


WELKOM 
 DE TX. GEAVANCEERD PASSAGIERSVERVOER

4  OVERZICHT
De TX is vol energie 
aan de leiding 

6  EV-TECHNOLOGIE
De TX is groen
De TX is flexibel

12  DESIGN
De TX is onderscheidend
De TX is inclusief
De TX is privé 
De TX is comfortabel
De TX is praktisch

22  GEMEENSCHAP
De TX-ervaringen

24  KENMERKEN
De TX is veilig
De TX is professioneel

30  KWALITEIT
De TX is gebouwd om 
lang mee te gaan 

34  PAKKETTEN OP MAAT
De TX is rendabel
De TX is voor u



W I J  Z I JN  L E VC
Welkom bij LEVC. De thuisbasis van duurzame innovatie sinds 1908.

Al meer dan een eeuw bouwen wij auto‘s die de tand des 
tijds doorstaan. Het erfgoed dat begon in de professionele 
taxiwereld heeft ons in de loop van de decennia bedrijfsvoertuigen 
zien bouwen met een ongeëvenaarde mix van prestaties, 
functionaliteit en vakmanschap. Sinds onze iconische ‘black cabs’ 
is ieder voertuig dat wij hebben geproduceerd en iedere innovatie 
die wij hebben geïntroduceerd ontworpen voor degelijkheid. 

Nu het milieu in de samenleving belangrijker wordt dan ooit 
tevoren, vragen langdurige prestaties om vooruitdenken en een 
visie op duurzaamheid. Wij leiden die beweging in de productie 
van bedrijfsvoertuigen door ons volledig te richten op de productie 
van elektrische voertuigen met een extreem lage emissie op basis 
van toonaangevende EV-technologie.

Als progressief en vooruitkijkend bedrijf hebben wij nog altijd 
respect voor ons verleden en de visie van onze oprichters: 
voertuigen produceren die het ultieme statement in hun 
klasse vormen. Doordat we nu duurzaamheid introduceren  
in het stadsvervoer, zorgen we niet alleen voor onze klanten  
op lange termijn, maar ook voor het milieu.

De modellen in deze brochure dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van de marktspecificatie. 
Afbeeldingen kunnen optionele apparatuur en accessoires weergeven die niet tot de 
standaarduitrusting behoren.
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TX.
MOBILITEIT 
GEMODERNISEERD

O V E R Z I C H T



DE  T X  I S  VO L  E N E R G I E  
A A N  DE  L E I D I N G
Onze steden breiden zich uit en worden steeds drukker. De zorgen over 
luchtvervuiling nemen toe. Er komen steeds meer emissiearme zones. 
Nu is er meer dan ooit vraag naar duurzame mobiliteitsoplossingen die 
ook betrouwbaar, praktisch en relevant zijn.

De TX is speciaal gebouwd om aan die vraag te beantwoorden. Deze wagen 
is gemaakt voor slim en duurzaam vervoer en voldoet aan alle behoeften: 
ultralage emissie tijdens ritten in stadscentra, langere ritten tussen 
steden, privévervoer of gedeelde ritten, zakelijk vervoer voor bedrijven en 
wagenparken met een veilig, persoonlijk gevoel voor de passagier.

De TX is professioneel en comfortabel, met moderne rijhulpsystemen voor 
stressvrij reizen. Emissievrij rijden in de binnenstad is mogelijk door de 
volledig elektrische aandrijving, en er zijn geen zorgen over de actieradius 
door de range-extender op benzine – zodat geen reis te ver is.

In de huidige veeleisende bedrijfsomgeving maakt de TX het 
pendelvervoer eenvoudig. Bedrijven kunnen een blijvende indruk maken 
met een mobiliteitsoplossing die bijdraagt aan een betere toekomst.

WLTP*

Energieverbruik (gewogen*, gecombineerd)  
met volle batterij

0,9 l/100 km en 23,4 kWh/100 km

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

Elektrisch bereik (met volle batterij) 101 km

*�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.�

De�wagen�voldoet�aan�de�laatste�emissievoorschriften�van�de�Europese�Unie�(Euro�6D).
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E V - T E C H N O L O G I E

DE  T X  I S  G R O E N
De TX voorziet in de vraag naar duurzame oplossingen voor 
mobiliteit met een milieuvriendelijke, volledig elektrische 
aandrijflijn en de flexibiliteit van een benzine-aangedreven 
range-extender, een lichtgewicht aluminium architectuur 
en de nieuwste innovaties voor passagiers en bestuurders.



VO LLED I G  ELEKTR IS CH E  A AN D R IJVI N G
De TX rijdt op een elektromotor die de achterwielen aandrijft. 
De ingebouwde technologie van de range-extender laadt de 
batterij op wanneer dat nodig is om het totale bereik te verlengen, 
zodat bestuurders meer flexibiliteit en een indrukwekkende 
bruikbaarheid hebben, wat zorgt voor een soepele en 
plezierige passagierservaring.

We zijn uitgegaan van de eisen van stadsvervoer, met een 
batterij die 24,2 kWh bruikbaar vermogen levert. De technologie 
is geoptimaliseerd voor passagiersvervoer, met onmiddellijke 
energielevering aan de motor. Door de hoge toevoersnelheid wordt 
meer koppel afgegeven, zodat de hogere belasting van meerdere 
passagiers geen probleem is. De batterij is grondig getest om te 
waarborgen dat die jarenlang intensief gebruikt kan worden.

G EO - FEN CI N G
Met geo-fencingtechnologie kan de TX via GPS zones met een lage 
emissie herkennen en indien nodig automatisch overschakelen op 
puur elektrisch vermogen. De rijmodus kan ook worden ingesteld 
op activering op basis van de tijd of een reeks andere parameters.

Naarmate er steeds meer zones met ultralage emissie komen, 
wordt deze toekomstbestendige eigenschap steeds waardevoller.

�*��Puur�elektrische�actieradius�van�101�km,�het�officiële�EAER-cijfer�(equivalent�volledig�elektrisch�bereik)�
dat�is�bereikt�onder�WLTP-testomstandigheden�(wereldwijd gestandaardiseerde�testprocedure�voor�
lichte�voertuigen).�Het�elektrische�bereik�in�de�dagelijke�praktijk�kan�afwijken�van�de�WLTP�waarden,�
vanwege�factoren�zoals�de�rijstijl,�de�rijsnelheid,�de�beladingsgraad,�de�uitrusting,�de�gekozen�opties,�
weersomstandigheden�en�de�banden�en�de�bandenspanning.

**��Op�datum�van�het�drukken�van�deze�brochure.�Raadpleeg�nationale�informatiebronnen�van�overheidswege�
om�na�te�gaan�of�u�inderdaad�voldoet�aan�de�ter�plekke�geldende�normen�voor�zones�met�een�lage�emissie).�

ACTIERADIUS
Op puur elektrisch vermogen haalt de TX maar liefst 101 km*,  
een effectief en efficiënt bereik voor emissievrij stadsgebruik.

FLEXIB IL ITEIT
Indien nodig wordt de range-extender op benzine ingeschakeld om 
de batterij op te laden, waarmee het bereik toeneemt tot 510 km.

DUURZAAMHEID
Ga verder met een aandrijving en batterij die zijn gemaakt om net 
zo lang mee te gaan als het voertuig. 

EXTREEM �L AGE �EMISS IES
Door de verwaarloosbare emissie van de TX voldoet deze aan 
normen voor vele zones met een lage emissie en levert de TX een 
bijdrage aan een hogere luchtkwaliteit in onze steden.**

ALUMINIUM �CONSTRUCTIE
Het chassis van de TX is helemaal van aluminium, gelijmd met 
ongelooflijke sterke lijm en volledig geanodiseerd, zodat de 
constructie wordt verstevigd terwijl ook de efficiëntie wordt 
verbeterd en de actieradius toeneemt. Aluminium is 30 % lichter 
dan conventioneel staal en 100 % recycleerbaar, wat het groene 
dna van de TX nog eens benadrukt.

L AGE  EM ISS IES  
EN  VERLENGD  BEREIK
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DE  T X  I S  F L E X I BE L
De TX biedt alle milieuvoordelen van een puur elektrisch voertuig 
terwijl de grootste belemmering voor acceptatie van voertuigen met 
een extreem lage emissie wordt weggenomen: zorgen over het bereik. 
De achterwielen worden uitsluitend elektrisch aangedreven door een 
soepele, efficiënte elektromotor die wordt gevoed door de TX-batterij. 
De batterij wordt opgeladen wanneer de wagen is aangesloten op een 
laadpunt. Verder heeft de TX een range-extender, een kleine generator 
op benzine die de batterij voedt en het elektrisch aangedreven bereik 
verlengt voor totale flexibiliteit.

DRIE  R IJMODI 
OPTI MALISEREN 
DE  PRESTATIES ,  
WA ARHEEN  DE 
REIS  OOK  GA AT



U I T Z O N DE R L I J K 
L A AG  G E C O M B I N E E R D 

B R A N D STO F V E R B R U I K  E N 
L AG E  C O 2 - E M I S S I E S

GEEN D IESEL  BE T E K E N T 
GEEN  UITSTOOT VAN 

SCHADELIJKE DIESELDEELTJES 

DE  G E N E R ATO R  VA N  DE 
R A N G E- E X T E N DE R  WO R D T 

A A N G E D R E V E N  M E T  BE N Z I N E  E N 
I S  C O M PAT I BE L  M E T  E U R O  6 D

AANDRIJFLIJN

1. Aandrijfmotor
De TX wordt uitsluitend aangedreven 
door een krachtige elektromotor 
van 110 kW.

2. Aandrijvingsbatterij
De duurzame lithium-ionbatterij 
slaat energie op en levert deze aan 
de motor.

3. Range-extender
Een kleine benzinemotor die 
elektrisch vermogen genereert om 
de aandrijvingsbatterij van lading 
te voorzien.

R I J M O D I

PUUR  ELEKTRISCH
Zonder de benzine-aangedreven range-extender wordt 
puur op batterijvermogen gereden. 100 % elektrische 
bediening en emissievrij – essentieel om aan wet- en 
regelgeving te voldoen.

Optimaal voor: rijden in stadsomgevingen waar lage 
emissies verplicht zijn.

SLIM
De standaardmodus van de TX met de beste efficiëntie 
omdat de batterij zo veel mogelijk wordt benut voordat de 
range-extender wordt ingeschakeld.

Optimaal voor: dagelijkse ritten, zonder problemen voor 
de bestuurder.

BESPARING
In deze modus wordt de range-extender gebruikt om de 
lading van de batterij te behouden en het elektrische bereik 
voor later te bewaren.

Optimaal voor: gemengde ritten of tussen steden, wanneer 
de bestuurder de emissievrije capaciteit wil bewaren 
voor later.

2

1

3

REGENER ATIEF  REMMEN
Het remsysteem behoudt energie die normaal gesproken 
verloren zou gaan bij snelheidsvermindering, en gebruikt 
deze om de batterij op te laden. Dit verhoogt de efficiëntie  
en vermindert slijtage van remcomponenten.
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TOTALE FLEXIBILITEIT,  
GEEN ZORGEN 
OM BEREIK
TO TA A L  BE R E I K  51 0  K I LO M E T E R
De TX is ontworpen voor maximale productiviteit en minimale uitval. De wagen biedt een 
totaal flexibel bereik van 510 km met een ultralage emissie van slechts 19 g/km CO2 tijdens een 
gecombineerde WLTP-cyclus. Deze cyclus levert een puur elektrisch nul-emissiebereik van 101 km*  
en de zuinigere bestuurder zou een bereik van 126 km kunnen bereiken in de pure EV-modus.

eCity-technologie biedt ongeëvenaarde oplaadflexibiliteit met standaard, snel en extra snel laden  
via verschillende typen stekkers. Dat biedt toegang tot het hele netwerk aan oplaadpunten en  
geeft het vertrouwen dat uw TX kan worden opgeladen en zo snel mogelijk weer op de weg rijdt.

 – Opladen met AC**: Maximaal 22 kW/32 A in slechts 1 uur en 15 min via een Mennekes/
Type 2-aansluiting

 – Opladen met DC**: Maximaal 50 kW in slechts 30 min via een CCS- of CHAdeMO-aansluiting

�*�Puur�elektrische�actieradius�van�101�km,�het�officiële�EAER-cijfer�(equivalent�volledig�elektrisch�bereik)�dat�is�bereikt�onder�WLTP-testomstandigheden� 
(wereldwijd�gestandaardiseerde�testprocedure�voor�lichte�voertuigen).�Volgens�cijfers�van�de�WLTP�(wereldwijd�gestandaardiseerde�testprocedure�voor� 
lichte�voertuigen).�Het�brandstofverbruik,�de�CO2-emissie,�en�energieverbruik�kunnen�in�de�dagelijkse�praktijk�afwijken�van�de�WLTP-waarden,�vanwege� 
factoren�zoals�de�rijstijl,�de�rijsnelheid,�de�beladinggraad,�de�uitrusting,�de�gekozen�opties,�weersomstandigheden�en�de�banden�en�bandenspanning.� 
De�wagen�voldoet�aan�de�laatste�emissievoorschriften�van�de�Europese�Unie�(Euro�6D)�ten�tijde�van�het�drukken�van�deze�brochure.

**Onder�ideale�weersomstandigheden.
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D E S I G N

K IES  VOOR  
ANDERS

KIES  VOOR  
BETER

KIES  TX



DE  T X  I S  O N DE R S C HE I DE N D
Met zijn opvallende en toch tijdloze design is de TX absoluut een blikvanger. 
De wagen is geïnspireerd op de legendarische Londense ‘black cab’ en dus 
onmiddellijk herkenbaar – en tegelijkertijd hypermodern. 

De indrukwekkende frontgrille en ronde koplampen, die zijn ondergebracht 
in een indrukwekkend, karakteristiek frontspatbord, verlenen de TX de 
uitstraling op de weg die verwacht mag worden van een wagen met zo‘n 
stamboom. De daklijn en aflopende achterkant van de TX creëren een licht 
en luchtig interieur met indrukwekkend veel hoofdruimte. Lage raamlijnen 
en een verbluffend panoramadak bieden prachtig uitzicht tijdens de reis.

De portieren in limousinestijl zorgen niet alleen voor een bredere instap, 
maar maken duidelijk dat de TX speciaal is. Passagiers genieten van het 
nostalgische gevoel van een Londense taxi, maar in combinatie met een 
hoog niveau van afwerking en comfort.

Dit is een voertuig met stijl en allure. Van het unieke silhouet tot de details 
van het exterieur zorgt deze eersteklas mobiliteitsoplossing dat uw 
aanwezigheid op straat opvalt in de massa.
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ONTWORPEN  EN 
GEBOUWD  VOOR  ECHT  
UNIVERSELE  MOBILITEIT
DE  T X  I S  I N C L U S I E F
We zijn er trots op dat wij mobiliteit bieden voor alle passagiers – met iedere achtergrond, in iedere situatie. 
Vanaf het allereerste begin is de TX ontworpen om toegankelijk te zijn voor iedereen.

De TX is volledig en direct toegankelijk voor rolstoelen, met een oprijplaat die in de vloer wordt opgevouwen. 
De oprijplaat is snel gebruiksklaar en verstelbaar, en wordt aangevuld door een grote deuropening voor 
makkelijk instappen. 

Het interieur is ruim genoeg om een rolstoel makkelijk in voorwaartse richting te draaien. Het complete 
bevestigingssysteem voldoet aan ISO 10542, zodat rolstoelgebruikers tijdens de rit in hun rolstoel kunnen 
blijven zitten. De vloer is helemaal vlak en voorzien van een antislip-coating voor extra stabiliteit.*

Verder heeft de TX een draaibare stoel die tot buiten de taxi draait voor probleemloze toegang wanneer dat 
nodig is. Handgrepen en stoelranden in opvallende contrastkleuren vergemakkelijken het in- en uitstappen  
en het gebruik van de stoelen, terwijl een scala aan communicatiemogelijkheden (zoals een intercom met 
inductielus, bedieningselementen met braille en een microfoonsysteem) vrij contact tussen de passagiers  
en de bestuurder mogelijk maken.

Tot slot kan de oprijplaat voor rolstoelen worden omgezet in een intrekbare, extra lage trede die de staphoogte 
met de helft vermindert zodat passagiers de wagen makkelijker verlaten.

1

3

4

2

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



1. GEÏNTEGREERDE TREDE OPVOUWEN*

De geïntegreerde oprijplaat voor rolstoelen is voorzien 
van een slim vouwmechanisme dat de plaat snel omzet 
in een instaptrede. Zo wordt de staphoogte met de helft 
verminderd, wat passagiers helpt bij in- en uitstappen.

2. INDUCTIELUS VOOR SLECHTHORENDEN

De inductielus voor slechthorenden helpt mensen met 
een gehoorapparaat geluiden beter op te pikken.

3. EN 4. OPVALLENDE BEKLEDING ALS OPTIE

Contrasterende handgrepen en stoelranden helpen 
slechtziende passagiers.

4. DRAAIBARE STOEL

Mensen met beperkte mobiliteit kunnen niet altijd zelf 
draaien, dus voor makkelijker in- en uitstappen heeft de 
TX een unieke draaibare stoel die tot buiten de taxi draait 
voor betere toegankelijkheid.

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

BLIJF  PERSOONLIJK  
EN  PROFESSIONEEL

BLIJF  BESCHERM D  
EN  VERBONDEN



DE  T X  I S  P R I V É
De TX vormt een nieuwe klasse mobiliteit in de huidige branche:  
openbaar privétransport.

De TX biedt een nieuwe standaard voor privacy en passagiersruimte met 
een veiligheidsscherm in het midden, voor een volledig afgescheiden, 
onafhankelijke achtercabine.

Als de optionele afsluitkit voor het veiligheidsscherm wordt geïnstalleerd, 
laat het scherm vrijwel geen lucht door langs de randen – zodat de luchtstroom 
tussen het voor- en achtercompartiment wordt verminderd en passagiers 
beschermd zijn tegen overdracht van druppels via de lucht tussen henzelf en 
de bestuurder. De onafhankelijke verwarming en ventilatie voor passagiers 
achterin wordt bediend met een intuïtieve, makkelijk bereikbare touchinterface 
op het deurpaneel.

Passagiers voelen zich veilig en comfortabel in de TX, met zijn toonaangevende 
klantafscherming en zijn elegante en moderne interieurdesign. De fraaie, 
instelbare sfeerverlichting verhoogt de smaakvolle atmosfeer nog verder, vooral 
in het donker. De stevigheid van de armaturen, van de aluminium deurgreep tot 
het bedieningspaneel voor ventilatie, is een voelbare bevestiging van de kwaliteit 
van het interieur.

De TX onderstreept zijn imago verder met een fluisterstille elektrische technologie 
en zorgvuldig gekalibreerde bedieningselementen voor soepele en verfijnde ritten. 
Dit alles biedt klanten een kalme, geruststellende ruimte zonder afleiding, waarin 
zij kunnen werken of ontspannen.

Zie hoe de lucht stroomt in de TX met het veiligheidsscherm in het midden en 
een geïnstalleerde optionele afsluitkit:  
 
Meer informatie vindt u op  
nl.levc.com/veiligheidsscherm
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BIED  PASSAGIERS 
EEN  ERVARING 
WA ARDOOR  ZE  
NOG  EEN  R IT 
WILLEN  MAKEN
DE  T X  I S  C O M F O R TA BE L
Stijlvol, comfortabel en verbonden: de TX biedt passagiers een onvergetelijke ervaring.

Het ruime achtercompartiment zorgt voor makkelijk, ongehinderd in- en uitstappen, zodat ritten 
met meerdere stops ongecompliceerd en veilig verlopen omdat passagiers kunnen uitstappen zonder 
anderen te storen.

De TX biedt comfortabel plaats aan zes passagiers met een gebruiksvriendelijke stoelverdeling voor 
ruime schouder- en beenruimte. Drie gescheiden plaatsen op de tweede rij staan in de richting van de 
achterste bank, voor natuurlijk sociaal contact tussen passagiers als ze worden gebruikt. Ze worden 
opgevouwen voor maximale ruimte als ze niet worden gebruikt.

De indrukwekkende hoofdruimte en een prachtig glazen panoramadak creëren een lichte en 
open sfeer. Met led-vloerverlichting, oriëntatie- en leesverlichting is het interieur licht en uitnodigend 
voor passagiers. De prominente plaatsverdeling maakt het in- en uitstappen voor passagiers in het 
donker of bij slecht weer makkelijker. De elektrische aandrijving produceert extreem weinig trillingen 
en minder geluid, uitlaatstoffen en geuren, voor een soepele, rustige rit.

Passagiers kunnen hun telefoons, tablets of laptops onderweg opladen met de ingebouwde 
aansluitingen, terwijl de bestuurder op een speciale USB-aansluiting in het bestuurderscompartiment 
een wifi-dongle kan installeren zodat de inzittenden continu verbinding hebben.



W E L Z I J N  V A N 
P A S S A G I E R S
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D e  d r a a i c i r k e l  v a n  d e  L o n d e n s e  t a x i ' s  g a r a n d e e r t  d a t  d e  T X  z e l f s  d e 
m i n i r o t o n d e  v o o r  h e t  S a v o y  H o t e l  i n  L o n d o n  m e t  g e m a k  a a n k a n .



DE  T X  I S  P R A K T I S C H

WENDBAARHEID
De TX combineert de ruimste bestuurders- en passagiersomgeving 
die wij ooit hebben gemaakt, met de kenmerkende compacte 
voetafdruk en een draaicirkel van 8,45 m van een Londense 
‘black cab‘. Zo kunnen shuttleservices ongekend wendbaar 
manoeuvreren bij weinig ruimte en in smalle straatjes in de stad.

DUURZAAMHEID
De TX is gemaakt om lang mee te gaan. Door zijn eigenschappen 
zoals de robuuste SMC-carrosseriepanelen, versterkte grepen 
en scharnieren plus de slijtvaste stoelen blijft de TX er lang op 
zijn best uitzien.

FLEXIB IL ITEIT
De interface voor elektrische accessoires is ontworpen om 
te voldoen aan de eisen van moderne passagiers en biedt 
een snelle, eenvoudige en veilige elektrische installatie 
van een breed scala aan aftermarket-voorzieningen zonder 
conflicten met bestaande bedradingen.
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G E M E E N S C H A P

TX- E R VA R I N G E N

REVIERFLITZER
Grootte van het wagenpark: 5
Plaats: Oberhausen
In gebruik sinds: juni 2020
Soort bedrijf: mobiliteit op aanvraag
Hoe ze het voertuig gebruiken: aanvulling op bestaande bus- en tramnetwerk

“ De Londense taxi‘s zijn legendarisch. De rijervaring is iets bijzonders. 
Daarom denk ik dat de mensen in Oberhausen nieuwsgierig 
zijn en graag gebruik zullen maken van de nieuwe dienst.”
Denis�Osmann,�vice-voorzitter�van�de�Raad�van�Commissarissen�van�STOAG

BRITISH AIRWAYS
Grootte van het wagenpark: 6
Plaats: Londen
In gebruik sinds: januari 2019
Soort bedrijf: luchthaven-service
Hoe ze het voertuig gebruiken: VIP inter-flight Shuttle Service

“ Het is fantastisch om te zien hoe klanten reageren. 
Ze zijn enthousiast over de ruimte in de wagen 
voor hun handbagage. We zijn ook erg blij dat 
we onze koolstofvoetafdruk verkleinen met 
deze voertuigen van een nieuwe generatie.”
Daljit�Hayre,�Senior�Manager�van�Heathrow�Customer�Experience�van�British�Airways

KVGOF
Grootte van het wagenpark: 4
Plaats: Hainburg, Mainhausen 
en Seligenstadt
In gebruik sinds: augustus 2019

Soort bedrijf: particuliere shuttleservice
Hoe ze het voertuig gebruiken: 
gedeelde ritten

“ Naarmate de mobiliteitspatronen van steden complexer en 
dynamischer worden, hebben we een toekomstgerichte shuttle 
nodig die past in ons nieuwe aanbod van vervoer op verzoek. De TX 
is het perfecte voertuig om aan deze behoeften te voldoen.”
Andreas�Maatz,�Managing�Director�van�kvgOF�

Bron: British Airways / Nick Morrish

Bron: eHopper | Copyright: Pineda-Fotografie

CLEVERSHUTTLE
Grootte van het wagenpark: 20
Plaats: Berlijn
In gebruik sinds: juni 2019
Soort bedrijf: particuliere shuttleservice
Hoe ze het voertuig gebruiken: gedeelde ritten

“ �DE�VOERTUIGEN�ZIJN�BIJNA�
DE�KLOK�ROND� IN�BEDRIJF.”
Bruno�Ginnuth,�CEO�&�mede-oprichter� 
van�CleverShuttle



IOKI
Grootte van het wagenpark: 17
Plaats: Hamburg
In gebruik sinds: juli 2018
Soort bedrijf: publiek-privaat partnerschap e-shuttle-service
Hoe ze het voertuig gebruiken: gedeelde ritten

“ De mobiliteitsverschuiving gebeurt niet alleen in ons hoofd, 
maar vooral op de weg. IOKI Hamburg en onze vraaggestuurde, 
uitstootvrije (capabele) shuttles van LEVC getuigen van pioniersgeest 
en zijn een goede reden om uw eigen auto te laten staan.”
Dr.�Michael�Barillère-Scholz,�CEO�at�IOKI

HIRSH
Grootte van het wagenpark: 1
Plaats: Londen
In gebruik sinds: juni 2020

 Soort bedrijf: Luxueuze sieraden
Hoe ze het voertuig gebruiken: Gratis persoonlijke  
taxi-service

“ �WE�WILDEN�HET�NIVEAU�VAN�DE�KLANTERVARINGEN�
VERDER�VERHOGEN�EN�ZORGEN�DAT�ONZE�KLANTEN�ZICH�
VEILIG�EN�BESCHERMD�VOELEN. �DAT� IS �PRECIES�WAT�WE�
HEBBEN�BEREIKT�MET�ONZE�GEWELDIGE�NIEUWE�TAXI .”
Sophia�Hirsh,�Managing�Director�van�Hirsh

LOOP-MÜNSTER
Grootte van het wagenpark: 10
Plaats: Münster
In gebruik sinds: september 2020
Soort bedrijf: shuttleservice buiten de stad
Hoe ze het voertuig gebruiken: gedeelde ritten

“ Dat je een shuttle kunt bellen vanuit een telefooncel 
betekent service voor de burger; het is innovatief en 
maakt ons openbare vervoer nog beter. Ik ben blij dat dit 
mogelijk is met een ontwikkeling uit Duitsland en hoop 
dat meer steden en gemeenschappen hun openbare 
vervoer zullen aanvullen met digitale services.“
Andreas�Scheuer,�federaal�minister�van�transport�en�digitale�infrastructuur

Bron: IOKI / Vhh Wolfgang Koehler
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K E N M E R K E N

DE  T X  I S  V E I L I G
De veiligheidsfuncties van de TX, zowel preventief 
als beschermend, onderstrepen waarom dit de 
eerste keus voor uw bedrijf moet zijn waarmee 
u ultieme gemoedsrust voor u en uw klanten bereikt.

VANAF HET BEGIN 
BEDOELD OM  
BESTUURDERS 
EN PASSAGIERS 
TE BESCHERMEN



RIJHULP � (ZIE �OMMEZIJDE)
Rijden in het drukke stadsverkeer vraagt om continue aandacht: zelfs voor de beste bestuurders is 
dat geen eenvoudige opgave, vooral als ze uren achtereen achter het stuur zitten. De geavanceerde 
rijhulptechnologie waarmee de TX is uitgerust, laat bestuurders zo veilig mogelijk op de weg werken  
en draagt bij aan een betere gemoedsrust.

PASSIEVE �VEIL IGHEID
Bij een eventueel ongeval is de beschermende constructie van de wagen ontworpen om lichamelijk letsel 
te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. De gelijmde, geanodiseerde aluminium carrosserie kan twee 
keer zo veel energie absorberen als zacht staal. En in het interieur is alles, van de energie absorberende 
stoelen en het beschermende bestuurderscompartiment tot de airbags en elektronische systemen, 
ontworpen met het oog op veiligheid.

STERKE �CARROSSERIECONSTRUCTIE
De carosserieconstructie is geïnspireerd op ruimtevaart en zorgt voor een chassis dat niet alleen lichter en 
stijver, maar ook aanzienlijk sterker is. De TX is gebouwd om ’s werelds zwaarste botstesten te doorstaan.

BEVEIL IG ING
Iedere stoel is voorzien van een volledige driepuntsgordel en energie-absorberende hoofdsteunen. 
De stoelen aan de buitenkant hebben ook universele ISOFIX-bevestigingspunten die geschikt zijn voor de 
meeste kinderzitjes. Rolstoelgebruikers worden veilig geborgd met een bevestigingssysteem dat volledig 
voldoet aan ISO 10542.*

AIRBAGS
Het passagierscompartiment is voorzien van twee gordijnairbags over de hele lengte. Bestuurders worden 
beschermd door een eigen airbag van 60 liter die wordt geactiveerd vanaf het stuur, alsmede extra zij- en 
gordijnairbags voor in de cabine.

STAB IL ITEIT
De TX heeft een krachtige en stabiele uitstraling op de weg dankzij zijn lage gewichtspunt en uitstekende 
rijeigenschappen. De nieuwste elektronische stabiliteitsfuncties werken samen zodat de TX zelfs in de 
meest extreme omstandigheden onder controle blijft.

*Taxi-�en�pendelbusondernemingen�die�geïnteresseerd�zijn�in�rolstoel�accessoires�voor�commercieel 
�personenvervoer,�kunnen�voor�meer�informatie�contact�opnemen�met�de�lokale�LEVC�dealer.
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R I J H U L P

WAARSCHUWING �VOOR �ONBEDOELD� 
VERLATEN �VAN �R IJSTROOK
Sensoren in de voorruit ‘bewaken’ de wegmarkeringen vóór de wagen. 
Als de wagen zonder richting aan te geven zijn rijstrook dreigt te verlaten, 
krijgt de bestuurder een signaal voor een mogelijke botsing. 

INFORMATIESYSTEEM �VOOR �VERKEERSBORDEN
Belangrijke informatie en aanwijzingen op verkeersborden worden 
weergegeven op het instrumentenpaneel, zodat de bestuurder beter 
snelheidsbeperkingen of verkeersborden opmerkt die in het drukke 
verkeer misschien over het hoofd zijn gezien.

AUTONOME �NOODREMMEN
In de drukke stadsomgeving kan het altijd nodig zijn om een noodstop 
te maken. De autonome noodremmen in de TX activeren de remmen 
automatisch als de bestuurder niet op tijd reageert op een obstakel vóór 
de wagen.*

STAB IL ITEITSSYSTEMEN
De TX beschikt niet alleen over ABS, maar ook noodremhulp (EBA) en 
elektronische stabiliteitscontrole (ESC) om controle over de wagen te 
houden, zelfs in extreem weer of op een slecht wegdek.

*�De�autonome�noodremmen�zijn�een�hulpmiddel.�De�bestuurder�is�altijd�zelf�verantwoordelijk�voor�het�houden�van�een�
voldoende�afstand�tot�obstakels.
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M INDER  STRESS 
ACHTER  HET  STUUR
DE  T X  I S  P R O F E S S I O N E E L
De TX is ontworpen als een professionele, comfortabele werkplek en gebouwd met aandacht 
voor de bestuurders en hun welzijn. Dat leidt niet alleen tot tevreden, ontspannen bestuurders, 
maar ook tot positieve klantervaringen. De cabine is helemaal afgestemd op wat de bestuurder  
nodig heeft, met een volledig verstelbare en ergonomisch vormgegeven stoel voor ondersteuning 
en comfort tijdens lange dagen (of nachten) achter het stuur.

Een krachtige automatische airconditioning houdt de atmosfeer prettig en biedt individuele 
temperatuurinstellingen voor de bestuurder en de passagiers, en alle systemen en instellingen 
zijn te bedienen via een gekanteld centraal touchscreen. Van inkomende gesprekken tot 
navigatiehulp, alle informatie is duidelijk af te lezen op het HD-bestuurdersscherm.

De ruitenwissers reageren automatisch op veranderende weersomstandigheden, en 
de automatische koplampen reageren op straatverlichting en andere voertuigen door 
over te schakelen tussen stadslicht en groot licht. De handrem is elektronisch en wordt 
automatisch bediend, voor minder fysieke inspanning gedurende een rit. Met de cruisecontrol 
kunnen bestuurders zich op de weg concentreren in plaats van de snelheidsmeter, en 
een snelheidsbeperking die zich automatisch aanpast aan verkeersborden zorgt voor 
extra gemoedsrust*. De wagen heeft geen versnellingen, wat rijden in de stad aanzienlijk 
vergemakkelijkt en zorgt voor een soepelere acceleratie.

Het parkeren verloopt veilig en gemakkelijk dankzij de parkeercamera achter en de sensoren, 
en er is ook een satellietnavigatiesysteem verkrijgbaar.

*De�automatische�snelheidsbeperking�is�een�hulpmiddel.�De�bestuurder�is�altijd�verantwoordelijk�voor�het�aanhouden�van�de�juiste�afstand�en�
snelheid,�ook�wanneer�de�automatische�snelheidsbeperking�wordt�gebruikt.

WELZIJN VAN DE BESTUURDER
Uit een onderzoek dat LEVC samen met academici 
van de Universiteit van York heeft uitgevoerd, 
bleek dat het geestelijke welzijn van bestuurders 
van bedrijfswagens toenam bij een overstap 
van diesel op elektrische voertuigen. De test 
werd uitgevoerd in het centrum van Londen 
met vier professionals die achter het stuur van 
de elektrisch aangedreven TX en het oudere 
dieselmodel een aantal testritten maakten. 
Uit hersenscans bleek dat de bestuurders tijdens 
het besturen van de TX rustiger, blijer en beter 
gefocust waren.

“Het onderzoek suggereert dat de stillere 
rijomgeving bevorderlijk was voor de concentratie 
van de taxichauffeurs. Met andere woorden, door 
de lawaaiige diesel weg te nemen, voelen ze zich 
vrijer om meer gefocust en kalmer te rijden.”

Dr. Duncan Williams, Universiteit van York

Ga voor meer details naar: 
nl.levc.com/Welzijn
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K W A L I T E I T

DE  T X  I S  G E B O U W D  O M  L A N G  M E E  T E  GA A N
Onze gloednieuwe, speciaal gebouwde fabriek in Ansty werkt met de beste mensen, apparatuur, 
processen en systemen om een ongeëvenaarde kwaliteit te bereiken. Deze milieuvriendelijke 
fabriek is mogelijk gemaakt door een investering van 565 miljoen euro door ons moederbedrijf 
Geely en is de eerste in het Verenigd Koninkrijk die volledig is gewijd aan de productie van 
elektrische voertuigen. Ons zusterbedrijf Volvo heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
ontwikkeling van de TX. Volvo staat wereldwijd bekend om veiligheid en technische innovatie. 
Hun onderdelen dragen bij aan de betrouwbaarheid en duurzaamheid, en een wereldwijde 
toeleveringsketen met de beste leveranciers van eersteklas componenten in de autobranche,  
zoals LG Chem, Valeo Siemens, Delphi, Bosch en ZF Friedrichshafen AG.

H ET  RESULTA AT  VAN  
EEN  I NVESTERI NG  VAN  
56 5  M I LJOEN  EURO  I N  
DE  ONTWI KKELI NG  VAN 
EEN  ELEKTRISCH  VOERTUIG



BE P R O E F D
De TX heeft meer testkilometers gereden dan al onze 
voorgaande modellen bij elkaar en zich bewezen van 
de woestijn tot de arctische toendra – en in de drukke 
stadsomgeving waar de wagen gebruikt zal worden.

In onze permanente ontwerpafdeling in het MIRA Technology 
Park bij Coventry beschikken wij over toonaangevende 
faciliteiten zoals:

 – een geavanceerd centrum voor emissietests

 – installaties voor kinematica en naleving van wetten

 – een ‘zoutbad’ voor corrosietests

 – windtunnels voor weertests

 – geavanceerde botstestvoorzieningen

Tijdens honderden uren zware wegtests over de 100 kilometer 
van het MIRA-testterrein van 340 hectare werd over kuilen en 
klinkers, ruwe betonnen oppervlakken en zelfs rails gereden om 
alle omgevingen na te bootsen die deze wagen in de praktijk 
zal tegenkomen.

Tot slot onderwierpen we de wagen aan de ultieme test waarbij 
bestuurders zich in het drukke stadsverkeer begaven en allerlei 
laad- en gebruiksprofielen gebruiken om de prestaties van het 
voltooide model in de ‘echte wereld’ te meten en te verbeteren.

De uitputtende tests garanderen dat de TX wereldwijd de 
nieuwe norm voor professionele mobiliteit zal vormen.



BE T R O U W BA A R
De lagere onderhoudseisen, robuuste uitvoering en betrouwbare techniek 
van de TX dragen allemaal bij aan minder stilstand. Wij begrijpen beter 
dan wie ook welke eisen bestuurders en passagiers dagelijks stellen aan 
wagens. Van de duurzame portiergrepen tot zijn weerstand tegen kuilen: 
de TX is voorbereid op alles wat zich in een lange dag kan voordoen.

De TX is duurzaam en betrouwbaar, zodat bestuurders probleemloos 
de vele zware eisen van het stadsleven aankunnen. De elektrische 
aandrijving is slechts een van de geavanceerde technologieën onder 
het stijlvolle exterieur van de TX. De basis wordt gevormd door een 
lichtgewicht aluminium constructie. Deze technologie wordt op grote 
schaal gebruikt voor luxe-auto‘s, racewagens en ruimteschepen en is door 
ons aangepast voor de unieke vereisten van een commerciële shuttle. 
Aan de buitenkant zijn de carrosseriepanelen vervaardigd van een sterk 
composietmateriaal dat bestand is tegen schade en niet roest, zodat 
het uiterlijk van de wagen tijdens de levensduur intact blijft. Daaronder 
bevindt zich de lithium-ionbatterij die uitgebreid is getest over meer dan 
anderhalf miljoen kilometer en in de zwaarste omstandigheden op aarde, 
zodat betrouwbaarheid en een lange levensduur gewaarborgd zijn op ieder 
terrein en met ieder gebruik. Verder wordt op de lithium-ionbatterij vijf 
jaar garantie gegeven met een onbeperkt aantal kilometers voor nog meer 
gemoedsrust. Hoewel we snappen dat niet iedere TX de bijtende kou van de 
poolcirkel of de verzengende hitte van de woestijn in Arizona zal ondergaan, 
kunnen bestuurders erop vertrouwen dat hun wagen is gebouwd om lang 
mee te gaan.



COMPLETE �VOERTUIG- �EN �BATTERIJGARANTIE
De TX is gebouwd om lange jaren zijn diensten te leveren, en ons garantiepakket zorgt dat 
u gedekt bent in het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem optreedt.

Op iedere TX wordt een complete garantie* van drie jaar en 190.000 km gegeven voor 
volledige gemoedsrust tijdens de eerste jaren van het eigendom. Net zo belangrijk is de 
garantie van vijf jaar met een onbeperkt aantal kilometers die wij bieden op de lithium-
batterij, wat ons vertrouwen in de duurzaamheid van dit essentiële onderdeel weergeeft. 

Ga voor meer informatie over de voorwaarden en beperkingen van de garantie naar  
nl.levc.com/Garantie. 

ONDERHOUDSINTERVALLEN
De revolutionaire eCity-aandrijflijn bevat minder bewegende delen dan een conventionele 
benzine motor, zodat er minder slijtage aan onderdelen plaatsvindt. Daarom kunnen wij sterk 
concurrerende onderhoudsintervallen aanbieden, met regulier onderhoud eens per jaar of 
om de 40.000 km, wat het eerst komt.

ERKENDE �REPARATEURS
Ons netwerk van erkende reparateurs krijgt een complete, door de fabriek ondersteunde 
training en apparatuur zodat uw TX in de beste handen is.

Onze erkende reparateurs zullen altijd alleen goedgekeurde LEVC-onderdelen en 
-producten gebruiken die ontworpen zijn voor de druk van professioneel passagiersvervoer. 
Dat garandeert een lange levensduur van uw voertuig en minimale stilstand.

HULP �B IJ �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

*De�garantie�is�voor�3�jaar�of�190.000�km,�het�hangt�ervan�af�wat�er�eerst�gebeurt.
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P A K K E T T E N  O P  M A A T

DE  T X  I S  R E N DA BE L
De TX biedt commerciële voordelen en besparingen voor eigenaren en 
bedrijven, van de eerste week van het eigendom tot het einde van de 
hele levensduur.

Gebruik van de eCity-technologie biedt eigenaren de brandstofbesparingen 
die van een elektrisch voertuig worden verwacht – en meer. De TX kan 
voldoen aan de meest strikte emissieregels ter wereld en kan in iedere 
stadsomgeving rijden zonder kosten voor emissietoeslagen.*

De geheel elektrische aandrijflijn met de range-extender biedt de ingebouwde 
voordelen van een elektrisch voertuig voor de portemonnee en het milieu, 
zoals recht op subsidies en vrijstelling van emissietoeslagen.**

De elektrische aandrijving heeft minder bewegende delen dan een 
conventionele motor en minder onderdelenslijtage dan een conventionele 
taxi, wat leidt tot langere onderhoudsintervallen en minder stilstand in de 
garage. En dat betekent weer meer productieve uren op de weg.

De duurzaamheid en betrouwbaarheid van de wagen dragen bij aan 
een langdurige, probleemloze eigendomservaring met een uitstekende 
restwaarde aan het einde van de levensduur van de TX.

Voor toekomstige TX-eigenaren is een compleet financierings- en  
ondersteuningspakket op maat beschikbaar met een reeks  
opties die worden ondersteund door grote financierders. 
Onze verkoopafdeling zal graag de beschikbare plannen met  
u bespreken, inclusief een persoonlijk koopcontract,  
een huurkoopcontract en een zakelijk huurkoopcontract.***

����*�Raadpleeg�nationale�informatiebronnen�van�overheidswege�om�na�te�gaan�of�u�inderdaad�zonder�kosten�voor 
emissietoeslag�of�andere�toeslagen�kan�rijden�in�uw�gewenste�stadsomgeving.�

��**�Raadpleeg�nationale�informatiebronnen�van�overheidswege�om�na�te�gaan�of�u�inderdaad�aanspraak�kan�maken�op�
dergelijke�subsidies�en/of�vrijstellingen.

***�Koop-�en�verkoopovereenkomst�wordt�gesloten�tussen�de�distributeur�en�de�klant.



1�Standaard�voor�VISTA.

PAKKET VOOR BESTUURDERSCOMFORT 1 
Blijere bestuurders zorgen voor blijere passagiers, dus 
bestuurderscomfort is een topprioriteit. 

 – Armleuning in het midden

 – Bevestiging voor accessoirestang met bekerhouder/
opbergvak

 – 12 V contactdoos (bestuurderscompartiment)

 – Pakeersensoren achter

EXTER I EU R:  CH RO O M PAKKET 1
Opvallend en herkenbaar, zowel overdag als in het donker. 
Chroom geeft een luxe uitstraling en een esthetisch fraaie 
touch. Een voertuig met stijl en allure.

 – Chromen grille-omlijsting en onderste sierlijsten
 – Chromen portiergrepen
 – Chromen wieldoppen en sierstrips

DE  T X  I S  VO O R  U
Pas de TX helemaal aan de behoeften van uw bedrijf aan met 
onze eenvoudige optiepakketten.

CO M FO RT- PLUS PAKKET
Minimale stress voor bestuurders betekent dat ze zich 
maximaal op de weg kunnen concentreren.

Alle voorzieningen van het COMFORTPAKKET en daarnaast:
 – Geïntegreerde satellietnavigatie met verkeersupdates
 – Achteruitrijcamera
 – Pakeersensoren voor

Extra apparatuur voor de variant Icon:
 – Armleuning in het midden
 – Bevestiging voor accessoirestang met bekerhouder/

opbergvak
 – 12 V contactdoos (bestuurderscompartiment)
 – Pakeersensoren achter
 – Instaplampen (alleen bestuurders-en passagiersdeuren)
 – Vloerbedekking van bagageruimte
 – Verlichting van bagageruimte

CO M FO RTPAKKET
Maak het rijden comfortabeler met onze extra opties.

 – Luxueuze bestuurdersstoel (incl. extra en elektrische 
verstelling en stoelverwarming)

 – Elektrochromatisch automatisch dimmende 
achteruitkijkspiegel

 – Verwarmde voorruit (met uitschakeltimer)

 – Afsluitbaar bergvak onder stoel

 – Ruitenwisser achter

 – Opbergnet voor documenten en kledinghaak

 – Opbergruimte bovenin

 – Zonneklep voor bagagecompartiment

Extra apparatuur voor de variant Icon: 
 – Vloerbedekking van bagageruimte

 – Verlichting van bagageruimte

 – Instaplampen (alleen bestuurders-en passagiersdeuren)

PAKKET  VO O R  PASSAG I ERS CO M FO RT 1
Creëer een elegant, eigentijds interieur met veel voorzieningen 
voor een optimale passagierservaring.

 – Glazen panoramadak

 – Onafhankelijke aanraakbediening  
(temperatuur en ventilatorsnelheid)

 – 2 USB-oplaadpunten

 – Speciale USB-aansluiting voor wifi aan boord

 – High-visibility handgrepen (boven het hoofd)

 – Led-leeslampen voor rij 3



R A A DP L E E G  VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  I N C L U S I E F  P R I J Z E N 
O N Z E   T X- G I D S  M E T  P R I J Z E N  E N  SP E C I F I CAT I E S .

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 (September 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.
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