optioneel   

Incl. Pakketaanbieding (geen extra kosten)    Niet beschikbaar

Gebouwd voor een doel.

* Meer informatie vindt u op pagina 8.
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eCITY -TECHNOLOGIE ICON VISTA

Aandrijflijn

Elektrische motor  

Lithium-ionbatterij  

Benzine range extender  

Regeneratieve remmen  

12 V-accessoirebatterij  

Opladen

Plug-in laadaansluiting Type 2/CCS  

Extra snellaadaansluiting (CHAdeMO-stekkertype)  

Type 2 Modus 3 Snellaadkabel (32A 5m)  Incl.

50 kW DC snellaadvermogen  

11 kW AC snellaadvermogen  

Verbeterde capaciteit voor snel opladen van 22 kW AC  

Brandstofsysteem

38,5 liter brandstoftank (36 liter bruikbaar)  

VEILIGHEID EN BEVEILIGING ICON VISTA

Bestuurdersairbag  

Zij-airbags  

Gordijnairbag bestuurder  

Gordijnairbag achterpassagiers  

2 x bevestigingspunt ISOFIX-kinderzit  

3-punts veiligheidsgordels voor bestuurder en passagier  

Alarmsysteem  

Afstandbediende centrale vergrendeling  

Sleutelloze start  

Automatische vergrendeling (selecteerbaar door de bestuurder)  

Snelheidsassistentiesysteem  

Informatiesysteem voor verkeersborden  

Lane Departure-waarschuwing  

Forward collision-waarschuwing  

Autonome noodremmen  

Beveiligingsscherm bestuurder  

Bandenspanningscontrolesysteem  

AVAS (Acoustic Vehicle Alert System)  

PASSAGIERSCOMPARTIMENT ICON VISTA

Kenmerken passagierscompartiment

Onafhankelijke aanraakbediening (airconditioning)  

Digitale spraakintercom (incl. hoorapparaatlus)  

Speciale USB-aansluiting voor wifi aan boord*  

230 V contactdoos EU-spec.  

2 x USB-oplaadpunt (1 aan elke kant van het passagierscompartiment)  

Glazen panoramadak*  

Toegankelijkheid

High-visibility betaalbalie  

High-visibility handgrepen (B/C-pijler)  

High-visibility handgrepen (boven het hoofd)  

Uitschuifbare oprijplank met zijrails  

Uitschuifbare tussentrede  

High-visibility bekledingspanelen  

Rolstoelbevestiging met snelsluiting  

Naar voren gerichte rolstoelpositie  

Opslag van rolstoelbeveiligingen  

Draaibare stoel*  

Braille op achterportierknoppen en schakelaars (alleen in Engels)  

Passagiersstoelen en vloerbedekking

Vijf passagiersstoelen 

Zes passagiersstoelen (opklapbare middelste stoel op tweede rij)  

Bekleed passagierscompartiment  

Stoffen taxibekleding  

Vinyl vloerbedekking  

Zittingmateriaal van vinyl  

Interieurverlichting

Led-leeslampjes rij 2  

Led-leeslampjes rij 3  

Kofferbaklampje  

Instaplampen (alleen bestuurders- en passagiersdeuren)  

Vloerverlichting passagiersruimte  

* Meer informatie vindt u op pagina 8.
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ENKELE SPECIALE FUNCTIES
Ontdek de TX in detail.

Luchtvervuilingssensor.
De TX filtert niet alleen de lucht die u inademt om te voorkomen 
dat verontreinigingen de cabine binnendringen, het bewaakt 
ook de kwaliteit van de lucht die door de ventilatieopeningen in 
het interieur stroomt en sluit automatisch de toevoer als er hoge 
concentraties vervuiling worden gedetecteerd, waardoor u en 
uw passagiers worden beschermd tegen schadelijke effecten.

Draaibare stoel.
De buitenste klapstoel in het passagierscompartiment kan 
in een vaste positie buiten het passagierscompartiment 
worden gedraaid wanneer het portier open is. Bij gebruik in 
combinatie met de rolstoeloprijplank kunnen zelfs passagiers 
met ernstige mobiliteitsproblemen het voertuig betreden 
zonder onnodig gedoe voor hen of voor de bestuurder.*

Panoramisch dak.
Het dakpaneel bevat lagen dik, versterkt glas met daartussen 
een getinte veiligheidsfolie. De film blokkeert 95 % van de 
lichtenergie tegen binnendringen van de cabine, waardoor 
een veilige en aangename omgeving ontstaat voor passagiers 
om te genieten van een geweldig uitzicht op de skyline.

Wifi-functie.
Een speciale USB-aansluiting in het bestuurderscompartiment 
voor een optimaal signaal in het bestuurderscompartiment, 
stelt de bestuurder in staat om een wifi-dongle te installeren 
zodat passagiers verbinding kunnen maken met wifi.

Elektrische accessoire-interface.
De nieuwe TX is ontworpen om te voldoen aan de behoeften 
van moderne passagiers: dankzij de interface kunnen talrijke 
apparaten worden geïnstalleerd zonder de bestaande 
kabelbomen te beschadigen. Snel, gemakkelijk en veilig.

Uitgebreide versie van het 
airconditioningsysteem achter.
Deze uitbreiding van het airconditioningsysteem optimaliseert 
de koeling van het passagierscompartiment bij zeer hoge 
buitentemperaturen. Extra koele lucht circuleert naar behoefte 
automatisch door ventilatieopeningen aan beide zijden van de 
drie rijen stoelen om de gewenste temperatuur te bereiken.

(Optioneel: aanbevolen voor regio's waar de buitentemperatuur 
hoger is dan 40 °C. Opmerking: Als deze extra apparatuur 
wordt geïnstalleerd in combinatie met de USB-apparatuur voor 
passagiers, worden de USB-poorten anders gepositioneerd). 

* Taxi- en pendelbusondernemingen die geïnteresseerd zijn in rolstoel accessoires voor commercieel 
personenvervoer, kunnen voor meer informatie contact opnemen met de lokale LEVC dealer.



PRIJZEN
Waarde als standaard.

EIGENDOM
Geïntegreerde veiligheid.

Onderhoud.

Lange onderhoudsintervallen van 40.000 km of 
twaalf maanden betekenen minder stilstand voor u. 
Onze hoogopgeleide technici zijn uitgerust met de 
nieuwste systemen en tools om uw TX op zijn best 
te laten presteren.

Hulp bij pech onderweg.

LEVC is een partnerschap aangegaan met de 
automobielclub AvD om chauffeurs in de TX in 
geval van nood deskundige pechhulp te bieden. 
Waar u zich ook in Nederland bevindt, hulp is altijd 
binnen handbereik. De pechhulp van AvD is voor 
twee jaar gratis inbegrepen bij aankoop van de TX.

Meer informatie vindt u op
nl.levc.com/pechhulp
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De BTW, en BPM indien van toepassing, zoals opgenomen in het overzicht, zijn ingeschat op het moment dat deze 
brochure is gemaakt. Tussen het moment van drukken van deze brochure en het moment van facturatie van de koopprijs, 
kan er een wijziging in deze heffing van overheidswege optreden, bijvoorbeeld vanwege stimuleringsmaatregelen. 
De BTW en BPM kunnen pas definitief worden berekend wanneer er een koopovereenkomst wordt gesloten. 

ICON VISTA

Catalogusprijs 61.422,49 € 63.287,50 €

BTW (21 %) 12.898,72 € 13.290,37 €

BPM 456,00 € 456,00 €

Prijs (incl. BTW en BPM) 74.777,21 € 77.033,87 €
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 Standaard   – = Niet beschikbaar

Handelsprijzen voor uitrustingsopties (incl. btw) Optiecode ICON VISTA

Individuele opties Adviesver- 
koopprijs opties  

(excl. btw)

Btw  
(21 %)

Adviesver- 
koopprijs opties  

(incl. btw)

Adviesver- 
koopprijs opties  

(excl. btw)

Btw  
(21 %)

Adviesver- 
koopprijs opties  

(incl. btw)

Exterieur

Verlicht taxibord – voorzijde LTZ02 90,00 € 18,90 € 108,90 € 90,00 € 18,90 € 108,90 €

Donker getint achterruit – privacyglas LTG02 500,00 € 105,00 € 605,00 € 500,00 € 105,00 € 605,00 €

Interieur

Zes passagiersstoelen (opklapbare middelste stoel op tweede rij) 
inclusief: 230 V contactdoos, extra vloerverlichting

LCS02 525,00 € 110,25 € 635,25 € 

Gordijnairbags – bestuurder en passagiers, inclusief: 
goed zichtbare handgrepen (boven het hoofd)

E8E1 380,00 € 79,80 € 459,80 € 

Stoelbekleding ‘Taxi’ in vinyl – zwart met high-visibility geel LZH03 195,00 € 40,95 € 235,95 € 195,00 € 40,95 € 235,95 €

Stoelbekleding ‘Shuttle’ in vinyl – zwart – geen 
interieurelementen in high-visibility geel

LZH03 + T02 195,00 € 40,95 € 235,95 € 195,00 € 40,95 € 235,95 €

Vinyl vloerbedekking (passagiersruimte) LNA04 75,00 € 15,75 € 90,75 € 75,00 € 15,75 € 90,75 €

Uitgebreide versie van het airconditioningsysteem achter EC02 285,00 € 59,85 € 344,85 € 285,00 € 59,85 € 344,85 €

Opladen

Verbeterde capaciteit voor snel opladen van 22 kW AC 3102 964,74 € 202,60 € 1.167,34 € 964,74 € 202,60 € 1.167,34 €

Type 2 Modus 3 Snellaadkabel (32A 5m) LCC02 235,00 € 49,35 € 284,35 €

Extra snellaadaansluiting (CHAdeMO) CZ02 460,00 € 96,60 € 556,60 € 460,00 € 96,60 € 556,60 €

Overige 0,00 € 0,00 €

Bedradingsvoorbereiding voor ‘Geofencing’ CO02 150,00 € 31,50 € 181,50 € 150,00 € 31,50 € 181,50 €

Groot reservewiel LWF02 150,00 € 31,50 € 181,50 €

Comfort Pack

Verwarmde voorruit (met uitschakeltimer) TA02 460,00 € 96,60 € 556,60 € 460,00 € 96,60 € 556,60 €

Elektrochromatische automatisch dimmende achteruitkijkspiegel PN02 215,00 € 45,15 € 260,15 € 215,00 € 45,15 € 260,15 €

Geïntegreerde satellietnavigatie1 VB02 850,00 € 178,50 € 1.028,50 € 850,00 € 178,50 € 1.028,50 €

Parkeersensoren voor VP03 – 335,00 € 70,35 € 405,35 €

Achteruitrijcamera 2G02 400,00 € 84,00 € 484,00 € 400,00 € 84,00 € 484,00 €

Deurhendel bagageruimte LDP02 30,00 € 6,30 € 36,30 € 30,00 € 6,30 € 36,30 €

OPTIES
Uw eigen TX.

Wat u ook nodig hebt om van de TX uw eigen auto op maat 
te maken: van een verwarmde voorruit (met uitschakeltimer) 
perfect voor koude dagen, tot geïntegreerde satellietnavigatie 
met verkeersupdates; er is op aanvraag een breed scala 
aan individuele extra uitrustingselementen beschikbaar.

Door de dealer gemonteerde accessoires.

Verbeter uw rij- en eigendomservaring met 
dealer-accessoires accessoires die echt op uw 
behoeften zijn afgestemd. Een reeks accessoires 
zijn op maat gemaakt voor de TX en zijn 
beschikbaar bij uw LEVC dealer op aanvraag.

De BTW, en BPM indien van toepassing, zoals opgenomen in het overzicht, zijn ingeschat op het moment dat deze brochure is gemaakt. Tussen het moment 
van drukken van deze brochure en het moment van facturatie van de koopprijs, kan er een wijziging in deze heffing van overheidswege optreden, bijvoorbeeld 
vanwege stimuleringsmaatregelen. De BTW en BPM kunnen pas definitief worden berekend wanneer er een koopovereenkomst wordt gesloten. 

1  Kaartgegevens worden geleverd door HERE Global BV. Deze service 
is gratis gedurende minimaal vijf jaar vanaf de aankoopdatum, 
zolang het huidige kaartformaat wordt ondersteund.



GARANTIE
Eersteklas bescherming.

De nieuwe TX is ontwikkeld en grondig getest om te 
voldoen aan de hoge eisen van een speciaal gebouwde 
taxi. De aandrijfbatterij wordt beschermd door een 
unieke garantie van vijf jaar zonder kilometerbeperking. 
Bovendien wordt elke TX gedekt door een uitgebreid 
standaard garantie voor drie jaar of 190.000 kilometer*.

Alle niet-slijtende componenten, van motoren tot 
kogelgewrichten en bussen, zijn gedekt tegen 
fabricagefouten gedurende de volledige duur van de 
garantie – dat betekent geen onvoorziene reparatiekosten 
en een probleemloze eigendomservaring.
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*De garantie is voor 3 jaar of 190.000 km, het hangft ervan af wat er eerst gebeurt. 

De voorwaarden en beperkingen van de diverse typen van deze fabrieksgaranties  

zijn te vinden op nl.levc.com/Garantie

Garantie Hele voertuig Aandrijfbatterij
Aandrijflijn  

(excl. aandrijfbatterij)

Standaard
3 jaar/ 

190.000 kilometer
5 jaar/onbeperkt 
aantal kilometers

3 jaar/ 
190.000 kilometer



BEREIK EN EMISSIES
Toonaangevende efficiëntie.

De manier waarop brandstofverbruik, emissies en 
actieradius worden berekend, veranderen...

Voor alle autofabrikanten is een nieuwe norm geïntroduceerd voor 
het meten van emissies, energieverbruik en actieradius. De WLTP-test 
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) vervangt de NEDC 
(New European Driving Cycle), die sinds 1992 in gebruik is. De nieuwe 
norm is geïntroduceerd om cijfers te berekenen die meer representatief 
zijn voor de rijomstandigheden in de praktijk. De twee reeksen cijfers zijn 
afgeleid van twee verschillende meetmethoden die worden gebruikt om 
het rendement en de uitstoot van hetzelfde voertuig te beoordelen.*

Kan ik de nieuwe verbruikscijfers kunnen halen?

De test is bedoeld om officiële cijfers te geven die dichter komen bij wat bestuurders 
onder reële rijomstandigheden kunnen bereiken. Het belangrijkste doel is echter nog 
om vergelijkingen tussen verschillende automodellen te kunnen maken. Het brandstof- 
en elektriciteitsverbruik varieert in de dagelijke praktijk als gevolg van het grote 
aantal variabelen, zoals weer, verkeer, gebruikte apparatuur, aantal passagiers aan 
boord, naast het rijgedrag. Bekijk onze videogids op voor meer informatie over het 
maximaliseren van uw brandstofbesparing www.levc.com/driving-tips.**

De nieuwe procedure verandert de manier waarop laboratoriumtests worden 
uitgevoerd en weerspiegelt de verbeterde mogelijkheden van moderne testfaciliteiten. 
Bovendien is voor het eerst een realistisch testelement geïntroduceerd, dat draagbare 
apparatuur gebruikt om de werkelijke emissies rechtstreeks uit de uitlaatpijp te meten. 
Ga voor meer informatie over de nieuwe WLTP-test naar www.wltpfacts.eu.

12

*  De dagelijkse praktijk kan afwijken van de WLTP-waarden, vanwege factoren zoals de rijstijl, de rijsnelheid, de beladinggraad 
(waaronder aantal passagiers aan boord), de uitrusting, de gekozen opties, weersomstandigheden en de banden en bandenspanning. 

**Meer informatie is alleen beschikbaar (in het Engels) op levc.com/driving-tip.

Het voertuig voldoet aan de nieuwste emissievoorschriften van de Europese Unie (Euro 6D).
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Overzicht.

Onderhoud

Onderhoudsinterval 40.000 km of twaalf maanden

Motor en batterij

Aangedreven wielen Achter

Piekvermogen 110 kW/150 PS

Maximum koppel 250 Nm

Max. toerental 11.500

Batterijtype 3-fase lithium-ion 345 V

Bruto opslagcapaciteit 90 Ah/31 kW

Bruikbare energie 24,2 kWh

Onboard laadsysteem (wisselstroom/gelijkstroom) 11 kW AC (22 kW optioneel)/50 kW DC

Laadtijd bij 50 kW DC (0–80 %) 25 minuten

Range-extender

Elektrisch vermogen 60 kW

Brandstoftype Benzine

Configuratie Inline 3 DOHC 12 kleppen

Inductie Directe injectie, turbolader

Kubieke inhoud 1.477 cm3

Vermogen 67 kW/91 PS

Koppel 160 Nm

Inhoud brandstoftank (bruikbaar) 38,5 l (36 l)

Prestaties en verbruik

0-100 km/u 13,2 seconden

Maximum snelheid 128 km/u

Economie en Emissies

WLTP1

Energieverbruik (gewogen1, gecombineerd) met volle batterij 0,9 l/100 km en 23,4 kWh/100 km

Officiële CO₂-emissies (gewogen1, gecombineerd) 19 g/km

Elektrisch bereik (met volle batterij) 101 km1

Zuiver elektrische actieradius in de stad (kilometers) 1261

Totaal bereik (kilometers) 510

Range-extender brandstofverbruik (liter/100 km) 
(gecombineerd verbruik)

8,8/100 km

Remmen

Remsysteem Zwevende remklauw voor en achter/ geventileerde schijven

Remhulpmiddelen ABS, elektronische stabiliteitscontrole (ESC) en noodremassistent

Wiel

Maat 17 x 7J

Bandenmaat 215/65/R17 103H

Rolweerstand 7,89 N/kN

Geluidsemissies van banden 70 dB

Stuurinrichting

Type stuurbekrachtiging Elektrohydraulisch

Stuurverhouding 15,2:1

Draaicirkel (van muur tot muur) 8,45 m

Afmetingen (mm)

Raadpleeg de schema's aan de ommezijde.

Toegang

Opening zijdeur:

Max. hoogte breedte/min. breedte 857/842 mm

Hoogte 1.319 mm

Hoogte dorpel 370 mm

Hoogte opklaptrede 177 mm

Diepte vouwtrede 252 mm

Lengte oprijplaat/verlenging 1.280/1.061 mm

Hellingshoek oprijplaat ca. (vloer) 15 graden

Hellingshoek oprijplaat (stoeprand) 11 graden

Breedte oprijplaat (tussen rails) 714 mm

Veilige belasting oprijplaat 250 kg

Veilige belasting opklaptrede 150 kg

Gewicht (kg)

Rijklaargewicht2 2.219–2.305 (Icon – Vista, d.w.z. incl. 6 stoelen)

Maximaal laadvermogen3 550–625 (Icon – Vista, d.w.z. incl. 6 stoelen)

Bruto voertuiggewicht4 2.900

Type ophanging

Voorwielophanging Dubbelassige MacPherson-veerpoot/stabilisatorstang

Achtervering Dubbel geïsoleerde vijfarmige composiet bladveer in dwarsrichting

Bagageruimte

Bagagecapaciteit 440 l

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1  Gewogen waarden zijn gemiddelde waarden voor verbruik van brandstof en elektriciteit door hybride elektrische voertuigen met een 
gemiddeld gebruiksprofiel en dagelijks opladen van de batterij. 
De waarden zijn bepaald volgens de meer realistische testprocedure Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
(WLTP, een wereldwijde standaard voor het testen van lichte voertuigen), die de testprocedure met verwijzing naar de 
NEDC (New European Driving Cycle) vervangt. De opgegeven waarden maken geen van alle deel uit van het aanbod 
en kunnen variëren afhankelijk van de rijstijl, de belasting, de uitrusting, de gekozen opties en de banden.

2  Het gewicht van het voertuig varieert per specificatie en de gemonteerde opties. Stoeprandgewicht plus bestuurder bij 75 kg,  
waarden weergegeven op basis van standaardspecificatie. Vastgesteld overeenkomstig Verordening (EU) 1230/2012 
in de momenteel geldende versie, met inbegrip van brandstoftank gevuld tot 90 % van de capaciteit. 

3 Het laadvermogen omvat het gewicht van de bestuurder en passagiers, bagage en alle accessoires. 
4 Het maximaal toegestane gewicht van het voertuig; inclusief bestuurder, passagiers, bagage en accessoires.

Het voertuig voldoet aan de nieuwste emissievoorschriften van de Europese Unie (Euro 6D).
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U KUNT MEER INFORMATIE VINDEN IN DE TX BROCHURE. 

Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn advies verkoopprijzen in euro's, en tenzij 
anders vermeldt exclusief BTW en BPM. De prijzen zijn indicatief en kunnen te allen 
tijde worden gewijzigd. Op het moment van het sluiten van een koopovereenkomst 
bij de LEVC dealer, en de keuze voor de accessoire pakketten, wordt de prijs definitief 
berekend. Naast de in de prijslijst vermelden prijzen, worden ook kosten voor het rijklaar 
maken berekend, een recyclingbijdrage en leges voor het aanvragen van het kenteken. 
Raadpleeg altijd uw lokale LEVC dealer voor de actuele prijzen. Londen EV company 
is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden of verschrijvingen in deze brochure.

De modellen in deze brochure dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen optionele 
uitrusting en accessoires bevatten die niet standaard worden ingebouwd. Wat standaard 
of optionele uitrusting is, kan variëren en de configuratie van individuele versies kan 
veranderen na de publicatiedatum, van tijd tot tijd en van regio tot regio. Neem voor 
meer informatie over landspecifieke voertuigversies contact op met uw lokale LEVC-
leverancier. Wij hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat de inhoud van deze 
publicatie accuraat en up-to-date is bij het ter perse gaan (juni 2021). LEVC behoudt 
zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen 
in voertuigen, prijzen, specificaties en apparatuur en om producten uit de markt te 
nemen. Dergelijke wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden doorgegeven aan LEVC 
dealers. Neem contact op met uw lokale dealer voor de meest recente informatie.

UITGAVE JUNI 2021

© London EV Company. Volledige of gedeeltelijke reproductie zonder 
schriftelijke toestemming van London EV Company, Coventry is verboden.
Uitgegeven door LEVC, Li Close, Ansty Park, Coventry, CV7 9RF Verenigd Koninkrijk 100006/NL-NLD/2021-0 6/V3.7+2.7

LEVC UK
London EV Company Ltd.
Li Close, Ansty Park,
Coventry, CV7 9RF 
Verenigd Koninkrijk

LEVC Europe
London EV Company Ltd.
Goldsteinstrasse 237
60528 Frankfurt am Main
Duitsland

Bezoek ons online:


