
uw ligier group dealer

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

LIGIER GROUP BENELUX :
80 OFFICIËLE DEALERS
IN UW BUURT

Uw dealer gebruikt alleen originele onderdelen: 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.

ORIGINELE ONDERDELEN :
DE GARANTIE 
VOOR KWALITEIT

Bij aankoop van een nieuwe wagen heeft u recht op 2 jaar gratis assis-
tance/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.

assIstaNcE / PEcHHULP :
RIJDEN MET
VERTROUWEN

Wetgeving België: zonder rijbewijs voor iedereen geboren vóór 14/02/1961, rij-
bewijs 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. november 2018. 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 -Matthieu Mitschke - Joffrey Louis 
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www.ligiergroup.be
www.ligiergroup.nl
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Made for you



VELGEN 16’’ MULTISPOKE  
                   MADE FOR SPORTY STYLE

                           SPORTSTOELEN 
MADE FOR COMFORT

16 inch aluminium 
velgen  
Design MULtIsPOKE  
(16 spaken) 
Mat zwart.

sPORtstoelen  
in zwart simili -leder,  

diamant design met 
sportieve rode sticksels.

De Ligier Js50 sport Ultimate is standaard uitgerust met het 
nieuwe HIFI sYstEEM 6.0 van PIONEER !
6 speakers, rondom geplaatst voor een UNIEKE geluid !

Het HiFi systeem 6.0 is bovendien uitgerust met een 
dubbel DIN radio met 6,2´´ touchscreen en ingebouwde 
achteruitrijcamera.  

PIONEER HIFI SYSTEEM 6.0 
                                   MADE FOR MUSIC

2 Tweeters, 3-wegs, op het dashboard.
2 luidsprekers, hard/medium (250w), in de deurpanelen.
2 Luidsprekers, coaxiale 3-wegs (420W), in de kofferbak en 
afgewerkt in de carrosseriekleur.

Made for ultimate people, 

MADE FOR yOu.

De Ligier Js50 sport Ultimate is leverbaar in 2 exclusieve kleuren: 
  asphalt grijs of Reef blauw. 
Het REDLINE pack laat zijn sportieve look er echt uitspringen.

2 EXCLUSIEVE KLEUREN + REDLINE 
                                       MADE FOR LIFESTYLE

Onderscheid jezelf : 
Haal het beste uit jezelf met de 

Ligier JS 50 Sport Ultimate.

ontworpen 

voor uw 
levensstijl

ontworpen

voor een sportieve 
uitstraling

ontworpen 

voor uw persoonlijk 
comfort


