
Made for you

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. mei 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 : François Berrué / Joffrey Louis / Fotolia. conception : Ligier Group 
- Impression : Goubault Imprimeur 

2 jaar Garantie 
& 

assistance 

De geprofileerde tweekleurige bumpers met 
laterale luchtinlaten, aluminium spaakvelgen in 
satijn zwart en chroom uitlaten benadrukken zijn 
sportief karakter. De JS50 Sport geeft u vrijheid!
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www.ligiergroup.be
www.ligiergroup.nl



Kies uw model Kies uw kleur Kies uw uitrusting

+15 cm

Metaal wit

Graphite grijs

Intense zwart

Toledo rood

* colorline : kleuroptie dak

 Intense zwartToledo roodIJswit

pacK colorline*

airco
enkel mogelijk bij 

DCI motor

STUUR MET 
airBag

dci
MoTor

OPTIES

INCLUSIEF PACK MULTIMEDIA:
Groot touchscreen 6,2 inch

Bluetooth 
2 luidsprekers

Achteruitrijcamera

Exclusieve sportstoelen met rode stiksels in diamantvorm

Interieur afgewerkt met carbon en rode accenten

Deurdrempelspoiler in identieke kleur als het 
dak, carbon accenten en achterklep afgewerkt 

met een briljant zwarte sierlijst zijn de 
blikvangers van de JS50 Sport.


