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Made for you

NIEUW DESIGN, NIEUWE UITSTRALING

LIGIER JS50 BEKRACHTIGD ZIJN PERSOONLIJKHEID
De nieuwe look van de Ligier JS 50 bevestigd zijn stijlvol karakter. De motorkap, die nu vlakker ligt, kreeg een restyling met
vooraan een extra grill en twee geprofileerde koplampen, afgewerkt met LED verlichting. Ook het Ligier-logo, op motorkap en
achterklep ,kreeg een nieuwe ontwerp: een speelse combinatie van chroom, reliëf en licht.
De persoonlijkheid van de Ligier JS 50 vindt men terug in de afwerking, zoals de lichtreflector op de voorflank die de rondingen accentueert. De nieuwe Ligier JS 50 is het antwoord op uw mobiliteit en uitstraling.

PASSIE EN KENNIS

RIJDEN IN ALLE VRIJHEID
Ligier stelt zich ten doel voertuigen te bouwen met een hoog afwerkingsniveau en een hoog rijcomfort. De ingenieurs van
Ligier hebben jarenlange ervaring opgedaan in de formule 1 racewereld. Deze kennis is verwerkt in de nieuwe JS50. Het resultaat is een brommobiel met een goede wegligging en een comfortabel en dynamisch weggedrag.
De chroom accenten en de nieuw gevormde brede bumpers en zijschermen geven de JS50 een verfijnde, robuuste look. De
nieuwe JS50 werd op alle vlakken verbeterd en opnieuw vormgegeven. De nieuwe 15 inch wielen zorgen voor een rustig en
stabiel weggedrag en een uitstekend rijcomfort. De nieuwe JS50 is zowel gedurft als elegant om te zien, het ontwerp voldoet
aan de hoogste eisen en weerspiegelt zijn passie.

COMFORT EN TECHNOLOGIE

NEEM PLAATS AAN BOORD…
Neem plaats en ontdek het interieur met zijn zwarte afwerking. De nieuwe bekleding met smaakvolle stiksels is soepel en
comfortabel. Het dashboard en de middenconsole zijn afgewerkt met stijlvolle details, een sublieme samenvloeiing van 3D
effecten en inox.
De Elegance versie is voorzien van een multimediasysteem met een 6,2 inch touchscreen, Bluetooth en achteruitrijcamera.
Met dit systeem parkeert u in alle veiligheid dankzij het panoramisch zicht vanop het scherm, kunt u handsfree bellen of uw
eigen muziek beluisteren. De nieuwe Ligier JS50 kenmerkt zich door zijn afwerking en comfort.

TECHNOLAB BY LIGIER*
*TECHNOLAB DOOR LIGIER

ELEKTRISCHE OPENING VAN DE KOFFER
De achterklep wordt elektrisch geopend met een drukknop ter hoogte
van de kentekenplaatverlichting.

VERSTERKTE KOFFERBODEM
De laadbodem is versterkt door een aluminium subframe.

VERSTERKTE PORTIEREN
Voor extra veiligheid zijn de portieren versterkt met een brede aluminium balk.

SCHIJFREMMEN VOOR EN ACHTER
Ligier is het enige merk met schijfremmen voor én achter. Schijfremmen hebben een veel beter remvermogen en zorgen dus voor extra
veiligheid.

UITMUNTENDE WEGLIGGING
De Ligier brommobielen staan bekend om hun uitstekende wegligging
en dynamische rijgedrag. Ze zijn erg stabiel, koersvast en hebben een
fijne, directe besturing.

NIEUWE TECHNOLOGIE
KOPLAMPVERLICHTING

				

Er werd een module gebruikt met een elliptische glazen lens met
dubbele geometrie. Deze verlichting zorgt voor een optimaal zicht op de
weg en meer rijveiligheid.

AIRBAG IN HET STUUR
U kan kiezen voor een stuurwiel met ingebouwde airbag (optie).
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STUUR IN DE HOOGTE VERSTELBAAR
Het stuur is in hoogte verstelbaar: u bepaalt zelf de beste zitpositie met
het meeste comfort om uw wagen te besturen.

TOUCHSCREEN EN ACHTERUITRIJCAMERA
De Elegance versie is uitgerust met een Pioneer multimediasysteem.
Het groot 6,2 inch touchscreen met achteruitrijcamera geeft u een
uitstekend zicht bij het parkeren. De camera treedt automatisch in
werking wanneer u schakelt in de achteruit-positie.
De autoradio beschikt over een Bluetooth functie waardoor u handenvrij kunt bellen of uw eigen muziek beluisteren.
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AIRCO BIJ DCI MOTOR
Bij de DCI motor kan u kiezen voor een elektronisch gestuurde airco
(optie).

EASY PARK
Uniek bij de wagens van Ligier Group is de Easy Park technologie: dit
systeem helpt u bij het manoeuvreren en parkeren. Wanneer u het
rempedaal loslaat gaat uw brommobiel langzaam en soepel vooruit of
achteruit rijden. Zo kunt u eenvoudig en veilig in- of uitparkeren.

HELDER EN INTENS
Dankzij de lijsten met LED verlichting langs de koplampen heeft de
JS50 een heldere en intense blik.

DAGVERLICHTING MET LED TECHNOLOGIE
Om steeds goed zichtbaar te zijn, gaat de dagverlichting automatisch
branden als de koplampen niet geactiveerd zijn. De LED technologie
zorgt voor een helder zicht met zeer weinig stroomverbruik.

DCI MOTOR : EEN SUPERIEURE LIGIER

DE BESTE PRESTATIES IN ZIJN
CATEGORIE
De DCI motor werd door Lombardini speciaal ontwikkelt voor Ligier.
Deze elektronisch gestuurde motor beschikt over het beste koppel: het
hoogste vermogen bij de laagste toerental.
Stabiel verbruik
De elektronische sturing zorgt voor een stabiel verbruik bij maximum
motorvermogen. Zo haalt u altijd het beste rendement uit uw wagen.
Respect voor het milieu.
De DCI motor is zeer milieuvriendelijk want hij heeft de laagste pollutienorm en brandstofverbruik in zijn categorie.

JS50. CLUB

• 15 inch aluminium velgen in graphite grijs metaal
• Zwarte accenten binnen en buiten
• Donker getinte ramen
• Elektrische opening van de achterklep
• Stuur in hoogte verstelbaar
• Afwerking interieur in mat zilver
• 12V stekker
• Pioneer autoradio met enkel DIN scherm / CD / MP3 / RDS
+ 2 Pioneer luidsprekers

Versie JS50

JS50. ELEGANCE

• 15 inch aluminium spaakvelgen, tweekleurig in
zwart en graphite grijs metaal.
• Chroom accenten binnen en buiten
• Mistlichten voor
• Dubbele chroom uitlaat
• Dashboard en bekleding deuren in softfeel
• Afwerking interieur in briljant zwart
• Pioneer autoradio met dubbel DIN touchscreen 6,2"
+ 2 Pioneer luidsprekers + achteruitrijcamera

DS

• Stoelen met gestikte vlakken en geperforeerd lederlook.

Versie JS50 L

CUSTOMLAB BY LIGIER*
*CUSTOMLAB DOOR LIGIER

Kies uw model

Uw partner voor de stad.
De nieuwe Ligier JS50 is
dé stadswagen bij uitstek:
milieuvriendelijk, wendbaar
en compact.

Ruimte nodig?
+15 cm

Met zijn nieuwe grotere
koffer en verlengde
kofferbodem is de JS 50 L
de ideale wagen voor wie
behoefte heeft aan meer
ruimte.

Kies uw uitrusting

Kies uw kleur

PIONEER PACKS

CLUB

PIONEER AUTORADIO
CD / MP3 / RDS
+ 2 PIONEER LUIDSPREKERS

 PIONEER AUTORADIO BLUETOOTH
GROOT TOUCHSCREEN 6,2"
+ 2 PIONEER LUIDSPREKERS
+ ACHTERUITRIJCAMERA

ELEGANCE

INCLUSIEF

OPTIE

/

CARROSSERIEKLEUR

Nacré wit metaal

Mineral grijs metaal

Graphite grijs metaal

Intense zwart

Toledo rood metaal

Acores blauw metaal

Mineral grijs metaal

Intense zwart

INCLUSIEF
Nacht blauw metaal

OPTIES

COLORLINE PACK*

IJswit

DCI
MOTOR

AIRCO

enkel mogelijk bij
DCI motor

STUUR MET
AIRBAG

* COLORLINE : kleuroptie dak

CUSTOMER SERVICE BY LIGIER*
*KLANTENSERVICE DOOR LIGIER

DIGITAAL :

LIGIER GROUP BENELUX :

VERGROOT UW
LIGIER BELEVING

80 OFFICIËLE DEALERS
IN UW BUURT

Ontdek de wereld van het merk Ligier door in te loggen op de website
of sociale media. Binnen enkele muisklikken vindt u alle modellen,
volgt u de actualiteit, informeert u zich over het laatste nieuws...

Profiteer van de kennis van een netwerk van gekwalificeerde professionals, verspreid over Nederland, België en Luxemburg. Zij helpen u
met het maken van uw keuze en bieden een uitstekende service-naverkoop.
Kijk op Ligiergroup.nl of Ligiergroup.be voor de dealer in uw buurt.

www.ligiergroup.be
www.ligiergroup.nl
www.facebook.com/ligier.be

VEILIGHEID !

ORIGINELE ONDERDELEN :

ASSISTANCE / PECHHULP :

DE GARANTIE
VOOR KWALITEIT

RIJDEN MET
VERTROUWEN

Bij uw dealer kunt u originele onderdelen kopen: een garantie voor
kwalitieit, betrouwbaarheid en veiligheid. Deze onderdelen voldoen
aan de strengste voorschriften en worden systematisch aangepast aan
de nieuwste modificaties van het ontwikkelingsbureau.

Bij aankoop van een nieuwe wagen heeft u recht op 2 jaar gratis assistance/pechhulp. Deze service dekt het voertuig en de passagiers en
is 24/24 bereikbaar over het hele land. Zo gaat u met vertrouwen op
weg.

De fabrikant heeft zijn nieuwe modellen
onderworpen aan crash-tests met dummies. Dit is een proces waarbij de ingenieurs virtuele crash-tests uitvoeren om
essentiële componenten te ontwikkelen
om de veiligheid van de gebruikers te
verhogen. Deze technische simulaties
dragen bij tot een globaal en intelligent
veiligheidsconcept om zo structurele
aanpassingen uit te voeren ter bescherming in geval van een ongeval.

2 jaar

Garantie
&
Assistance

Wetgeving België: zonder rijbewijs voor iedereen geboren voor
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. janvier 2017. Ligier Group S.A. au capital de 96
000 000 € - Siège social : 105 route d’Hauterive - 03 200 Abrest - RSC de Cusset
n° B712 000 272
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UW LIGIER GROUP DEALER

www.ligiergroup.be
www.ligiergroup.nl

