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Uw dealer :

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.
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LIGIER JS50 & JS60JS50 & JS60
DE SPORTIEVE STADSAUTO OPNIEUW UITGEVONDENDE SPORTIEVE STADSAUTO OPNIEUW UITGEVONDEN

ligier.com

ligier.com

De iconische Ligier JS50 is een echte blikvanger. De 
JS50 is met zijn opvallende exterieurkarakteristieken 
een van de meest sportieve brommobielen. 
Gecombineerd met een verfijnd interieur is de JS50 
een genot om in te rijden. 

De Ligier JS60 is dé premium brommobiel. Met een 
hoge instap, grote kofferbak en sportieve looks is de 

JS60 de ultieme brommobiel. Of u nu kiest voor de Chic 
uitvoering of de Sport Ultimate uitvoering, u geniet van 

alle luxe, het goede zicht op de weg en een geweldige 
afwerking van interieur én exterieur.

JS50

JS60

UW VEILIGHEID, ONZE PRIORITEIT !

JS50 Sport Ultimate

JS60 Sport Ultimate

Onze commitment  :

fabrieks
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CRASH-TEST OP AL ONZE MODELLEN, 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.

Een exclusieve technologie die zorgt voor

extra controle over het voertuig en een

dynamischer rijgedrag.

UITMUNTENDE WEGLIGGING

Onze voertuigen staan bekend om hun
uitstekende wegligging en prettige
rijgedrag. Zo rijdt u veilig, vertrouwd en
comfortabel.

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.

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.

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.

VERSTERKTE PORTIEREN

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

STUURBEKRACHTIGING

DUBBELE RUITENWISSER

LED DAGVERLICHTING

85% 1 + 1 = DUBBELE RUITENWISSER

OPTIMAAL ZICHT
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Ligier is de enige fabrikant die 
een dubbeleruitenwisser aanbiedt, 
dewelke het grootst mogelijke 
raamoppervlak wist. Uw zichtbaarheid
bij regen is optimaal, uw veiligheid is 
verzekerd !
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JS60 Sport Ultimate

JS60 Chic

JS50 Sport UltimateJS50 Sport Pack



10’’ Entertainmentsysteem: 

Met dubbele USB aansluiting, 

Achteruitrijcamera en Apple 

Carplay/Android Auto

Pioneer 2.0 HIFI Pack:  

2 Tweeters + 2 luidsprekers

Carbon interieurafwerking

Lederen sportstoelen

15’’ matzwarte VEGA 

lichtmetalen velgen

10’’ Entertainmentsysteem: 

Met dubbele USB aansluiting, 

Achteruitrijcamera en Apple 

Carplay/Android Auto

Pioneer 6.0 Pack Hifi :  

2 Tweeters + 2 bas/medium luids-

prekers + 2 coaxiaal  

3-weg luidsprekers

Redline exterior Pack 

Carbon interieurafwerking

LED verlichting op dashboard

Ultieme kunstlederen stoelen 

met geïntegreerde hoofdsteun

16’’ matzwarte EXTREME

lichtmetalen velgen

Stuurbekrachtiging

Airconditioning

Apple Carplay / Android Auto

Jaar extra garantie

Stuurbekrachtiging

Airconditioning

Apple Carplay / Android Auto

Jaar extra garantie

Intens zwart

Parelmoer wit 
metaal

Toledo rood 
metaal

Grafiet grijs
metaal

Rif blauw 
metaal

Odyssey blauw
metaal

Intens zwart

Parelmoer wit 
metaal

Toledo rood 
metaal

Asfalt grijs
metaal

LUXE SUV
Getoond model : LIGIER JS60 Sport Ultimate

JS50 JS50 & JS60 
ONTWORPEN VOOR JOU...

10’’ TOUCHSCREEN TABLETT

Innovatieve en intuïtieve bestuurderspositie 
met het grootste touchscreen op de markt, 
leverbaar met een dubbele USB-aansluiting, 
achteruitrijcamera en compatibel met Android 
Auto  en Carplay.

ULTIMATE SPORTSTOELEN

Alle sportiviteit van Ligier komt tot uiting in de 
prachtige bekleding met rode stiksels en een 
hoofdsteun met carbon inleg.

CARBON INTERIEURAFWERKING

Van het dashboard tot de instrumentenpanelen 
onderstreept de carbonlook de sportieve 
uitstraling van het interieur. 

De geïntegreerde LED-verlichting brengt een 
warme sfeer in het passagierscompartiment.

Dynamisch

Design

High Tech

NIEUW !

NIEUW !

NIEUW !

JS50 SPORT PACK

JS50 SPORT ULTIMATE

STANDAARD KENMERKEN

STANDAARD KENMERKEN

OPTIES

OPTIES

KLEUREN

KLEUREN

NIEUW!

10’’ Entertainmentsysteem: 

Met dubbele USB aansluiting, 

Achteruitrijcamera en Apple 

Carplay/Android Auto

Kunstlederen Chic stoelen

15’’ zilverkleurige VEGA 

lichtmetalen velgen

Chroompakket exterieur :

Decoratieve elementen in 

glanzend chroom

Volledige LED voor- en 

achterlichten 

met geïntegreerde lichtsignatuur

10’’ Entertainmentsysteem: 

Met dubbele USB aansluiting, 

Achteruitrijcamera en Apple 

Carplay/Android Auto

Pioneer 6.0 Pack Hifi :  

2 Tweeters + 2 bas/medium luids-

prekers + 2 coaxiaal  

3-weg luidsprekers

Redline exterior Pack 

Carbon interieurafwerking

LED verlichting op dashboard

Ultieme kunstlederen stoelen 

met geïntegreerde hoofdsteun

16’’ matzwarte EXTREME

lichtmetalen velgen

Stuurbekrachtiging

Airconditioning

Apple Carplay / Android Auto

Jaar extra garantie

Stuurbekrachtiging

Airconditioning

Apple Carplay / Android Auto

Jaar extra garantie

JS60 Chic

JS60 SPORT ULTIMATE

STANDAARD KENMERKEN OPTIES

Intens zwart

Parelmoer wit 
metaal

Toledo rood 
metaal

Grafiet grijs
metaal

Odyssey blauw
metaal

NEW!

Rif blauw 
metaal

Intens zwart

Parelmoer wit 
metaal

Toledo rood 
metaal

Asfalt grijs
metaal

KLEUREN

KLEUREN

STANDAARD KENMERKEN OPTIES

SPORTIEVE HATCHBACK
Getoond model : LIGIER JS50 Sport Ultimate

NIEUW!


