UW VEILIGHEID, ONZE PRIORITEIT !
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VERSTERKTE PORTIEREN

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

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.
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uitmuntende wegligging

Onze voertuigen staan bekend om
hun uitstekende wegligging en prettig
rijgedrag. Zo rijdt u veilig, vertrouwd
en comfortabel.
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stap in en ontdek uw m.go !

led dagverlichting

De M.Go biedt zeer veel ruimte voor bestuurder en passagier. In de
slimme opbergvakken kunt u alles, grote en kleine spullen, handig en
veilig opbergen.

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.

flex-it : nog meer ruimte !
Klap de passagiersstoel naar voren en
creëer extra veel bagageruimte. Het FLEX-IT
systeem is uniek en helpt u als u ook lange
en grote spullen wilt meenemen.

airbag in het stuur

Ligier Group is de enige fabrikant die
een airbag aanbiedt. Veiligheid staat
voorop!
uw ligier group verdeler

Onze verbintenis :
Garantie
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constructeur

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.
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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.

www.ligiergroup.be
www.ligiergroup.nl

stoer, luxe
en nog mooier
velgen 15’’

de allround suv
in 3 uitrustingsniveau’s

INITIAL

Een stoere SUV uitstraling !

KLEUR

STANDAARD
•LED-dagrijverlichting en
LED-achterlichten
•4 schijfremmen
•Verstevigingsbalken in de
portieren
•Ruim interieur en grote
bagageruimte

Aluminium 15 inch velgen
tweekleurig in zwart en helder zilver
Met het «color red» pack kan je kiezen voor een
zilveren of rode naafdop voor een persoonlijke tint.
Deze optie is beschikbaar bij de M.Go X.

PLUS
voor maximaal comfort

tweedelige stoffen bekleding,
lederlook en
zwart 3D mesh stof

OPTIES

STANDAARD
•Aluminium 14’’ velgen,
tweekleurig zwart en helder
zilver
•Sierlijsten op portieren
•Ruitenwisser achter
•Verlichting in
handschoenkastje
•Stevige geluidsdempende
hoedenplank

tweedelige bekleding

IJswit

Design hoofdsteunen,
FLEX-IT passagiersstoel,
neerklapbaar.

OO
OO
OO
OO
OO
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M.GO X

STANDAARD

Airco
(alleen icm DCI -motor)
Bestuurdersairbag
Flex-It : neerklapbare
passagiersstoel
Autoradio PIONEER
Enkel DIN Bluetooth
Pack autoradio
PIONEER
groot touchscreen 6,2’’
+ 2 luidsprekers
+ achteruitrijcamera
Colorline zwart dak

OPTIES

•Specifieke SUV carrosserie
OO Airco
•Aluminium 15’’ velgen,
(motor DCI)
tweekleurig zwart en helder
OO Bestuurdersairbag
zilver
OO Pack autoradio
•PACK COLOR : zwarte of rode
PIONEER
kleuraccenten buiten
groot touchscreen 6,2’’
•Uniek FLEX-IT systeem om uw
+ 2 luidsprekers
laadvolume te vergroten tot
+ achteruitrijcamera
1500 liter
•Groot opbergvak boven de
voorruit

maak je klaar voor het avontuur !

KLEUREN
Metallicl wit
Mineral grijs metallic
Toledo rood metallic
Reef blauw metallic
Nacht blauw metallic
Brons metallic

KLEUREN

Metallic wit

Toledo rood metallic

Reef blauw metallic

Brons metallic

