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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

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. Deze LED 
verlichting is goed zichtbaar en 
verbruikt zeer weinig energie.

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

VERSTERKTE PORTIEREN1

STUURBEKRACHTIGING4

LED DAGVERLICHTING5

SCHIJFREMMEN VOOR EN 
ACHTER2

UW VEILIGHEID, ONZE PRIORITEIT

UITMUNTENDE WEGLIGGING3

Ligier group is de enige 
fabrikant van 45-km auto’s die 
stuurbekrachtiging aanbiedt op 
haar voertuigen.
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NAVIGEER WAAR U WIL !
Met zijn afmetingen van 2,87 x 11,5 m heeft de Dué 
de kleinste draaicirkel in zijn klasse, slechts 8,25 m ! 
Rijden en parkeren in de stad wordt makkelijk. Met zijn 
compacte afmetingen komt u overal.

HIJ HEEFT ALLES !
Het afgeronde design, de mogelijkheden om hem 

een persoonlijke toets te geven en de vele handige 
opbergvakken maken van hem een echte Must Have !

UW LIGIER GROUP DEALER :

Onze toewijding :
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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
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OVERAL, ALTIJD EEN TROUWE REISGENOOT !



        

FLEX-IT PASSAGIERSSTOEL
Volledig neerklapbare stoel

Als optie beschikbaar voor 

Dué Plus 

STUURWIEL DESIGN
3- spaaks stuurwiel met 
links en rechts zwarte 
inleg en verchroomde 
onderspaak

NIEUW !

OVERAL, ALTIJD EEN TROUWE REISGENOOT !

STIJLVOL EN
COMFORTABEL

TWEEDELIGE BEKLEDING

15” VELGEN

Aluminium 15’’ velgen, 
tweekleurig zwart en 
helder zilver.

Geperforeerd stoffen 
bekleding

imitatieleer

3D Mesh stof

Design hoofdsteunen

Ontworpen voor de stad

Voor maximaal comfort



INITIAL STANDAARD

STANDAARD

KLEUREN

KLEUREN

OPTIES

OPTIES

• 14’’ aluminium velgen 
tweekleurig zwart en helder 
zilver

• Pack achterklep: achterruit/
achterklep afgewerkt in  
carrosseriekleur

• Verstevigingsbalken in de  
portieren

• Handschoenenkastje

• Groot opbergvak op 
dashboard met anti-slip mat

• Pioneer auto radio  
Enkel DIN  
Bluetooth/MP3/RDS  
+ 2 luidsprekers 

• Pack Design 
15’’ velgen tweekleurig + 
sierstrips op portieren

PLUS

MAAK EEN STATEMENT

De Microcar Dué is een statement. Een brommobiel met allure. Een brommobiel die passie 
en emotie uitstraalt. Geniet nu van nóg meer luxe en uitstraling met het rijke aanbod aan 
opties, zoals Pack Design, stuurbekrachtiging of airconditioning

 O Fabrieksgarantie en 24/7 
pechhulp/assistance voor 
3 JAAR

 O DCI motor

 O Air conditioning  
(Enkel icm DCI motor)

 O Stuurbekrachtiging (Enkel icm 

DCI motor)

 O CarPlay Android Auto 
7’’ Touchscreen 
+ 2 luidsprekers 
+ achteruitrijcamera

 O      Fabrieksgarantie en 
24/7 pechhulp/assistan-
ce voor 3 JAAR 

STIJLVOL EN
COMFORTABEL

VERKRIJGBAAR IN 2 
UITRUSTINGSNIVEAU’S

• Voor en achter LED dagrijverlich-
ting

• 4 schijfremmen

• Verstevigingsbalken in de  
portieren

• Colorline zwart dak

• 12V aansluiting

Ijswit

Ijswit

Intense zwart

Metallic wit

Toledo rood metallic


