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uitMuntende wegligging

scHiJfreMMen
voor en acHter

versterkte portieren

airbag in Het stuur

dubbele ruitenwisser

led dagverlicHting

85% 1 + 1 = Dubbele ruitenwisser
uniek: optimaal zicht
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uw veiligHeid, onze prioriteit !

berline cHic

ligier is de enige fabrikantdie die een  
dubbele ruitenwisser aanbiedt, dewelke 
het grootst mogelijke raamoppervlak wist. 
Uw zichtbaarheid bij regen is optimaal, uw 
veiligheid is verzekerd !

een dubbele ruitenwisser is uniek 
voor 45-km auto’s en draagt bij aan de 
veiligheid. U heeft veel beter zicht en ook 
uw passagier heeft nu een goed uitzicht. 
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moDerne vormgeving !
Ligier heeft een lange en rijke historie, o.a. in de race-sport. 
dit ziet u terug in het nieuwe logo. u herkent een ligier aan de 
moderne, eigentijdse vormgeving. De uitstekende afwerking is 
tot in de kleinste details zichtbaar. 

rijcomfort en wegligging !  
ligier biedt u het allerbeste op het gebied van 
comfort en weggedrag. Het prettige en veilige 

stuurgedrag draagt bij aan de zeer goede wegligging. 
Hierdoor rijdt  u altijd comfortabel en veilig.

vanaf

Wetgeving België: zonder rijbewijs voor iedereen geboren vóór 14/02/1961, rijbewijs AM (bromfiets klasse B) voor iedereen geboren na 14/02/1961. 
Wetgeving Nederland: u mag met een brommobiel rijden als u in het bezit bent van een AM rijbewijs, heeft u een (verlopen) autorijbewijs kunt u onmiddellijk een AM rijbewijs aanvragen.

De opgegeven technische kenmerken, uitrustingen en versies zijn zoals bekend bij het drukken van dit document. De foto’s zijn niet contractueel en kunnen voertuigen tonen met accessoires of uitrustingen 
waarvoor een meerprijs wordt gevraagd. De constructeur behoudt het recht om zonder voorafgaande aankondiging de technische kenmerken en uitrustingen van de voertuigen te wijzigen. De constructeur is niet 
verantwoordelijk voor fouten die mogelijk in dit document zijn geslopen. september 2019. Ligier Group S.A. au capital de 96 000 000 € - zetel : 105 route d’Hauterive - 03 200 Abrest - RSC de Cusset n° B712 000 
272 Fotos : Simpol -Joffrey Louis. 

crash-test, uw veiligheid boven alles !
Al onze voertuigen worden onderworpen aan crash-tests met dummies. In de ontwerpafdeling 
worden door onze ingenieurs virtuele crash-tests uitgevoerd met computer, om alle essentiële 
componenten voor uw veiligheid te ontwikkelen. Deze technische simulaties zorgen voor een slim 
veiligheidsconcept en een maximale bescherming bij een aanrijding.

ligier group is de enige fabrikant die een 
airbag aanbiedt. veiligheid staat voorop!

onze voertuigen staan bekend om 
hun uitstekende wegligging en prettig 
rijgedrag. zo rijdt u veilig, vertrouwd en 
comfortabel.

ligier group is de enige fabrikant van 
45-km auto’s die zijn voertuigen uitrust 
met schijfremmen voor en achter. deze 
zorgen voor beter remvermogen en een 
kortere remweg.

voor een goede zichtbaarheid overdag 
gaat de LED-dagrijverlichting automatisch 
aan wanneer de dimlichten niet gebruikt 
worden. Deze LED verlichting is goed 
zichtbaar en verbruikt zeer weinig 
energie.

Bij al onze voertuigen zijn de portieren 
uitgerust met een zware verstevigingsbalk 
over de hele lengte, om de cabine te 
versterken.



+150mm

 o airco  
(alleen icm dci-motor)

 o bestuurdersairbag

 o colorline : zwart of ijswit 
dak

 o pack autoradio pioneer      
6,2’’ touchscreen             
+ achteruitrijcamera

 o Pack Hifi 2.0 :  
2 luidsprekers             
High performance 
+ 2 tweeters 

 o airco 
(alleen icm dci-motor)

 o bestuurdersairbag

 o colorline : zwart of ijswit 
dak

 o Pack Hifi 2.0 :  
2 luidsprekers             
High performance 
+ 2 tweeters 

intense zwart

Metallic wit

toledo rood metallic

intense zwart

Metallic wit

graphite grijs metallic

reef blauw metallic

toledo rood metallic

club standaard

standaard

kleuren

kleuren

opties

optieselegance

js50 chic : 2 lengtes en 2 uitrustingsniveau’s

een korte of een lange versie, aan u de keuze !

bekleDing elegance

15’’ velgen

aluminium 15’’ velgen 
elegance 
tweekleurig zwart en 
graphite grijs metallic

 bekleding elegance
zwart lederlook 

design «bracelet»,  
geperforeerd leder met 
witte stiksels,etiket met 

ligier logo. 

hij heeft alles om 
je te verleiDen...

graphite grijs metallic

reef blauw metallic

• Koplampen met elliptische glazen 
lens voor heldere verlichting

• 4 schijfremmen
• Verstevigingsbalken in de portieren
• aluminium 15’’ velgen devil  

zilver grijs
• interieur afwerking in zilver metallic
• pack pioneer autoradio bluetooth  

Mp3 / rds  en 2 hoogwaardige 
luidsprekers

• aluminium 15’’ velgen  
elegance tweekleurig in zwart 
en graphite grijs metallic

• interieur met chroom pack
• binnenafwerking in briljant zwart
• stoelen design «bracelet»
• Pack Pioneer Multimedia   

touchscreen, bluetooth  
en achteruitrijcamera

De nieuwe expressie van stijl.

uitstekende wegligging, 
fraai design.

Modern en luxe
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