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Uitrustingen

B  | NL

LIGIER JS 50 L  - STANDAARD UITRUSTINGEN
BESTURING EN VEILIGHEID

Airbag in stuurwiel Optie
Deurstijlen bestuurder en passagier versterkt •
Automatische werking knipperlichten bij noodstop •
Startonderbreking met geluidssignaal bij ingeschakelde versnelling •
Elektrische ramen •
Ruitenwisser vooraan met 3 snelheden, waarvan 1 met interval •
Ruitenwisser achteraan •
Led dagverlichting vooraan •
Achteruitrijlicht en derde remlicht •
Grote remschijven voor en achter met rode remklauwen •
Achterruitontdooiing met timer •
Centrale deurvergrendeling met knipperlichtsignaal •
Buitenspiegels links en rechts, regelbaar van binnenin •
Binnenspiegel met dag/nacht stand •
Spuitbus voor reparatie bij lekke band •

AFWERKING BUITEN
Donker getinte ramen •
Getinte panoramische voorruit •
Honingraat grille vooraan in Piano zwart •
Honingraat spoiler in Piano zwart in achterbumper •
Deurhendels buiten zwart •
Chroom sierlijst op achterklep met Ligier logo •
Chroom uitlaat (enkel) •
Afsluitbare tankdop •

AFWERKING BINNEN
Sportstuur met 3 spaken en chroom afwerking •
Stuur regelbaar in de hoogte •
Chroom omlijsting radio en instrumentenbord •
Bediening verwarming afgewerkt met chroom •
Handschoenkastje met opbergvakjes (munten, kaarten, bekerhouder) •
Opbergvakjes in deuren •
Centrale console met bekerhouder en uitneembare asbak •
Grote deurhendels binnen in chroom •
Handgreep passagier •
Zonnekleppen, met make-up spiegel aan passagierszijde •
Plafondverlichting met timer •
Verwarming-ontdooiing-ventilatie met 3 snelheden •
12 V-stekker op dashboard •
Zijdelingse bekleding koffer in stof •
Hoedenplank, inklap- en uitneembaar •
Stootrand in koffer •
Dakhemel en raamlijsten vooraan afgewerkt met stof •
Voorgevormd tapijt vooraan •
Geluidsdempende motorafdekking •

STOELEN
Stoelen, regelbaar in lengte (bestuurder) met regelbare rugleuning en hoofdsteunen (bestuurder en passgier) •
Zijdelingse stoelbekleding (kunststof) •
Zwarte stoelen •

INSTRUMENTENBORD
Digitale aanduiding schakelstand (vooruit-neutraal-achteruit) •
Toerenteller met achtergrond-verlichting •
Kilometerteller met dagteller •
Analoge klok •
Aanduiding onderhoudsbeurten •
Brandstofmeter met waarschuwing bij reserveniveau •

Controlelampjes : knipperlicht links en rechts, mistlicht achter, kruislicht, rijlicht, voorgloeiing, neutraalstand •
Waarschuwingslampjes: accu, oliedruk, watertemperatuur, niveau remvloeistof/handrem •
Buitentemperatuurmeter met ijzelalarm (bij minder dan 3 °C) •
Geluidssignaal bij niet-gedoofde lichten •

AUDIO
2 luidsprekers •
Voorbereiding achteruitrijcamera en parkeersensoren •
Autoradio enkel DIN CD / MP3 / RDS met aux-ingang in front •
Autoradio dubbel DIN Multimedia met groot touchscreen / HPs Tweeters Pioneer / zicht achteruitrijcamera Optie

 LIGIER JS 50 L CLUB SPORT (Bijkomende uitrustingen)
AFWERKING BUITEN

Buitenspiegels met carbon accent •
Carbon sierlijst op achterklep met Ligier logo •
Dubbele chroom uitlaat •
Sportbumpers met luchtinlaatroosters •
Striping op motorkap en deuren •

AFWERKING BINNEN
Sportstuur met 3 spaken en carbon afwerking •
Rode omlijsting radio en instrumentenbord •
Chroomstalen gas- en rempedaal •
Sportstoelen met rode stiksels in diamantvorm •
Deurhendels in toledo rood •
Logo «sport» op dashboard •

WIELEN
Velgen 15’’ aluminium, zwart satijn •

AUDIO
Autoradio dubbel DIN Multimedia met groot touchscreen / HPs Tweeters Pioneer/ achteruitrijcamera •

LIGIER JS 50 L CONNECT (Bijkomende uitrustingen)
Airco (Enkel mogelijk met DCI motor) Optie

AUDIO
Autoradio dubbel DIN Multimedia met groot touchscreen / HPs Tweeters Pioneer/ achteruitrijcamera •

AFWERKING BUITEN
Chroom sierlijst onder koplampen •
Chroom sierlijst op grille in voorbumper •
Chroom sierlijst op portieren
Chroom uitlaat
Buitenspiegels met chroom afdekkapje •

WIELEN
Velgen 15’’ aluminium, tweekleurig zwart/aluminium •

 LIGIER JS 50 L BLUELINE (Bijkomende uitrustingen)
AUDIO

Autoradio dubbel DIN Multimedia met groot touchscreen / HPs Tweeters Pioneer/ achteruitrijcamera •
 AFWERKING BUITEN

Chroom sierlijst boven voorbumper •
Chroom sierlijst op spoiler in achterbumper •
Deurhendels buiten in chroom •
Buitenspiegels met chroom afdekkapje •
Chroom uitlaat •

STOELEN
Zwarte stoelen in lederlook/stof met zwarte borduring •

WIELEN
Velgen 15’’ aluminium, tweekleuring zilver/aluminium •
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Uitrustingen

B  | NL 09/2017

JS 50 & JS 50 L Club | Elegance | Sport

CLUB ELEGANCE SPORT
BESTURING EN VEILIGHEID

Monobloc frame en deurstijlen met structurele versterkingen • • •
Schijfremmen voor en achter met rode remklauwen • • •
Koplampen vooraan regelbaar van binnenin • •
Led dagverlichting • • •
Mistlichten vooraan • •
Geluidssignaal bij niet-gedoofde lichten • • •
Automatische activatie van de 4 knipperlichten bij noodstop • • •
Startonderbreking met geluidssignaal bij ingeschakelde versnelling • • •
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening met knipperlichtsignaal • • •
Elektrische opening van de achterklep • • •
Centrale vergrendeling van binnenin • •
Parkeersensoren achteraan •
Spuitbus voor reparatie bij lekke band • • •

INSTRUMENTENBORD
Boordcomputer met digitaal scherm 3,25 inch, met aanduiding van 
ingeschakelde versnelling en analoge klok • • •
Kilometerteller en dagteller digitaal met toerenteller, rood verlicht • • •
Buitentemperatuur meter met ijzelalarm (bij minder dan 3° C) • • •
Aanduiding onderhoudsbeurten, voorgloeiing, accu, oliedruk, 
watertemperatuur, koelvloeistof, remvloeistof en handrem • • •

AFWERKING BUITEN
Koplampen met elliptische glazen lens module met dubbele fotometrie voor 
een heldere verlichting • • •
Bumpers voor en achter «Sport» met zijdelingse luchtinlaten •
Grille «Sport» onder motorkap •
Grille «Sport» in voorbumper in 3 delen •
Colorline: kleur dak te kiezen in ijswit, toledo rood of intense zwart •
Deurdrempelspoiler in identieke kleur als het dak (enkel bij JS50 Sport, niet 
bij JS50L Sport) •
Pack satijn zwart buiten : afwerking onder koplampen, sierlijst op achterklep •
Pack carbon buiten : afwerking reflectoren, afdekkapje buitenspiegels, 
stickers op motorkap •
Dubbele uitlaat in chroom •
Pack zwart buiten : afwerking reflectoren, afdekkapje buitenspiegels en 
handgrepen buiten •
Pack chroom buiten : inleg onder koplampen, boord mistlampen, afwerking 
reflectoren, afdekkapje buitenspiegels, handgrepen buiten, sierlijst op 
achterklep en voor- en achterbumper

•

Spoiler op achterbumper in briljant zwart • •
Donker getinte ramen • • •
Aluminium 15 inch velgen in graphite grijs metaal •
Aluminium 15 inch multi-spaak velgen in zwart en graphite grijs metaal •
Aluminium 15 inch multi-spaak velgen in satijn en mat zwart •

AFWERKING BINNEN
Dashboard en deurpanelen met softfeel afwerking •
Sportstuur, 3 spaken met chroom afwerking en JS-logo, regelbaar in hoogte • •
Sportstuur, 3 spaken met carbon afwering en JS-logo, regelbaar in hoogte •

CLUB ELEGANCE SPORT
Interieurafwerking in mat zilver : inleg op dashboard, omlijsting instrumen-
tenbord en deurhandgrepen binnen •
Interieurafwerking in briljant zwart : inleg op dashboard, omlijsting instru-
mentenbord en deurhandgrepen binnen •
Interieurafwerking in carbon: inleg op dashboard en instrumentenbord •
Interieurafwerking in rood: kilometerteller, autoradio en armsteunen •
Chroom omlijstingen : rand instrumentenbord, radio front en verwarmings-
bediening • •
Pack zwart interieur : schakelpook, omlijsting luchtroosters, bediening ope-
ning deuren • •
Pack chroom interieur : schakelpook, luchtroosters, bediening opening 
deuren •
Gas- en rempedal in inox •
Bediening verwarming met softfeel afwerking • • •
Handschoenkast met opbergvakjes voor instructieboek, pen, munten, kaart- 
en bekerhouder • • •
Verlichting in handschoenkast •
Deuren afgewerkt in stof met 3D effect, type carbon •
Elektrisch openen en sluiten van de ramen met impuls • •
Centrale console Dual Drive in briljant zwart met bekerhouder en asbak • • •
Vloertapijt bij bestuurder en passagier met Ligier logo • • •
Zwarte stoffen bekleding van raamstijlen en dakhemel • • •
Handgreep bij passagier • • •
Hoedenplank, opent met achterklep, uitneembaar • • •
Zijdelingse opbergvakken met netten in de koffer • • •
Brede bestuurdersstoel regelbaar in lengte, regelbare rugleuning en regelbare 
hoofdsteunen • • •
Brede passagiersstoel regelbaar in lengte • •
Bekleding Club in zwarte lederlook met witte borduring •
Bekleding Elegance in zwarte lederlook, combinatie van geperforeerd leer en 
symetrische borduring •
Bekleding Sport in zwarte lederlook, combinatie van geperforeerd leer met 
diamantvormige rode borduring •
12 Volt Stekker • •


