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O SUV CHIC



GANHO EM ALTURA



ESTOFOS CHIC 

JANTE 15’’ 

15’’ BLACK DEVIL 
Jantes de alumínio 
bicolor, em preto 
brilhante e cinza 
metalizado.

Assento CHIC,
em couro sintético 

perfurado preto,
com costuras brancas

e logotipo da Ligier.

O JS60 CHIC
TEM TUDO...

GANHO EM ALTURA

Conforto inédito em estrada!

Espírito de alta costura

15’’ BLACK DEVIL 
Jantes de alumínio 
bicolor, em preto 
brilhante e cinza 

Conforto inédito em estrada!



O EXCLUSIVO !

O Direção Assistida (Motor DCI)

O CarPlay e Android Auto
Ecrã Tátil 7’’ 
Pioneer Bluetooth
+ 2 Altifalantes
+ Câmera de marcha a trás

O Pioneer 2.0 HIFI pack: 2 tweeters + 3alti-
fantes de alto desempenho

O Garantia do fabricante 3 anos
O Motor DCI 
O Ar Condicionado (Motor DCI)

O Colorline : Preto Intenso
O Divisória rigida 

Preto Intenso Sólido

Branco Metalizado

Cinza Graphite Metalizado

Vermelho  Toledo Metalizado

DE SÉRIE CORESOPÇÕES

O JS60 CHIC
TEM TUDO...

• Faróis dianteiros e traseiros com LED, lentes 
complexas e assinatura de luz

• 4Travões de disco
• Portas reforçadas
• BLACK DEVIL 15’’Jantes alumínio diamante
• Interior Cinza Grafi te
• Pack Chromes Exterior 
• Pioneer multimedia pack Bluetooth MP3/RDS

+ 2 altifalantes de alto desempenho
+ câmera de marcha a trás

CHIC
SUV PREMIUM



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 DIURNAS DE LED

85% 1 + 1 = DUPLO LIMPA VIDROS
VISIBILIDADE IMBATÍVEL
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TUA SEGURANÇA, TUA 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 
aumentada.

Ligier Group 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 à experiência 
histórica da Ligier em suspensões e direção. 

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 vísivel de dia, as luzes diurnas 
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! 

Todas as molduras das portas Ligier são 
equipadas com uma barra de alumínio 
longitudinal de grandes dimensões, 
reforçando o habitáculo. 
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O SEU CONCESSIONÁRIO

* 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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HIPNOTIZE-SE COM ESTA VISÃO!
Peças de ourives inspiradas pelos maiores, os faróis 
dianteiros e traseiros do JS60 SUV fascinam e 
reforçam a emoção que proporciona! A assinatura 
de luz integrada e a luz de travagem, num pacote 
completo de LED, confere-lhe prazer visual e 
segurança.

CONFORTO E ESTILO!
Estofos de alta costura e interiores de 

portas modernos e dinâmicos,
A harmonia interior em cinza grafi te que 

proporciona um conforto absoluto.
O sufi ciente para ganhar altura e se 

reinventar a bordo do SUV JS60.
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1 + 1 = DUPLO LIMPA VIDROS
VISIBILIDADE IMBATÍVEL


