
CRASH-TEST, 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
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UITMUNTENDE WEGLIGGING

SCHIJFREMMEN VOOR EN 
ACHTER

VERSTERKTE PORTIEREN

STUURBEKRACHTIGING

DUBBELE RUITENWISSER

LED DAGRIJVERLICHTING

85% 1 + 1 = DUBBELE RUITENWISSER
UNIEK: OPTIMAAL ZICHT
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UW VEILIGHEID, ONZE PRIORITEIT

Ligier is de enige fabrikant die een 
dubbele ruitenwisser aanbiedt. 
Deze wist het grootst mogelijke 
raamoppervlak. Uw zichtbaarheid 
bij regen is optimaal, uw veiligheid is 
verzekerd!

Ligier group is de enige 
fabrikant van 45-km auto’s die 
stuurbekrachtiging aanbiedt op 
haar voertuigen.

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

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.

Een dubbele ruitenwisser is uniek 
voor brommobielen en draagt bij 
aan de veiligheid. U heeft veel 
beter zicht en ook uw passagier 
heeft nu een goed uitzicht.

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

JS60 SPORT ULTIMATE, SPORTIVITEIT 
TEN TOP.

JS60 Sport Ultimate neemt een volledige 
sportuitstraling aan dankzij de prachtige REDLINE 
kit: Toledo rode details gecombineerd met zwarte 

accenten en 16’’ velgen. Het interieur is sportief 
vormgegeven met Carbonlook en sportieve 

elementen.

JS60 Sport Ultimate

JS60 Chic

1 + 1 = DUBBELE RUITENWISSER
UNIEK: OPTIMAAL ZICHT

JS60 CHIC, GEEF ANDEREN HET 
NAKIJKEN!
Voor het koetswerkdesign vond Ligier inspiratie bij de 
allergrootste merken. De fascinerende koplampen en 
achterlichten van de JS60 houden elke blik vast en 
versterken het luxueuze karakter. De lichtsignatuur en 
het remlicht zijn in een Full LED-blok geïntegreerd. Niet 
alleen mooi om te zien, maar ook een must voor uw 
veiligheid en die van anderen!

UW LIGIER GROUP DEALER :

Wetgeving België: zonder rijbewijs voor iedereen geboren vóór 14/02/1961, rijbewijs AM (bromfiets klasse B) voor iedereen geboren ná 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, dan kunt u onmiddelijk 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. Oktober 2021. 
Ligiergroup S.A. - 105 route d’Hauterive - 03 200 Abrest - RSC de Cusset N B712 000

Onze toewijding :
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SUV CHIC & SPORT

www.ligier.com

JS60 Chic

JS60 Sport Ultimate



Getoond model : LIGIER JS60 Sport Ultimate

ONDERSCHEID JEZELF !



JS60, 
CHIC OF SPORTIEF?

ONDERSCHEID JEZELF !

BEKLEDING CHIC

Bracelet design lederlook. 
Geperforeerd leder met 
witte stiksels en Ligier 
logo.  

15’’ VELG CHIC
Aluminium BLACK 
DEVIL velgen met 
diamantafwerking, 
tweekleuring in 
glanzend zwart en 
metaal grijs.

16’’ VELG SPORT 
ULTIMATE
Aluminium 16 
inch velgen 
Design EXTREME 
afgewerkt in mat 
zwart met rood 
detail. 

BEKLEDING SPORT 
ULTIMATE

SPORT design zwart 
lederlook geperforeerd 
leder met rode stiksels en 
Sport logo 



JS60, 
CHIC OF SPORTIEF? JS60 GAMMA

VERKRIJGBAAR IN TWEE UITVOERINGEN

 O EXCLUSIEF !  
Stuurbekrachtiging

 O Derde jaar fabrieksgaran-
tie & 24/7 assistance

 O Airco

 O Integratie CarPlay & 
Android Auto 
Touchscreen 7’’  
Pioneer Bluetooth 
+ 2 luidsprekers 
+ Achteruitrijcamera

 O Colorline : zwart

• DCI motor
• Full LED verlichting voor en 

achter met geïntegreerde 
lichtsignatuur

• 4 schijfremmen
• Verstevigingsbalken in de 

portieren
• Aluminium 15’’ BLACK DEVIL 

velgen met diamantafwerking, 
tweekleurig in glanzend zwart 
en metaalgrijs

• Binnenafwerking in metallic 
Graphite grijs

• Pack chrome voor exterieur
• Pioneer multimedia pack 

Bluetooth MP3/RDS 
+ 2 high-performance speakers  
+ Achteruitrijcamera

CHIC

STANDAARD OPTIES KLEUREN

ULTIMATE
 O EXCLUSIEF !  

Stuurbekrachtiging
 O Derde jaar fabrieksgarantie 

& 24/7 assistance

 O Airco

 O Integratie CarPlay & 
Android Auto 
Touchscreen 7’’ 

• DCI motor
• Aluminium 16’’ velgen 

EXTREME mat zwart
• Redline exterieurafwerking: 

exterieurdetails in Toledo Rood
• Zwarte deurspoilers
• Interieur in carbon look 

+ accenten in carrosseriekleur
• Colorline : zwart
• SPORT stoelbekleding met 

diamant motief en rode stiksels
• Inox pedalen
• KIT MULTIMEDIA  

Touchscreen 6,2’’  
Pioneer Bluetooth  
+ 2 Pioneer luidsprekers

• Pioneer 6.0 HIFI pack:  
2 tweeters  
+ 2 bass/medium luidsprekers 
(250 W)  
+ 2-weg coax luidsprekers  
(420 W)

STANDAARD OPTIES KLEUREN
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ONDERSCHEID JEZELF MET DE JS60
ULTIMATE OF CHIC

Of u nu kiest voor de Ligier JS60 Ultimate of de Ligier JS60 
Chic, met een ligier JS60 rijdt u altijd in luxe en stijl. Standaard 
dubbele ruitenwissers, achteruitrijcamera, prachtige 
bekleding en opties als airco en stuurbekrachtiging. Kies voor 
stijl, kies voor de Ligier JS60

Intense Zwart

Wit Metallic

Toledo Rood Metallic

Graphite Grijs Metallic

Reef Blauw

Wit Metallic

Toledo Rood Metallic

Graphite Grijs Metallic

Intense Zwart


