NYE LINJER, NYTT UTSEENDE

LIGIER JS50, I SÆRKLASSE
Ligier er i en klasse for seg, og leveres med ett særegent design, markedsledende kvalitet og kan
leveres med markedets beste mopedbilmotor. Alle modeller er lette og smidige for lett å kunne navigere seg frem til dit man måtte ønske. Størrelsen på bilen gjør det også til en lek å parkere på trange
plasser, eller for å rett og slett komme seg frem og tilbake til dagligdagse gjøremål. Vi leverer også
markededets kraftigste, mest stillegående motor, med høyest dreimoment og direkte innsprøytning.
Dette gjør bilen unik når det kommer til krypkjøring, bakkestart, og hastighet i oppoverbakker.
Med nytt utseende og nye linjer oser JS50 elegance av selvtillit, velg en premium bil du også.

VERDENS STØRSTE MOPEDBIL-LEVERANDØR

KUNDENE VELGER LIGIER GROUP
Ligier Group som produserer både Ligier og Microcar er det firma som har leverer flest biler i året.
Dette gir en indikasjon på hvor god kvalitet det er på bilene vi selger, mye har skjedd siden starten,
og ligier group leverer nå blandt markedets beste mopedbiler, både når det kommer til design, kvalitet, og kundetilfredshet.
Vi har fått mange fornøyde kunder som har valgt bil med suveren kjørekomfort, lavest forbruk, best
sikkerhet og den sterkeste motortypen du kan få utstyrt en bil med i dag.
Med ett stort utvalg av både farger, utstyr og designpakker får du en bil som passer akkurat deg
Mopedbiler er ett genialt og meget økonomisk fremkomstmiddel, med lave driftskostnader og ett
utrolig lavt forbruk fra . - . l/m. Bilen er perfekt for småturer i butikken, som vanlig bruksbil,
eller som en BILLIG bil nummer . Du slipper unna med
kr i årsavgift, ingen EU-kontroll, og du
kjører gratis i bomringen! Bilen forsikres også som moped, det betyr at man kun betaler fra kr
pr måned for full kasko, uten bonus.

NYTT INTERIØR, BEDRE LØSNINGER

TILPASSET EN BEDRE OPPLEVELSE
Interiørmessig har det kommet store oppgraderinger på våre nye modeller. Det er nå lagt til rette for stor multimediaskjerm, touch støtte, med full støtte for bluetooth, gps, google kart, android, telefon, internett og 4g støtte.
Du finner også løsninger for ryggekamera, digitalt instrumentpanel, ryggesensorer, elektriske vinduer, elektrisk
bakluke , samt nye seter.
Elegance utgaven kommer nå med store seter på begge sider som er justerbare både i dybde, rygg og nakke, for
den beste komforten. Bilen har perfekt høyde som gjør den enkel å komme inn og ut av.

TEKNOLOGI OG SIKKERHET
BRANSJENS TRYGGESTE MOPEDBIL

AIRBAG

VI SENDER OVER HELE LANDET

Bilene kan bli levert med airbag som tilvalg fra fabrikk.

NORGESLEDENDE PÅ MOPEDBIL

JUSTERBART RATT
ELEKTRISK BAKLUKE
Bakluken kan låses opp med fjernkontroll på nøkkelen.

Bilens ratt kan justeres hos forhandler, slik at det passer bra i
forhold til din kjørestil..

Vi leverer deler til Ligier, Microcar, Chatenet og Aixam
mopedbiler. Vi har så godt som alt av slitedeler på lager
til en hver tid, til de fleste merker.

MULTIMEDIA - TOPPUTSTYRT

Deler sendes pr post eller henting ved oppmøte i butikken. Som eneste i Norge prøver vi å levere, mopedbildeler til alle merker! Aixam, Chatenet, Ligier, Microcar. Vi
har og en del brukte deler fra vårt Mopedbil huggeri. Det
er mange muligheter med en alternativ bil.

Vi leverer helrå multimedia med Android. Full bluetooth støtte,
samt mulighet for å laste ned apper som spotify, google maps,
facebook, youtube++.

FORSTERKET BAGASJEROM
Bagasjerommet er forsterket med ekstra aluminium for å gjøre
bilen tryggere ved en eventuell ulykke, ekstra trygghet for deg
og dine.

Vi har desidert størst lager på både brukte og nye
mopedbiler i alle prisklasser, og har alltid biler klare for
omgående levering.

Det er også full støtte for ryggekamera, dashkamera, ryggesensorer. Wifi, 4g, 3g og sim-kort.

FORSTERKEDE DØRBJELKER

Vi har gunstige fraktpriser over hele landet, vi kan
levere bil direkte på døren, eller nærmeste store parkeringsplass, Vi henter også din gamle bil / Innbyttebil på
forespørsel.

AIRCONDITION

Vi har gunstige fraktpriser over hele landet, vi kan

Med DCI motor har du også mulighet til å få levert bilen med
aircondition for varme sommerdager

levere bil direkte på
eller nærmeste store parkeREPERASJON
& døren,
REKLAMASJON

SKIVEBREMSER PÅ ALLE HJUL

EASY PARK

Bilene leveres med skivebremser på alle hjul, som igjen gir gode
bremser, og veldig god responstid.

Ligier er blandt de eneste bilene som blir levert med motorer
med elektronisk innsprøytning, noe som igjen gjør at du lett kan
starte i oppoverbakker eller krypkjøre i byen

Nye biler blir levert med 2 års garanti. Dette er en
ordning vi tilbyr over hele landet, om det skulle oppstå
en eventuell reklamasjon, kan bilen levers på ditt lokale
verksted, til reparasjon.

Alle modeller kommer med forsterket aluminiumsbjelke i dørene
for økt sikkerhet.

VI ORDNER OPP

Verksted eller kunde tar kontakt med oss. Vi sender ut
deler.

RESPONSIV KONTROLL
LED KJØRELYS

Ligier har mange års erfaring fra Formell 1, noe som de igjen har
overført til bilene sine, klasseledende kontroll og styre-egenskaper, stabil under alle forhold

Lys med LED teknologi i front

NYUTVIKLEDE LED LYKTER,
SE GODT, ALLTID.
2017 modellene kommer nå med nye lykter , som gir bedre sikt,
og mye bedre lysstyrke på kveldstid. Elegance modellene kommer også levert med tåkelys som standard. LED kjørelys er også
på plass.

TÅKELYS
Tåkelys kan kommer på Elegance utgaven som standardutstyr

Dette er en ordning vi nå har brukt de 6 siste årene som
fungerer utmerket, siden bilene holder en meget høy
kvalitet med veldig lite reklamasjoner. Med dagens høye
verksted priser, som ofte ligger på 900-1,200,- pr time
er vi helt avhengige av at det vi selger holder høy standard og er av god kvalitet!. Vi leverer alle nye mopedbiler med 2 års garanti
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Standardutstyr

-

15’’ Grå aluminiumsfelger
CD/MP3 Spiller
Elektriske vinduer
Seter i kunstskinn
Elektrisk bakluke
Høydejusterbart ratt
Sentrallås
LED kjørelys
Justerbart førersete
12v uttak

Sort

Standardutstyr

-

15’’ Aluminiumsfelger, tofargede sort og sølv
Radio/CD spiller med mulighet for oppgradering
Parkeringssensorer bak
Chromdetaljer innvendig og utvendig
Tåkelys
Led kjørelys
Sportsseter i kunstskinn
Justerbare seter, fører og passasjer
Elektriske vinduer
Elektrisk bakluke
Sentrallås
Høydejusterbart ratt
Interiør trukket med stoff og chromdetaljer
Premium modell
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Standardutstyr

-

14’’ Sorte aluminiumsfelger
Kufanger i front og bak
Topputstyrt
Ryggesensor
CD/MP3 Spiller, klargjort for touchskjerm
Elektriske vinduer
Seter i kunstskinn
Sentrallås
LED kjørelys
Justerbart førersete
12v uttak
Tåkelys
Highland X design pakke

Standardutstyr

-

14’’ Stålfelger
CD/MP3 Spiller
Elektriske vinduer
Seter i kunstskinn
Sentrallås
LED kjørelys
Justerbart førersete
12v uttak

Sort
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Premium modell
Avtagbart setetrekk
Justerbare seter
Stort bagasjerom
Kan leveres med DCI motor
14’’ alufelger sommer
Ryggesensor

Standardutstyr

-

Vår rimeligste M.GO modell
Elektriske vinduer
LED kjørelys
Enkelt utstyrt for å holde den lave prisen
Noe begrenset ekstrautstyr
Godt med plass med 800l bagasjerom
Leveres kun med Progress motor

DEN STERKESTE MOPEDBILMOTOREN

LOMBARDINI LDW492 DCI

-

73% BEDRE TREKKRAFT @ 1400 RPM*, BEST GASSRESPONS
24% BEDRE TREKKRAFT @ 2500 RPM*, RÅSTERK MOTOR
17% LAVERE FORBRUK**, UTROLIG LAVE 0.25 L/M
20% LAVERE UTSLIPP, MYE BEDRE FOR MILJØET
VELDIG STILLEGÅENDE

Med over 73% bedre trekkraft fra starten, enn andre merker, utpreger Lombardini seg som leverandøren av tall
som faktisk betyr noe, med aluminiumsblokk og direkte elektronisk innsprøytning (common rail motor), er det
ingen over og eller ved siden , selv etter effektøkning på enkelte andre merker er dette en ren knockout opplevelsesmessig.Har du en eldre mopedbil, kan det være opp til 117% forbedring på kraft å hente hvis du velger
Ligier, Chatenet eller Microcar i dag, husk våre gunstige innbytteavtaler og markedets beste finansieringsløsninger for mopedbil.
Trekkraft* :
Lombardini LDW492 DCI @ 1400rpm = 26nm
Aixam / Kubota Z402 @ 1400rpm = 12nm - 117% svakere
Aixam / Kubota Z482 @ 1400rpm = 15nm - 73% svakere
Lombardini LDW492 DCI @ 2500 = 26nm
Aixam / Kubota Z402 @ 2500rpm = 12nm - 86% svakere
Aixam / Kubota Z482 @ 2500rpm = 21nm - 24% svakere

TILPASS BILEN DIN

Standardutstyr

Velg din modell

Citysmart
Perfekt for byturer, smidig og smart.
Romslig med plass og
nedsenket gulv.

SIKKERHET
Forsterkede dører i aluminium
Skrivebremser forran og bak
Justerbart lys på innsiden
LED kjørelys
Tåkelys
Alarm hvis tenning ikke er slått av
Kraftig automatisk bremselys
Startsperre og rattlås
Sentrallås med fjernkontroll
Elektrisk bakluke
Sentrallås innvendig
Ryggesensorer bak
Punkteringsspray
INSTRUMENTPANEL
3,25’’ skjerm for visning av kjøredata
Digital kilometerteller
Utetemperaturvarsel ved minusgrader (under 3c)
Varsel-lamper for service, lading, oljeftrykk og vedlikehold
UTVENDIG DESIGN
Frontlys med LED teknologi
Sorte speil, dørhåndtak, uten chrom
Chromdetaljer på frontlykter, tåkelys, speil, håndtak, dører og frontfanger
Oppgradert bakfanger med chromdetaljer
Sotede vinduer
15’’ Aluminiumsfelger - enfargede
15’’ Aluminiumsfelger - tofargede
INNVENDIG DESIGN
Dashbord og dør trukket med mykt stoff
Sportsratt - 3 eiker - høydejusterbart
Chromdetaljer ved dørhåndtak og instrumentpanel
Svartlakkerte ved dørhåndtak og instrumentpanel
Chromdetlajer på ratt, multimedia og lufteventil
Sort interiørpakke, sorte detaljer på girspak, ventiler, dørhåndtak
Chrom interiørpakke, chromdetaljer på girspak, ventiler og håndtak
Soft-touch brytere til varmeapparat
Hanskerom med inndelte området for oppbevaring

Større plass.

+15 cm

Her får du mer plass,
samt bagasjekanten er
rettet opp så varer sklir
rett inn.

Hanskeromlys
Karbondetaljer i sort stopp på dører
Elektriske vinduer
Koppholder med plass til 2 kopper, avtagbart askebeger.
Formpressede dørmatter i gummi med Ligier logo
Svart innertak
Takhåndtak på passasjersiden
Avtagbar hattehylle i plast med trekk
Oppbevaringsrom på siden med elastisk nett
Romslig førersete med rygg, nakke og lengdejustering
Romslig passasjersete med rygg, nakke og lengdejustering
Setetrekk i filt og stoff
Setetrekk i kunst-skinn

Ekstrautstyr
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MULTIMEDIA

CLUB
RADIO /CD / MP3 / RDS
+ 2 HØYTTALERE

+
+
+
+

MULTIMEDIA
GPS, SIM, 4G, WIFI, BT++
STOR TOUCHSKJERM 6,2"
2 HØYTTALERE
RYGGEKAMERA

HØYTTALERPAKKE
+ 2 BASS REFLEXHØYTTALERE
+ 2 DISKANTHØYTTALERE

ÉLÉGANCE

STANDARD

STANDARD

TILVALG

TILVALG

TILVALG

TILVALG

FOR DEG SOM ER GLAD I GOD LYD
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DCI
MOTOR
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AIRBAG

AIRCONDITION
Kun dci

HATTEHYLLE
passer JS50L
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LYST TIL Å BYTTE BIL?

VI HJELPER! INNBYTTE OG FINANSIERING
Vi kan hjelpe deg med finansiering med svar på dagen, opp til 100% av kjøpesum, opp til 8
års avbetaling.
Vi har også gunstige avtaler på lån ifra andre banker. Vi tar innbytte i bil, båt, mc og mopedbil.
Vi selger nye og brukte Ligier, Microcar og Chatenet Mopedbiler og brukte Aixam. Vi er
Norges største aktør på mopedbil de siste 7 årene. Vi har god Service og de mest konkurransedyktige prisene!
Besøk gjerne vår hjemmeside for å se alle våre modeller og mer info. Vi har netthandel
med mulighet for bestilling av deler, samt se deletegninger.Vi er også direkte importør av
Chatenet, Ligier og Microcar til Norge, noe som gir deg som kunde bedre priser og ingen
fordyrende mellomledd samt en unik kompetanse på området. Vi har mange partnere rundt om i landet, som kan ta på seg service og reparasjoner, deler kjøper de fra oss.

:
1050 mm

1400 mm

910 mm

LOMBARDINI DCI
REVOLUTION

SPAR PENGER, STORE FORDELER MED MOPEDBIL:
Ønsker du å ha litt penger til overs? Så er det store summer å spare på mopedbil.
-
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Mopedbil Norge AS
69 25 02 81
Stasjonsveien 14, 1580 Rygge
post@mopedbilnorge.no
www.mopedbilnorge.no

