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Uniek ! Modelleer de binnenruimte en verruim de
laadruimte volgens uw wensen dankzij de exclusieve                        
                   passagiersstoel in de M.Go 4 Outdoor. flEX - IT

klaar vOOr het bUitenleven

Wetgeving belgië: zonder rijbewijs voor iedereen geboren vóór 
14/02/1961, rijbewijs AM (bromfiets klasse B) voor iedereen ge-
boren 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) auto-
rijbewijs 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 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 Crédit photos : Fotolia / 
Joffrey Louis / Matthieu Mitschké. 2017.
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achterlichten met 
leD technologie: 

100 % crystal white

NIEUWE LAmPEN
«Crystal look» 

De zwarte, stalen bull-bars, 
voor en achter, onderstrepen 

zijn avontuurlijk karakter. 

bull-bars

EXclusIEf ! aluminium velgen in grijs 
met mat zwarte wieldoppen.

NIEUWE 15’’ vELGEN
Krachtiger, efficiënter en milieuvriendelijker.

motoren van de nieuwste generatie

progress
Doordacht en 
betrouwbaar.

dCi
hoogstaande technologie 

voor optimaal comfort.

voor een exclusieve
herkenning.

signatuur outdoor

bij de M.Go Outdoor kan u 
kiezen uit 2 metaalkleuren: 
acores blauw of 
Mineral Grijs.

LEvERbAAR IN 
2 metaalkleuren

vOORuit dEnKEnd
Unieke afwerking en uitrustingen. opbergvak

onder dakhemel
Een handig opbergvak tussen 
voorruit en dakhemel.

EXclusIEf !

het dashboard is ruim en 
overzichtelijk. De afwerking 
binnenin variëert volgens de 
kleur van de buitenzijde. 

M.Go Outdoor is uitgerust met 
een Pioneer radio Double Din 
met bluetooth en CD speler.

harmonie in 
het interieur

transport in alle veiligheid ! 
De            passagiersstoel is  
comfortabel en functioneel; hij laat 
zich aanpassen naar uw wensen : 
  neerklapbare rugsteun 
  versterkt frame achterzijde koffer 
  verhoogde stootrand in koffer 
  4 metalen bevestigingsringen in

    koffer.

flEX - IT

eXClusieF systeem  flEX - IT   
een innovatie van miCroCar

opties
DCi MOtOr

nieuwe 
Generatie

air baG
in stuur

airCO
enkel mogelijk 
met DCi motor

aUtOraDiO
 Pioneer double 

Din 
groot touchscreen 

bluetooth 
achteruitrijcamera  

+ 2 luidsprekers
Pioneer

Mineral Grijs metaal

kleuren

acores blauw metaal


