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Lenoir 
 
Uw persoonlijke Tesla

Wenst u uw Tesla wat meer pit te 
geven? Dan nemen we bij Lenoir uw 
bolide met plezier onder handen. 

Een gepersonaliseerde Tesla geeft u 
nog meer rijplezier én uitstraling.
Of het nu om de Tesla 3, S, Y of X 
gaat: bij ons is uw wagen in bekwame 
handen. 

Van een volledige make-over tot 
aangepaste velgen, u gaat er zover in 
als uzelf wil. Wij staan aan uw zijde om 
uw droomwagen helemaal op uw maat 
vorm te geven.

Lenoir biedt heel wat opties aan, zodat 
u uw Tesla aan uw smaak en rijgedrag 
aanpast. Maar net zo goed luisteren we 
naar uw noden en scheppen we mee uw 
ultieme droom.
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exterior

SPUITWERK

U wenst een permanente en duurzame kleurwijziging? Een diepe glans en het comfort van naar de carwash 
te gaan? Dan kiest u best voor het herspuiten van uw Tesla. U hebt hierbij de keuze uit een oneindige lijst van 
kleuren.

Prijs vanaf € 4.900 excl. btw

Tesla 3 gespoten in British Racing Green

Color change

WRAPPING

Heeft u een nieuwe kleur in mat of satijnglans op het oog voor uw Tesla? Of wenst u een specifieke structuur 
zoals brushed of carbon? Dan raden we u aan om uw wagen te laten wrappen. Deze wrap is verwijderbaar en 
geeft een bescherming aan de lak. 

Prijs vanaf € 2.400 excl. btw

Tesla 3 gewrapt in Brushed titanium
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exterior

Tesla S met chrome delete, getinte ramen, gekleurde logo’s en remklauwen

Chrome delete
Window tinting

Custom color logo’s & remklauwen

CHROME DELETE

Een standaard Tesla is uitgerust met meerdere chrome elementen. Om uw wagen een discrete en sportieve look 
te geven, worden deze elementen vaak weggewerkt met behulp van een zwarte wrap. 

Hierbij wordt het chroom van de raamlijsten, spiegels en koffer aangepakt. Meestal wordt voor de kleur zwart 
hoogglans gekozen zodat de raamlijst mooi aansluit met het donkere raamoppervlak.. 
 
Prijs vanaf € 600 excl. btw 

WINDOW TINTING

Al dan niet samen met een chrome delete wordt er vaak gekozen voor het tinten van de ruiten. Niet enkel houdt 
dit de warmte buiten maar het geeft een extra stijlvolle look.

Prijs vanaf € 400 excl. btw 

custom color logo’s

Wilt u de Tesla logo’s van uw wagen een aangepaste kleur geven, dan worden deze bij Lenoir nieuw besteld bij 
Tesla en gespoten in uw kleur naar keuze.

Prijs € 225 excl. btw 

custom coloR REMKLAUWEN

Ook uw remklauwen kunnen we in een stijlvol accent spuiten, in een kleur naar keuze. 

Prijs € 590 excl. btw 
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exterior

Tesla S met chrome delete, getinte ramen, gekleurde logo’s en remklauwen

CARBON 

Lenoir biedt eveneens een breed gamma aan van carbon onderdelen, zowel voor de Model 3, S, Y of X. Deze 
onderdelen zijn steeds uit 100% carbon vervaardigd. U heeft de keuze uit een matte of hoogglans afwerking. 

Prijs voor volledige set: € 850 excl. btw

Carbon
Sportieve opties

SPORTIEVE OPTIES

Ook klanten die op zoek zijn naar een uitgesproken sportieve look kunnen hun hart ophalen bij Lenoir. In 
ons aanbod vindt u verschillende modellen van diffuser, voorlip, zijschorten en spoiler. Ook de motorkap, het 
kofferdeksel en het dak in echt carbon behoren tot de mogelijkheden.
Tenslotte zorgt onze verlagingsset van 30mm niet enkel voor een sportieve look maar is deze ook zeer gunstig 
voor het verbruik. Meer kilometers in een sportief jasje.

Prijs afhankelijk van keuze
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exterior

Velgen spelen een grote rol in de uitstraling van een wagen. Lenoir heeft voor u een selectie gemaakt 
uit enkele vooraanstaande en kwalitatieve merken. Deze velgen zijn beschikbaar in verschillende 
maten en kleuren, met of zonder bandenset. 

Maten van 19” tot 22” - Prijs vanaf € 2.500 excl. btw

VORSTEINER

BRIXTON

 V-FF 109          V-FF 111             V-FF 112

 RF 7

Velgen

VOSSEN

    HF 2                HF 3               HF 4

     HF5                   VFS 1                 VFS 2

    CV 3                   CV 10                 CVT
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EXTERIOR

Om de carrosserie van uw wagen in topconditie te houden, raden we aan deze te beschermen. Hiervoor bestaan 
er verschillende oplossingen: een keramische coating en een PPF. 

Keramische coating

Met een keramische coating zorgt u ervoor dat de lak van uw wagen beter beschermd is. Dankzij de vloeibare 
coating is uw wagen kraswerend, vuil- en waterafstotend. Hierdoor gaat het wassen van uw wagen eenvoudiger 
en is uw lak beschermd tegen schadelijke invloeden zoals verontreiniging. Een keramische coating beschermt 
evenwel niet tegen steenslag. 

Lenoir kiest ervoor om enkel meerlagige keramische coating te plaatsen. Hierbij wordt niet 1 laag aangebracht 
maar meerdere lagen, met daartussen voldoende droogtijd. Dit heeft uiteraard een invloed op de prijs en de 
duurtijd maar evenzeer op de kwaliteit en levensduur van de coating. 

Prijs vanaf € 1.500 excl. btw

automatische koffer

Wenst uw het comfort van een automatische koffer, dan kan Lenoir dit voor u installeren, zowel voor de voor- als 
de achterkoffer.

Met het automatische systeem kunt u de koffer openen op meerdere manieren: 
met de knop, met een app, op het scherm in uw wagen en optioneel met een voetsensor. 

Prijs vanaf € 1.150 excl. btw

Automatische koffer
Lakbescherming

Paint Protection Folie

Bent u op zoek naar een optimale lakbescherming waarbij uw wagen beschermd is tegen krassen en steenslag? 
Dan kiest u best voor een Paint Protecttion Folie (PPF). Hierbij wordt er een volledig transparante folie op 
uw wagen aangebracht. Deze folie voorkomt krassen en beschadigingen door steenslag. Daarbij is deze folie 
zelfherstellend waarbij krassen letterlijk als sneeuw voor de zon verdwijnen bij warmte.

Bij PPF wordt standaard gekozen voor een gedeeltelijke plaatsing waarbij de voorbumper, het voorste gedeelte 
van de motorkap en zijspiegels worden beschermd. Op de foto hieronder ziet u over welke zones het gaat. Het is 
ook mogelijk de PPF over de volledige wagen te plaatsen. 

Prijs vanaf € 1.450 excl. btw

Tesla 3 met aanduiding van de gedeeltelijke plaatsing van de transparante PPF folie
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INTERIOR

leder

Voor het utlieme luxe gevoel, kunt u het interieur van uw Tesla volledig laten bekleden. 

Om uw wagen te laten aansluiten aan uw smaak en stijl, is een lederen bekleding van het interieur mogelijk in 
alle kleuren en patronen. We begeleiden u bij uw keuze en maken graag tijd voor u vrij om in onze showroom de 
verschillende ledersoorten en patronen te komen ontdekken. 

De elementen die bekleed kunnen worden zijn:
• voorzetels en achterzetels
• hoofdsteunen en armsteunen
• binnenzijde deuren
• dashboard
• zijkanten middenconsole
• stuur
• kofferruimte

 Prijs vanaf € 3700 excl. btw

ALcantara

Naast een lederen bekleding is het ook mogelijk om bepaalde elementen af te werken met alcantara.  

De elementen die bekleed kunnen worden met alcantara zijn:
• stuur 
• accenten in de zetels
• dashboard
• dakhemel
• zonnekleppen

Prijs vanaf € 670 excl. btw

Leder
Alcantara

Tesla S bekleed in leder. 
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INterior

CARBON 

Om uw interieur die extra touch te geven, heeft Lenoir meerdere afwerkingen in carbon in haar gamma. 
Hierbij werken we enkel met 100% carbon. We bieden de volgende elementen in carbon aan:
• dashboard
• stuur
• middenconsole

Prijs afhankelijk van het gekozen element

• achterzijde van de voorzetels
• achterventilatie
• deur- en raambediening

Carbon
Aluminium

aluminium

Naast carbon zijn er ook meerdere 
afwerkingen mogelijk in alumnium, 
zoals de luidsprekers en de voor- en 
achterkoffer. . 

Tesla 3 bekleed met carbon dashboard, stuur en middenconsole. 
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INterior

Recaro ergo

U bent op zoek naar het ultime sportieve zitcomfort? Dan zijn deze Recaro autozetels voor u. We bekleden deze 
met het leder naar uw keuze, met uw persoonlijk patroon en stiksel.

Prijs vanaf € 6.300 excl. btw

Tesla S met Recaro Ergo zetels in rood leder

Recaro

recaro sport

Ook de Recaro Sport zetels zijn beschikbaar bij Lenoir. Deze bekende kuipzetels geven uw Tesla een extra 
sportieve en luxueuze look. 
Bij de bekleding gebruiken we nappaleder, steeds in een patroon naar keuze. Ook de achterzijde van de zetels 
kan gespoten worden in de koetswerkkleur. 

Prijs vanaf € 5.300 excl. btw

Tesla 3 met Recaro Sport zetels in zwart nappa leder
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INterior Audio upgrade

AUDIO upgrade

Om het geluid in uw Tesla naar een hoger niveau te brengen, bent u ook bij Lenoir aan het juiste adres. 
Afhankelijk van uw wensen, stellen we een pakket samen specifiek voor uw Tesla.

We vervangen de luidsprekers, plaatsen een subwoofer en een digitale sound processor en zorgen voor extra 
dempingsmateriaal. 

Prijs vanaf € 1.500 excl. btw

Tesla 3 gespoten in British Racing Green

contact

offerte op maat

 
We ontvangen u graag in onze showroom om samen uw wensen te bespreken en een voorstel op maat uit te 
werken. U vindt ons in Hasselt, naast de Tesla store.  

We zijn geopend van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u en op zaterdag van 10u tot 17u.
Wenst u een afspraak, dan kunt u ons contacteren via email of telefoon.
Via onze website kunt u ook online een afspraak inboeken.

Tot binnenkort!

Lenoir  team
 
Herkenrodesingel 77
3500 Hasselt
011 72 89 82
info@lenoir.be
www.lenoir.be
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Deze brochure is een publicatie van Lenoir Hasselt. Alle productafbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar was tijdens de goedkeuring van deze publicatie. Lenoir Hasselt behoudt zich het recht voor om  op 
geregelde tijdstippen, zonder enige kennisgeving of verplichting prijzen, specificaties, kleuren en materialen te wijzigen en modellen te wijzigen of stop te zetten, wanneer dat nodig wordt geacht om het product te verbeteren of om design- en/of 
marketingredenen.
TESLA, TESLA MOTORS en alle gerelateerde merken en intellectuele eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot TESLA ROADSTER, MODEL S, MODEL 3, MODEL X, MODEL Y en de “TESLA,” “T”-logo’s zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van Tesla Motors, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Lenoir Hasselt heeft geen officiële relatie met Tesla Motors. 
V.U.: Cleo Goethals, Lenoir Hasselt bvba, Bremstraat 21, 3511 Kuringen, btw BE 0708.953.402. Gedrukt in België 09/20. 

www.lenoir.be | info@lenoir.be | +32 (0)11 72 89 82


