
CRASH-TEST EM TODOS OS MODELOS, A SUA SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR!

Fazemos a todos os nossos modelos (exceto M.CROSS) testes de colisão com um manequim. A montante, 
durante todo o desenvolvimento, os engenheiros realizaram testes de colisão com computadores virtuais 
para desenvolver todos os componentes essenciais à segurança de todos os ocupantes no veículo. Essas 
simulações técnicas permitiram oferecer um conceito de segurança inteligente e abrangente para permitir a 
capacidade máxima de sobrevivência em caso de colisão.
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CERTIFICADO DE ESTABILIDADE

TRAVÕES DE DISCO 
DIANTEIROS E TRASEIROS

REFORÇO DAS PORTAS

VOLANTE COM AIRBAG

DUPLO LIMPA PARA-BRISAS

LUZES DE DIA LED

85%  1 + 1 = DUPLO LIMPA PARA-BRISAS
VISIBILIDADE IMBATÍVEL
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TUA SEGURANÇA, NOSSA PRIORIDADE !

O duplo limpa para-brisas Ligier é 
o único no mercado a limpar uma 
superfície tão grande. A visibilidade 
a bordo é ideal, a sua segurança é 
aumentada.

Ligier Group é o único fabricante a oferecer 
quadriciclos ligeiros com Airbag no volante.

Os veículos ligier são reconhecidos pela 
sua condução e comportamento dinâmico 
acima da norma, graças ao histórico 
conhecimento da Ligier em estrada e à 
sensação de condução.

O seu Ligier é o único quadriciclo ligeiro 
equipado com travões de disco dianteiro 
e traseiro, para uma maior efi ciência na 
travagem.

Para ser visível de dia, as luzes de dia são 
automaticamente ligadas pelo veículo 
quando os faróis não são utilizados. A 
tecnologia de iluminação LED garante 
um alto desempenho e baixo consumo de 
energia

2 limpa vidros são sempre mais efi cazes 
que 1 só. Este exclusivo LIGIER garante a 
maior área limpa do para-brisas em 85%, 
muito acima dos padrões normais!

Cada moldura da porta tem uma viga 
de alumínio que reforça a proteção do 
habitáculo.
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O SEU CONCESSIONÁRIO
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UM ESTILO REFINADO !
O emblema histórico da marca é valorizado
acima da haste da porta traseira. A geometria dos 
cromados, o trabalho da largura visual realizado no
pára-choques traseiro, a curva da cava das roda  ...
os menores detalhes do JS50 são estudados.

CONFORTO E CONDUÇÃO !  
Conforto e estabilidade!

Referência absoluta em todas as condições 
e em todos os tipos de superfícies, a Ligier 

sempre dominou o comportamento dinâmico 
e a experiência da condução. O JS50 oferece 
estabilidade e verdadeiro conforto ao dirigir.

FABRICADO
EM

FRANÇA

www.ligiergroup.pt

Feito para ti*

Como os veículos são comercializados em vários países europeus, as características podem diferir de um país para outro. Para a de� nição exata dos modelos disponíveis no seu país, consulte o seu distribuidor. 
Por outro lado, o fabricante se reserva no direito de modi� car os modelos descritos neste documento a qualquer momento e sem aviso prévio. Apesar dos cuidados tomados na sua realização e com exceção do 
erro tipográ� co, ele não pode constituir um documento contratual. As fotos não são contratuais. As cores destas páginas são meramente indicativas, porque a impressão não reproduz � elmente as cores brilhantes.
Ligier Group S.A.
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FEITO PARA TI*

A BERLINA CHIC



A NOVA EXPRESSÃO DE ESTILO



JS50 CHIC DIPONÍVEL EM 2 TAMANHOS E 2 ACABAMENTOS

Versão curta ou versão longa, é de acordo com seus desejos!

ASSENTO ÉLÉGANCE

JANTES 15’’

Jantes alumínio 
15’’ ELEGANCE
diamante 
bicolor Preto e 
Cinza Graphite 
Metalizado

 Assento ELEGANCE
couro sintético preto e 
couro perfurado, com 

costuras brancas, 
logo lateral Ligier. 

ELE TEM TUDO
PARA TE SEDUZIR...

Jantes alumínio 
15’’ ELEGANCE

bicolor Preto e 
Cinza Graphite 

A NOVA EXPRESSÃO DE ESTILO

Conforto inédito na estrada

Espírito de alta moda



+150mm

O Climatização 
(motor DCI)

O Volante c/ Airbag

O Colorline : teto Preto 
ou Branco glaciar

O Pack Autoradio 
Pioneer 6,2’’ tátil
+ câmera de marcha 
atrás

O Pack Hifi  2.0 : 
2 Altifalantes de alta 
qualidade
+ 2 tweeters 

O Divisória da mala 
(unicamente para o JS50L)

Branco Glaciar

Preto Intenso

Branco Nacre 
Metalizado

Cinza Graphite 
Metalizado

Azul Recife 
Metalizado

Vermelho Toledo 
Metalizado
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JS50 CHIC DIPONÍVEL EM 2 TAMANHOS E 2 ACABAMENTOS

Versão curta ou versão longa, é de acordo com seus desejos!Versão curta ou versão longa, é de acordo com seus desejos!

+150mm

Versão curta ou versão longa, é de acordo com seus desejos!

ELE TEM TUDO
PARA TE SEDUZIR...

• Luzes frontais de lente 
complexa com assinatura de 
luz integrada

• 4 Travões de disco
• Barras de reforço estrutural 

nas portas
• Jantes alumínio 15’’ DEVIL 

Cinza prata
• Ambiente interior Prata 

Metalizado
• Pack Pioneer autoradio 

bluetooth  MP3 / RDS 
e 2 Altifalantes de alta 
qualidade

• Jantes alumínio 15’’ 
ELEGANCE diamante 
bicolor Preto e Cinza Graphite 
Metalizado

• Pack Chromes exterior
• Ambiente interior Preto Piano 

brilhante
• Assentos design Bracelete
• Pack Pioneer Multimédia ecrâ 

tátil bluetooth 
e câmera de marcha atrás
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O Climatização 
(motor DCI)

O Volante c/ Airbag

O Colorline : teto Preto 
ou Branco glaciar

O Pack Hifi  2.0 : 
2 Altifalantes de alta 
qualidade
+ 2 tweeters 

O Divisória da mala 
(unicamente para o JS50L)

Branco Glaciar

Preto Intenso

Branco Nacre 
Metalizado

Cinza Graphite 
Metalizado

Azul Recife 
Metalizado

Vermelho Toledo 
Metalizado


