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Uitrustingen

B  | NL

Dué

10/2016

MICROCAR DUÉ 3 INITIAL 
BESTURING EN VEILIGHEID

Grote remschijven voor en achter met rode remklauwen •
Dagverlichting voor in LED •
Geluidsignaal bij niet-gedoofde lichten •
Mistlicht achterFeu antibrouillard arrière •
Achteruitrijlicht •
Achterlichten met LED •
Startonderbreker bij ingeschakelde versnelling •
Geluidsignaal bij ingeschakelde versnelling •
Getinte voorruit •
Ruitenwisser met 3 snelheden waarvan 1 met interval •
Ruitensproeier met automatische wissen •
Stuurslot •
Buitenspiegels links en rechts van binnenin regelbaar •
Binnenspiegel met dag/nacht positie •
Aflsuitbare tankdop •
Eén sleutel voor het starten en het openen van de deuren en tankdop •
Spuitbus voor reparatie bij lekke band •

INSTRUMENTENBORD
Aanduiding schakelstand (vooruit-neutraal-achteruit) •
Centrale digitaal scherm tellers van 3,25 inch •
Achtergrondverlichting tellers •
Kilometerteller, deels numeriek •
Achtergrond tellers in grijs en wit •
Analoge klok •
Buitentemperatuurmeter met waarschuwing bij ijzel (bij minder dan 3°C) •
Aanduiding onderhoudsbeurt •
Aanduiding brandstofniveau met geluidsignaal •
Controlelampjes: richtingaanwijzers, mistlicht achter, kruislicht, rijlicht, voorgloeiing, neutraalstand •
Waarschuwingslampjes: accu, oliedruk, watertemperatuur, waterniveau, niveau remvloeistof/handrem •

AFWERKING BUITEN
Grote koplampen met briljant zwarte achtergrond en chroom omlijsting •
Omlijsting achterlichten in briljant zwart •
Kapjes buitenspiegels in briljant zwart •
Donker getinte ramen •
Stalen velgen 13 inch met zilverkleurige wieldeksels •

AFWERKING BINNEN
Dashboard met bovenop groot opbergvak •
Afwerking opbergvak bovenop dashboard in briljant zwart •
Afwerking stuur in briljant zwart •
Omlijsting van luchtroosters in dashboard in zwart •
Deurhendels binnen in briljant zwart •
Versnellingshendel in briljant zwart •
Omlijsting rond radiovoorziening in briljant zwart •
Omlijsting kader van tellers in briljant zwart •
Verwarming-ontdooiing-ventilatie met 3 snelheden •
Chroom omlijsting bedieningsknoppen verwarming met softfeel •
Opbergvakken in centrale console (voorziening autoradio) •

Stuur regelbaar in hoogte •
Voorgevormde tapijten voor bestuurder en passagier, geborduurd logo Ligier •
Opbergvakken in deuren •
Elektrische ramen •
Centrale console Dual Drive in briljant zwart met bekerhouder en opbergvak voor asbak •
Bekleding rond voorruit en dakhemel in zwart •
Zonneklep voor bestuurder •
Plafondverlichting met timer •
Stootrand in koffer •

STOELEN
Bekleding Initial in zwarte lederlook •

AUDIO
12 volt stekker •

MICROCAR DUÉ 2 BLUELINE (Bijkomende uitrustingen) 
BESTURING EN VEILIGHEID

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en signalisatie met knipperlichten •
Mistlichten voor •

AFWERKING BUITEN
Pack Chroom •
Donker getint raam achterklep en achterste zijramen •
Carrosserie in Nacht blauw metaalkleur •

AFWERKING BINNEN
Achterraam met ruitontdooiing met timer •
Zonneklep passagier met make-up spiegel •
Geborduurde tapijten voor bestuurder en passagier •
Afwerking interieur met Silver grijs •
Hoedenplank •
Versnellingshendel in zilvere kleur •

AUDIO
PACK MULTIMEDIA - Combinatie audio-video met 3’’ touchscreen + Bluetooth + achteruitrijcamera •
2 luidsprekers •

WIELEN
Banden 155/65/14 •
Aluminium velgen 14 inch in briljant zilver •


