
Maak kennis  
met de modellen van 
Ligier en Microcar
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Welkom bij Ligier Store Doesburg
“Vrijheid van ongekende meerwaarde” daar staan wij voor! Iedereen moet kunnen 
gaan en staan waar hij/zij wil. Met ons team maken we deze missie werkelijkheid!

MAAK KENNIS MET HET TEAM VAN  
LIGIER STORE DOESBURG
Bij Ligier Store Doesburg is het Gerard Franken die 

alles in de goede banen leidt. Als Managing Director 

van de Ligier Store is hij verantwoordelijk voor alle 

bedrijfsprocessen. Het is dan ook zijn visie die op 

continue basis leidt tot de uitbreiding van dit bedrijf.

Van het vaststellen van het aanbod tot aan de 

communicatie met alle klanten. Door dit alles volledig 

op zich te nemen, is Gerard Franken in staat om snel 

te schakelen. Als kern van de Ligier Store weet hij 

precies wat er speelt, waar er behoefte aan is en wat 

de mogelijkheden zijn. Hiermee spelen we snel in op 

de wensen van het moment.

De Ligier Store ziet de toekomst dan ook rooskleurig 

tegemoet. Het is onze overtuiging dat meer en meer 

particulieren én bedrijven gaan overstappen naar 

Ligier modellen. Enerzijds als gevolg van de praktische 

inzetbaarheid en anderzijds vanwege de duurzame 

oplossingen die dit biedt. Beiden geven ons de 

motivatie om continu vooruitgang na te streven.

ERVAAR VRIJHEID VAN 
ONGEKENDE MEERWAARDE
Citycars van Ligier en Microcar geven een ongekende 

meerwaarde in iets waar wij allemaal op zoek naar 

zijn! En dat is vrijheid! Stel je je wereld eens voor als je 

16 jaar oud bent, net in het bezit van een AM rijbewijs 

in je nieuwe Ligier via Private Lease. Hoe groot is je 

wereld ineens geworden? Je vrienden 15 km verder, 

wat op de fiets de heenweg nog wel ging, maar in 

de avond, in het donker opeens een uitdaging, is 

nu opeens een fluitje van een cent. Doordat je met 

Ligier Private Lease weet wat je kosten zijn geeft het 

op andere vlakken ook meer financiële vrijheid, een 

ongekende meerwaarde dus.

Aan de andere kant kunnen we het ons ook 

voorstellen dat je geen rijbewijs bezit, om welke reden 

dan ook. In een aantal gevallen mag je dan nog wel 

steeds(AM rijbewijs) met een nieuwe of gebruikte 

Ligier/Microcar de wereld om je heen verkennen! 

Bij de Ligier Store Doesburg willen wij dit graag 

faciliteren. Vrijheid is voor een ieder belangrijk, en 

zeker ook de Micro Mobiliteit die Ligier en Microcar je 

kunnen leveren, van een ongekende meerwaarde!

Koop bij ons met het 
gemak van online en 

tóch persoonlijk.

ONLINE, MAAR TOCH PERSOONLIJK
Bij Ligier Store Doesburg - Experience Center 

willen wij je graag je nieuwe Ligier of Microcar 

laten beleven. Onze website maakt gebruik van 
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de nieuwste technieken zoals 360 graden foto’s en 

video’s, Facetime gesprekken en nog veel meer! 

Uiteraard kun je 100% online jouw nieuwe Citycar 

aankopen, of jouw private lease afsluiten. Echter, 

online betekent voor ons ook persoonlijK! Bij elke 

stap zullen onze teamleden je helpen om te komen 

tot de juiste beslissing. Dat kan betekenen dat wij op 

locatie bij je komen, of je komt naar onze Ligier Store 

in Doesburg. Zelfs kan het zo zijn, dat je achter je 

beeldscherm live meekijkt in onze Ligier Store waarbij 

wij je via Facetime alle facetten van het bezitten van 

een nieuwe Citycar kunnen demonstreren. Dat maakt 

ons online, maar toch persoonlijk!

We maken geen 
onderscheid in  
mobiele vrijheid.

GEEN ONDERSCHEID IN  
MOBIELE VRIJHEID
Bij de Ligier Store in Doesburg geloven wij in mobiele 

vrijheid! Vrijheid om te gaan en staan waar jij wilt, of je 

nu 16 jaar oud bent en net in het bezit bent van je AM 

rijbewijs of je hebt geen auto(rijbewijs) maar je bent 

wel bevoegd om in een Citycar te rijden. Dan weten 

wij één ding zeker: met een nieuwe Ligier of Microcar 

ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt, in een 

steeds groter wordende wereld!

Bij elke manier 
van kopen zijn we 

transparant.

TRANSPARANT IN  
ELKE MANIER VAN KOPEN
Bij Ligier Store Doesburg staan wij voor een 

transparante manier van kopen of leasen van jouw 

nieuwe Ligier of Microcar. Dat betekent dat de 

verkoopprijzen die wij vragen voor een ieder gelijk 

zijn. Of je nu heel goed kan onderhandelen of niet, de 

verkoopprijzen zijn voor een ieder duidelijk en dat is 

wel zo handig. Bij private lease hebben wij geen kleine 

lettertjes of moeilijke voorwaarden. Nee gewoon 24 

maanden, met twee verschillende kilometrages, zodat 

je kan kiezen welke je het beste past. Alles duidelijk 

uitgelegd en gepresenteerd. Uiteraard zorgen wij 

ervoor dat alle specificaties en bijzonderheden van 

elke nieuwe of gebruikte Citycar wordt beschreven op 

onze website, zodat je deze zonder zorgen ook direct 

online kan kopen.
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EENVOUDIG EN ZORGELOOS EEN 
CITYCAR RIJDEN?
Bij Ligier Store Doesburg hebben wij een speciaal 

Citycar abonnement dat je de vrijheid van ongekende 

meerwaarde biedt. Dat betekent dat jij al vanaf € 

349,- per maand een Citycar kan rijden. Dat bedrag 

is inclusief alle kosten. Je hoeft dus niet meer na te 

denken over verzekering, afschrijving en onderhoud. 

Het enige waar je aan moet denken, is tanken.

Ben je 16 jaar en je wilt veilig, droog en comfortabel 

naar bijvoorbeeld school rijden? Dan is het Citycar 

abonnement wat voor jou! Een Citycar biedt genoeg 

ruimte voor 2 personen en heel veel bagage! Ligier 

en Microcar zijn niet voor niets de ruimste en meest 

luxueuze Citycars die er zijn.

LEEFTIJD IS GEEN BEPERKING!
Bent je al wat ouder en wil je niet meer een grote 

investering doen in je mobiele vrijheid? Ook dan is 

ons Citycar abonnement de juiste keuze! De luxe, 

ruime en comfortabele Ligier JS60 Chic is er vanaf 

€ 399,- per maand, all in. Heb je een inruilauto? Dan 

ruilen wij die graag in. Het inruilbedrag kunnen we 

direct aan je uitkeren of in mindering brengen op je 

maandabonnement. Flexibel waar het kan! 

Wil jij zorgeloos, tegen een vast bedrag per maand 

in jouw eigen Ligier of Microcar rijden? Neem dan 

contact met ons op via info@ligierstoredoesburg.nl 

of bel naar +31 313 794 501.

Een nieuwe Ligier  
of Microcar privé leasen?
Voor één vast bedrag per maand in een nieuwe citycar rijden! Vooraf weet je 
exact waar je aan toe bent. Zo kom je nooit voor onverwachte kosten te staan. 
Het leasebedrag is namelijk inclusief verzekering en uiteraard je citycar!

Meer informatie? Scan de  

QR-code en bezoek onze website.
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Wanneer je aan een brommobiel 
denkt, denk je bijna automatisch aan 
Ligier. Dit Franse topmerk is een van 
de meest bekende leveranciers van de 
brommobiel. Een mix van topkwaliteit 
materialen, een hoogwaardig design 
en verscheidende keuzemogelijk-
heden blijkt een goede manier om de 
brommobiel aan te bieden. 

WAT IS LIGIER?
Citycars zijn enorm populair geworden. Tegenwoordig 

zien veel jongeren in de Citycar een comfortabel 

alternatief voor de scooter. Vanaf de leeftijd van 16 

jaar is het al toegestaan om zelfstandig met een 

Citycar de weg op te gaan.

Innovatief

Aan de populariteit van de Citycar ligt innovatie ten 

grondslag. Het is niet alleen een ideaal vervoermiddel 

voor jongeren, maar ook een veilig, praktisch en 

voorspelbaar rijdend alternatief voor senioren die niet 

meer met een personenauto de weg op willen. Een 

Citycar biedt zelfstandigheid, vrijheid en mobiliteit.

Expertise

Ligier kan terugvallen op jarenlange ervaring in de 

Ontdek onze merken en  
vindt je ideale citycar.
Gaat jouw voorkeur uit naar comfortabel, sportief of de nieuwste techniek?  
Bij ons vind je het allemaal! De modellen zijn in verschillende uitvoeringen te 
verkrijgen en naar eigen wens uit te breiden. Lees in dit hoofdstuk meer over 
onze merken Ligier, Ligier Professional en Microcar.
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auto-industrie. Het merk werd in 1968 opgericht door 

de Franse coureur Guy Ligier, en was onder meer 

actief in de Formule 1. In de innovatieve modellen van 

Ligier is deze expertise duidelijk terug te vinden. En 

daar profiteer jij uiteindelijk het meest van.

Stijlvol

Bij de eerste kennismaking met de Citycars van 

Ligier, is meteen duidelijk dat het merk veel aandacht 

besteedt aan het stijlvolle design. Dat maakt de 

modellen van Ligier zo populair: zowel vanbuiten 

als vanbinnen zien de C Citycars van Ligier er 

aantrekkelijk uit en hebben ze een hoogstaande 

afwerking.

Comfortabel

Ligier schenkt veel aandacht aan het comfort van de 

inzittenden. Dat wordt bij de eerste kennismaking 

meteen duidelijk. Je zit lekker, voelt je veilig en er is 

voldoende ruimte. Daardoor rijden de Citycars van 

Ligier des te prettiger.

GESCHIEDENIS
Ligier heeft een rijke, intrigerende geschiedenis. Het 

Frans merk werd opgericht door Guy Ligier (1930-

2015). In zijn jonge jaren ontwikkelde hij een gezonde 

belangstelling voor sport. Na een succesvolle rugby-

carrière, concentreerde Guy zich op een heel ander 

interessegebied: snelle auto’s. Ook als coureur was 

Guy Ligier al snel succesvol, en bereikte hij uiteindelijk 

zijn doel om te racen in de koningsklasse van de 

autosport: de Formule 1.

Guy Ligier reed in 1966 zijn eerste F1-race, maar 

het lukte hem niet om mee te strijden voor de 

overwinningen. In 1968 kreeg Guy een zware klap te 

verwerken: zijn beste vriend Jo Schlesser kwam bij een 

race-ongeluk om het leven.

Ligier jaagde een droom na die hij deelde met Jo 

Schlesser: het in eigen beheer bouwen van auto’s.

HET AUTOMERK LIGIER
Alle tijd en energie die Guy Ligier had gestoken in 

het najagen van zijn droom, resulteerde in tal van 

sportwagens voor op straat en het circuit. In 1976 

volgde de bekroning: Guy Ligier schreef zich met zijn 

zelf ontwikkelde raceauto in voor deelname aan het 

nieuwe Formule 1-seizoen.

Ligier zou maar liefst 20 jaar actief blijven in de 

Formule 1. In deze tijd won de renstal negen Grands 

Prix, inclusief de mooiste race van allemaal: Monaco.

DE OVERSTAP NAAR  
AM-VOERTUIGEN
In de jaren tachtig zag Guy Ligier een nieuw gat in de 

markt: dat van het AM-voertuig, de voorloper van de 

huidige Citycar. Uiteindelijk zou Ligier stoppen met de 

bouw van straat- en raceauto’s, om zich volledig toe 

te leggen op de ontwikkeling en productie van deze 

AM-voertuigen. De letters JS in de modelaanduiding 

van de Citycars van Ligier, zijn een eerbetoon aan Jo 

Schlesser.

Ligier Professional is de professionele 
tak van dit topmerk. De laatste jaren 
is namelijk wel gebleken dat er veel 
zakelijke toepassingen zijn voor deze 
voertuigen. Ze spelen een steeds 
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grotere rol in bedrijfsprocessen. 
Bijvoorbeeld in de transport en de 
logistiek. Met een Ligier Professional 
model gaat de productiviteit al snel 
omhoog. Bekijk hieronder o.a. welke 
modellen jou aanspreken!

WAT IS LIGIER PROFESSIONAL?
Om duidelijk aan te geven waar Ligier Professional 

voor staat, is het handig om de kernwaarden erbij te 

pakken. Aan de hand van een aantal termen begrijp 

je al snel wat Ligier Professional te bieden heeft. Het 

gaat dan namelijk om:

Innovatie

Allereerst is een Ligier Professional voertuig standaard 

bijzonder innovatief. Het doet een beroep op de 

meest recente technologie voor een maximale 

prestatie. Het zelf ontworpen clip-systeem is hier 

een mooi voorbeeld van. Het zorgde ervoor dat de 

toepassingsmogelijkheden van Ligier voertuigen 

ook in de professionele sector sterk toenamen. 

Vandaag de dag zie je dat steeds meer bedrijven een 

beroep doen op dergelijke innovaties. Wanneer iets 

beter kan, is het vaak ook slim om dit beter te doen. 

Zeker wanneer het op zakelijk gebied tot bepaalde 

besparingen leidt.

Praktische inzetbaarheid

Verder valt de praktische inzetbaarheid van een 

Ligier Professional voertuig direct op. Ze zijn 

namelijk ontworpen met het optimaliseren van 

bedrijfsprocessen in het achterhoofd. Wanneer je 

bijvoorbeeld kijkt naar de logistieke of transportsector, 

dan is er vaak veel ruimte voor verbetering. Een Ligier 

Professional voertuig is zo gebouwd dat het precies 

datgene bereikt. Niet alleen op papier, maar vooral in 

de praktijk merk je dat ze zaken beter laten verlopen. 

Daarmee is de behaalde winst echt tastbaar.

Wendbaarheid

Een van de kernelementen van een typisch 

Ligier Professional voertuig is de hoge mate van 

wendbaarheid. Of het nu een scooter of een groter 

voertuig betreft, maakt daarbij verder geen verschil. 

De nadruk lag bij alle varianten op het zo wendbaar 

als mogelijk maken van het voertuig. Hiermee 

beperken we bijvoorbeeld de draaicirkel, wat op 

bedrijfsterreinen en binnen stedelijke gebieden een 

absolute plus is.

Duurzaam

Tot slot is duurzaamheid in toenemende mate een 

relevant begrip. Zeker bedrijven hebben er veel profijt 

van om zich op dit gebied goed te positioneren. 

Het laatste wat je namelijk wilt, is bijdragen aan de 

negatieve klimaatverandering. En hier dan ook nog 

eens bekend om staan. De introductie van elektrische 

voertuigen is een goede manier om een stap in de 

juiste richting te zetten. Met een Ligier Professional 

voertuig kies je altijd voor een 100% elektrisch model.
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De Citycars van het merk Microcar 
hebben een uitstekende reputatie. 
Enkele jaren geleden heeft Microcar 
de krachten gebundeld met Ligier. 
Maak hier nader kennis met Microcar 
en bekijk welk model jou het meeste 
aanspreekt!

WAT IS MICROCAR?
Microcar biedt een aantal zeer geliefde Citycars, die – 

net als de modellen van Ligier – worden aangedreven 

door een betrouwbare en zuinige Lombardini-

motor. Tal van bijzondere eigenschappen maken de 

modellen van Microcar extra aantrekkelijk.

Functionele ontwerp

Bij de Citycars van Microcar staat functionaliteit op de 

eerste plaats. De modellen hebben alle voorzieningen 

die in de dagelijkse praktijk noodzaak zijn, het design 

is zonder overbodige details. Met de Citycars van 

Microcar arriveer je veilig en betrouwbaar (en droog!) 

op je bestemming.

Compacte afmetingen

Een van de belangrijkste eigenschappen van de 

modellen van Microcar, zijn de compacte afmetingen. 

Deze maken de Citycars bij uitstek geschikt voor 

stadsgebruik. Ze zijn zeer wendbaar en overal 

eenvoudig te parkeren, zonder in te leveren op 

comfort en veiligheid.

Jarenlange expertise

Microcar werd opgericht in 1984 en kan bogen op een 

jarenlange expertise op het gebied van Citycars. Met 

hun unieke functionele eigenschappen vormen de 

modellen van Microcar een perfecte aanvulling op het 

aanbod van de wat meer op luxe en design gerichte 

modellen van Ligier. Voor ieder wat wils.
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De Ligier JS50 is een sportieve en 
eigentijdse Citycar. Om met een 
Citycar te mogen rijden, is geen 
rijbewijs nodig. Een AM-rijbewijs 
volstaat.

De Ligier JS50 is de perfecte Citycar 
voor jongeren, senioren én als tweede 
auto.

Door zijn sportieve, stoere uiterlijk 
doet de Ligier JS50 niet onder voor 
een normale auto. Een volwassen 
Citycar, met veilige rijeigenschappen, 
een gemakkelijke bediening, veel 
rijplezier en een hoogstaand comfort.

DE UNIEKE DETAILS VAN DE 
NIEUWE LIGIER JS50
De Ligier JS50 heeft een aantal unieke details, die 

duidelijk van toegevoegde waarde zijn voor het 

comfort en de veiligheid.

De nieuwste modellen van Ligier
Om echt specifiek dieper in te gaan op wat Ligier als merk nu precies te 
bieden heeft, pakken we de modellen erbij. Ligier heeft daarbij twee modellen 
brommobiel die op dit moment beschikbaar zijn. Beiden zijn ze de gemiddelde 
klant erg goed bevallen. We hebben het dan over de Ligier JS50 en JS60.
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LED-dagrijverlichting

Voor een optimale zichtbaarheid in het verkeer, is 

de Ligier JS50 voorzien van energiezuinige LED-

dagrijverlichting. Deze is verwerkt in de koplampen en 

brandt wanneer het dimlicht is uitgeschakeld. Zo val je 

ook overdag meteen op bij andere weggebruikers en 

dat komt de veiligheid ten goede.

Elektrische raambediening

De Ligier JS50 is uitgerust met elektrische 

raambediening. Met een druk op de knop kunnen de 

portierramen van deze Citycar heel eenvoudig worden 

geopend en gesloten. De elektrische raambediening 

is slechts een voorbeeld van de vele innovatieve 

eigenschappen van de Ligier JS50.

Hoge zitpositie

Doordat de stoelen hoog in de Ligier JS50 zijn 

gepositioneerd, is instappen en uitstappen heel 

gemakkelijk en kost het weinig fysieke inspanning. Een 

ander voordeel van de hoge zitpositie is het goede 

overzicht op het verkeer en de weg.

Meerdere uitvoeringen

De Ligier JS50 is in twee verschillende uitvoeringen 

leverbaar. De basisversie is de Sport Young, die 

standaard al een zeer complete uitrusting heeft. 

De Sport Ultimate voegt daar grotere wielen, 

parkeersensoren en mistlampen aan toe. Vergelijk de 

twee uitvoeringen om te ontdekken welke het beste 

aansluit op jouw wensen. 

Achteruitrijcamera

Al bij de eerste proefrit bewijst de achteruitrijcamera 

zijn nut. De camera dient als een paar extra ogen 

en maakt inparkeren een stuk makkelijker. Op 

het beeldscherm in het dashboard is te zien wat 

de camera achter de auto registreert. Dat komt 

de veiligheid ten goede en beperkt de kans op 

parkeerschade.

Aanvullende technologie

De Ligier JS50 beschikt over tal van technische 

voorzieningen die de veiligheid, het rijgemak en de 

functionaliteit naar een nog hoger niveau tillen. Zo 

kan de Citycar onder meer geleverd worden met 

centrale portiervergrendeling, maar ook met een 

achterklep die elektrisch opent en koplampen met 

antiverblindingstechniek.

Geen wegenbelasting

Eén van de belangrijkste voordelen van een Citycar 

is dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen. Dat 

houdt de maandelijkse kosten heel laag. Bovendien 

hoef je geen autorijbewijs te hebben voor een Citycar, 

zodat ook jongeren met een leeftijd van 16 jaar 

zelfstandig de weg op mogen. Een bromfietsrijbewijs 

(AM) volstaat.
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De ruime Ligier JS60 is een van de 
meest volwassen en meest veelzijdige 
Citycars van dit moment. Het comfort 
dat de JS60 zijn inzittenden te bieden 
heeft, is zelfs door een normale 
kleine auto moeilijk te evenaren. Een 
ideale Citycar voor de kritische en 
veeleisende koper.

DE UNIEKE DETAILS VAN DE 
NIEUWE LIGIER JS60
De kwaliteiten van de nieuwe Ligier JS60 zouden 

zelfs voor een normale kleine auto uitzonderlijk zijn. 

Deze volwassen Citycar stijgt duidelijk boven de 

concurrentie uit qua rijeigenschappen, bouwkwaliteit 

en uitrusting.

Meerdere uitvoeringen

De nieuwe Ligier JS60 is verkrijgbaar in twee 

verschillende uitvoeringen. Naast de al zeer compleet 

uitgevoerde standaard JS60, biedt Ligier de JS60 DCI 

Ultimate aan. Deze versie biedt zelfs nog meer luxe, 

in de vorm van een Pioneer HiFi 6.0-pakket met extra 

luidsprekers, zwarte 16-inch wielen en een expressief 

uiterlijk. De JS60 DCI Ultimate kan ook worden besteld 

met het ‘Gloss Black Pack’, wat de Citycar een extra 

uitgesproken uitstraling geeft. Vergelijk de twee 

uitvoeringen van de JS60 om te ontdekken welke het 

beste aansluit op jouw wensen en behoeften.

Ongeëvenaard rijcomfort

De Ligier JS60 staat alom bekend om zijn ongekende 

rijcomfort. Tijdens de ontwikkeling werd extra 

aandacht besteed aan de kwaliteit van de stoelen 

en het onderstel. Daardoor biedt de JS60 niet alleen 

een voortreffelijk rijcomfort, maar ook over een 

voorspelbare en veilige wegligging. Het interieur 

biedt een bovengemiddelde ruimte, voor zowel de 

inzittenden als voor de bagage.

Comfortabele, hoge zitpositie

Door zijn SUV-karakter, staat de Ligier JS60 

relatief hoog op zijn wielen. In combinatie met 

de comfortabele en hoge zitpositie, wordt in- en 

uitstappen je extra gemakkelijk gemaakt. Het kost 

geen enkele fysieke moeite om plaats te nemen. De 

portieren zijn groot van formaat en bieden een riante 

toegang tot het interieur.

Rijke comfortuitrusting

De Ligier JS60 is uitgerust met tal van voorzieningen 

die het rijcomfort en het bedieningsgemak naar 

een nog hoger niveau te tillen. De Citycar heeft 

onder meer stuurbekrachtiging, airconditioning, een 

multimediasysteem en een achteruitrijcamera. Kies 

je voor de DCI Ultimate, dan komen daar nog extra 

luidsprekers bij.

Hoogwaardige motor

De Ligier JS60 wordt aangedreven door een krachtige 

motor die zuinig met de benzine omspringt en weinig 

onderhoud verlangt. De Lombardini DCI-motor blinkt 

uit met zijn trillingvrije en stille loop. Een heel handig 

hulpmiddel is de Easy Park Assist. Met dit systeem 

wordt achteruit inparkeren kinderspel.

Luxe uitstraling

De Ligier JS60 springt in het oog door zijn stijlvolle 

uitstraling, zowel vanbuiten als vanbinnen. Het 

smaakvolle design komt nog beter tot zijn recht bij de 

JS60 DCI Ultimate, waarbij tal van kleuropties mogelijk. 

Maar ook het interieur blinkt uit door de moderne 

vormgeving, kwalitatief hoogstaande materialen en 

chique afwerking.

Geen wegenbelasting:

Eén van de belangrijkste voordelen van een Citycar 

is dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen. Dat 

houdt de maandelijkse kosten heel laag, ook bij de 

Ligier JS60. Bovendien hoef je geen autorijbewijs te 

hebben voor een Citycar, zodat ook jongeren met een 

leeftijd van 16 jaar zelfstandig de weg op mogen. Een 

bromfietsrijbewijs (AM) volstaat.
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Na vele aanvragen is die er dan 
eindelijk, de eerste volledig 
elektrische Ligier genaamd de Ligier 
Myli. Een samenvoeging van onze 
merken Microcar en Ligier. 

Fluisterstil boodschappen doen? 
Of een mooie tour rit maken door 
het hoogwaardige comfort en zijn 
ultramoderne uitrusting? Het kan 
allemaal vanaf het voorjaar van 2023 
met de nieuwe elektrische Ligier Myli.

WAAROM EEN VOLLEDIG 
ELEKTRISCHE CITYCAR? 
Dit voorjaar is het dan zover dan kan jij een volledig 

elektrische brommobiel rijden van het merk Ligier! 

Brommobiel? Nee, een echte Citycar met al het 

elektrische comfort, echte Urban Mobility dus!

Maar waarom zou je volledig elektrisch willen rijden? 

Naast het fijne rijcomfort dat de nieuwe Ligier Myli 

gaat bieden draagt elektrisch rijden ook bij aan een 

betere toekomst. Dit omdat de Ligier Myli natuurlijk 

0% uitstoot heeft en dus volledig emissievrij rijdt. 

Daarnaast zorgt elektrisch rijden ook voor minder 

geluidsoverlast binnen de stad waardoor de Ligier 

Myli de perfecte Citycar is.

De voordelen van een elektrische auto op een 

brommobiel. 

• Laden bij een normaal stopcontact

• Geen uitstoot!

• Fluisterstil rijden

• Voorzien van alle moderne gemakken die je 

verwacht op een volledige elektrisch Citycar

• 3 verschillende actieradiussen

• 4 verschillende uitvoeringen - van basis tot héél luxe!

 

Voor iedereen

Voor jong en oud het maakt niet uit! De volledig 

elektrische Citycar van Ligier is de rijervaring van de 

toekomst! Urban Mobility en volledige vrijheid in één!
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De Ligier Pulse 3 is een 100% 
elektrische scooter. Voorzien van 3 
wielen is dit een bijzonder stabiel 
model. Er bevinden zich aan de 
achterkant namelijk 2 wielen. Hierdoor 
is er altijd sprake van een stabiele 

ondersteuning voor de lading. Zeker 
een vereiste om veiligheid te 
garanderen. Bijvoorbeeld bij het 
bezorgen van specifieke pakketjes, 
materialen of andere vormen van 
post. Met de Pulse 3 kies je voor 
stabiliteit, zonder in te leveren op 
wendbaarheid. Daarmee komen twee 
grote voordelen samen in één model.

DE NIEUWE LIGIER PULSE 3
De Ligier Pulse 3 is in de basis een elektrische scooter 

voor professionals. In stedelijke gebieden is het niet 

altijd even makkelijk om post, pakketjes en overige 

goederen te verplaatsen. In dergelijke situaties biedt 

een Pulse 3 scooter de ideale uitkomst.

Dit voertuig is bijzonder mobiel, stabiel en ook nog 

eens aanpasbaar. Daarmee kun je deze als professional 

De modellen van Ligier Professional
Momenteel zijn er een aantal modellen die onder de Ligier Professional tak 
vallen. Ze raken onder bedrijven steeds populairder. Een direct gevolg van jaren 
aan innovatie en het implementeren van verbeteringen. Dit heeft geleid tot het 
volgende aanbod:
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volledig naar wens maken. Een driewielige scooter die 

je perfect ondersteunt met de werkzaamheden.

De populariteit van de Ligier Pulse 3 is het directe 

gevolg van vele, bruikbare voordelen. Door deze een 

voor een te bespreken, weet je al snel waarom het 

een goed idee is voor dit voertuig te kiezen. De Ligier 

Pulse 3 heeft het volgende te bieden:

Zeer stabiel

In de eerste plaats is deze elektrische scooter 

bijzonder stabiel. Dit is het directe gevolg van het 

design met 3 wielen. Aangezien er namelijk 2 wielen 

aan de achterkant zitten, is er sprake van maximale 

stabiliteit. Dit maakt het een stuk veiliger om 

verschillende soorten pakketjes te vervoeren. De 

achterkant blijft namelijk altijd recht, wat onnodig 

schuiven voorkomt. Daarmee is dit een ideale 

oplossing voor het vervoeren van veel verschillende 

spullen. Zeker in een zakelijke setting is er behoefte 

aan een bepaalde vorm van zekerheid. Deze 

voertuigen zijn in staat om dat te bieden.

Erg veilig

Tegelijkertijd zijn ze ook erg veilig voor de bestuurder. 

Met een ‘normale’ scooter is hier in mindere mate 

sprake van. Door de stabiele achterkant is de kans 

op ongelukken met deze elektrische scooter een 

stuk kleiner. Het is voor medewerkers makkelijker te 

besturen. Uiteindelijk is dit voor alle partijen beter. Kies 

je graag voor zekerheid? Overweeg dan zeker de Ligier 

Pulse 3. Een testrit is vaak al voldoende om iemand te 

overtuigen van de kwaliteiten van deze scooter.

Ideaal voor allerlei pakketjes

Het fijne van de grote laadruimte op de achterkant 

van de scooter is dat je er allerlei soorten pakketjes 

mee kunt vervoeren. Zeker vandaag de dag is hier 

bijzonder veel behoefte aan. Van het bezorgen 

van brieven en producten tot aan hele maaltijden. 

Afhankelijk van de sector waarin je opereert, komt een 

scooter voor het bezorgen van pakketjes goed van 

pas. Het is dan extra fijn wanneer deze bol staat van 

de gewenste eigenschappen. Stuk voor stuk dragen 

ze bij aan het totale bedrijfsproces. 

Zeer mobiel

Zeker met een scooter is er sprake van een hoge mate 

van mobiliteit. Doordat zich aan de voorkant slechts 

1 wiel bevindt, ben je als bestuurder uiterst mobiel. 

Het is mogelijk om scherpe bochten te maken. Zeker 

in een stadssetting komt dit als geen ander van 

pas. Er worden vaak veel manoeuvres gevraagd van 

een bestuurder van een scooter om van A naar B te 

geraken. Hoe beter het materiaal hierin voorziet, hoe 

beter de bedrijfsprocessen ook lopen. Met de Ligier 

Pulse 3 maak je daarom zeer waarschijnlijk een goed 

doordachte keuze.

100% aanpasbaar

Een zeer wenselijke eigenschap van de Ligier Pulse 3 

is verder dat deze 100% aanpasbaar is. Daarmee is het 

vrij eenvoudig om deze om te zetten naar persoonlijke 

voorkeuren. Bijvoorbeeld om meer dingen die goed 

op jouw bedrijfsproces aansluiten mogelijk te maken. 

Het geheel past zich daarmee perfect aan op de 

behoefte van professionals in zowel de transport 

als ook de logistiek. Op het moment dat je hierin 

opereert, ga je veel baat hebben bij deze technologie. 

Het is niet voor niets dat de Franse postbezorging hier 

veelvuldig gebruik van maakt.

Groot bereik

Een Ligier Pulse 3 heeft standaard een bijzonder 

groot bereik. Met een maximum van zo’n 110 km is het 

geen punt om op één accu iedere gewenste locatie 

te bereiken. Het is een van de eigenschappen die de 

Pulse 3 zo populair maken in zakelijke toepassingen. 

Men rijdt er vaak urenlang op rond zonder de scooter 

weer op te laden. Zodoende levert het een bijzonder 

praktische toepassing op. Pas nadat iemand zo’n 110 

km heeft afgelegd, is het weer tijd voor het opladen.

Volledig elektrisch

Tot slot hebben we het hier dus om een volledig 

elektrische scooter. Daarmee is dit een duurzame 

optie. Op het moment dat je als bedrijf je ecologische 

voetafdruk wilt minimaliseren, dan is dit een slimme 

zet. Elektrisch rijden, is hoe dan ook beter dan 

alternatieven op benzine of diesel. We zien bij de 

Ligier Store dan ook steeds vaker dat bedrijven in 

de transport en logistiek de overstap maken. Het is 
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absoluut van deze tijd om milieubewust bezig te zijn. 

Kiezen voor hoogwaardige, elektrische scooters is dan 

een stap die ook nog eens nauwelijks moeite kost.

De Ligier Pulse 4 is een professioneel 
elektrisch bedrijfsvoertuig. Deze 
heeft het uiterlijk van een kleine 
truck. In een zakelijke setting zijn de 
toepassingsmogelijkheden bijzonder 
divers. Als gevolg van het unieke clip-
systeem is deze kleine vrachtwagen 
bijvoorbeeld zeer modulair. Het is heel 
makkelijk om het specifieke uiterlijk 
aan te passen aan de benodigdheden 
voor ieder individueel bedrijf.

DE NIEUWE LIGIER PULSE 4
De Ligier Pulse 4 is de meest moderne uitvoering 

van een compacte bedrijfswagen. Het uiterlijk van 

dit voertuig is volledig gebaseerd op de wensen in 

de logistiek. Zo staat de Ligier Pulse 4 bol van de 

unieke innovaties. Het is niet voor niets dat dit model 

momenteel zo populair is.

De korte versie van de Ligier Pulse 4 is gewoon met 

een AM-rijbewijs te besturen. Dat houdt dus in dat je 

niet ouder dan 16 jaar hoeft te zijn.

DE VOORDELEN
Informatie over de Ligier Pulse 4 voordelen is cruciaal 

om een beter beeld te krijgen van het totaalconcept. 

Het gaat hier namelijk niet zomaar om een voertuig. 

De Ligier Pulse 4 is speciaal ontwikkeld om op een 

innovatieve wijze inzetbaar te zijn. Dit spat dan ook 

af van alles wat met dit model te maken heeft. De 

volgende voordelen staan hierbij centraal:

Comfortabel model

Allereerst hebben we hier te maken met een 

zeer comfortabel model. Als chauffeur van een 

bedrijfswagen moet het wel comfortabel zijn om het 

te besturen. Wanneer dit namelijk niet het geval is, 

werkt het ontevredenheid en fouten in de hand. Het 

is daarom fijn om te weten dat de cabine van alle 

gemakken is voorzien. Instappen en rijden verloopt 

zonder problemen. Er is voldoende ruimte om je 

hierin vrij te bewegen. Al met al maakt het dat dit 

model op meerdere manieren inzetbaar is. Hoeveel 

elektrische bedrijfswagens kan jij op dit moment 

gebruiken?

Maximale stedelijke mobiliteit:

Het doel van de Ligier Pulse 4 is om te voorzien in 

maximale stedelijke mobiliteit. En als het ergens toe 

in staat is, dan is het wel in het voorzien van precies 

dat begrip. Dankzij de beperkte omvang en de grote 

wendbaarheid, is dit het ideale voertuig in stedelijk 

gebied. Bijvoorbeeld om essentiële pakketjes of 

materialen van A naar B te brengen. Deze vorm van 

een bedrijfswagen maakt steeds vaker onderdeel 

uit van een professioneel wagenpark. Het levert 

de transportoplossing waar menig bedrijf op korte 

termijn naar op zoek is.

Zeer duurzaam

Tegelijkertijd is dit dus een zeer duurzaam voertuig. 

De Ligier Pulse 4 rijdt namelijk volledig op elektriciteit. 

In een wereld waarin meer en meer aandacht is voor 

klimaatverandering en duurzame alternatieven, speelt 

dit een belangrijke rol. Elektriciteit is hoe dan ook 

duurzaam. Bovendien lever je tegenwoordig niet eens 

meer in op prestatie. Een accu van 7,2 of 9,6 kW gaat 

namelijk bijzonder lang mee. Bij de Ligier Store heb je 

zelf de keuze uit de beide opties.

Alleen AM-rijbewijs nodig

Voor de korte formaat Ligier Pulse 4 heb je 

alleen een AM-rijbewijs nodig. Dit betekent dat 

het dus op 16-jarige leeftijd al mogelijk is om dit 

voertuig te besturen. Bovendien kunnen ook de 

medewerkers zonder autorijbewijs ermee aan de 
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slag. Hiermee ligt de drempel nog wat lager om 

met deze bedrijfswagens aan de slag te gaan. Met 

een maximumsnelheid van 45 km per uur is de kans 

op gevaarlijke situaties minimaal. Bovendien is het 

gewoon mogelijk om met dit model bedrijfswagen de 

openbare weg op te gaan.

Innovatief clip-systeem

De Ligier Pulse 4 is voorzien van een innovatief clip-

systeem. Deze is exclusief ontwikkeld door Ligier 

zelf. Hiermee is de mate van flexibiliteit van deze 

bedrijfswagen ongeëvenaard. Zo heb je de optie om 

voor een plat vlak of een gesloten kofferbak te kiezen. 

Je wisselt deze accessoire binnen een paar minuten 

om. Daarmee creëer je heel eenvoudig tal van 

verschillende toepassingen met één bedrijfswagen. 

Dit model staat niet voor niets bekend als universeel 

inzetbaar. Zo’n beetje ieder bedrijf in de logistiek of 

transport haalt hier bijzonder veel waarde uit. 

Tal van toepassingsmogelijkheden:

Gezien de Ligier Pulse 4 dus volledig aanpasbaar aan 

je wensen is, kun je er een hoop kanten mee op. Denk 

bijvoorbeeld aan het creëren van een klepplatform 

en het gebruik van dekzeilen. Of de optie om met 

een hogedrukreiniger en een vuilopvangbak te 

werken. Onafhankelijk van de sector waarin je als 

bedrijf opereert, komt de Ligier Pulse 4 eigenlijk altijd 

van pas. Wat zijn de eigenschappen van dit model 

bedrijfsvoertuig waar je als bedrijf op dit moment het 

meeste voordeel uit gaat halen?
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De Microcar DUÉ is in veel opzichten 
het basismodel Citycar van Microcar. 
Met deze optie krijg je alles wat 
je van een moderne Citycar mag 
verwachten. Daarmee is het een 

ideale optie om een tweede auto, een 
seniorenauto of juist als een Citycar 
aan te schaffen. Bekijk hieronder wat 
de nieuwe Microcar DUÉ je allemaal 
biedt!

DE MICROCAR DUÉ
De Microcar DUÉ is een typische Citycar. Het ontwerp 

ziet er ook uit als een kleine versie van de normale 

auto. Daarmee heeft het absoluut een aantrekkelijk 

uiterlijk en voel je je goed wanneer je erin rond rijdt. 

Een Microcar DUÉ is geschikt voor jong én oud. Het 

is een eigentijds model met veel mogelijkheden. Zo 

ligt er een Lombardini motor in, die voor veel power 

zorgt. Laten we de unieke voordelen van deze Citycar 

Microcar DUÉ erbij pakken om een nog beter beeld 

van deze optie te krijgen.

De modellen van Microcar
Er zijn op dit moment een aantal modellen van Microcar op de markt. Allemaal 
voorzien ze op een andere manier in een specifieke behoefte. Vandaar dat 
de keuze waarschijnlijk snel is gemaakt. Je bent er gezien de verschillen in de 
modellen al snel achter welke keuze het dichtste bij jouw specifieke wens ligt. 
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DE VOORDELEN 
De Microcar DUÉ heeft een aantal unieke voordelen te 

bieden. Op het moment dat je naar één of meerdere 

van deze punten op zoek bent, dan wordt deze 

Citycar al snel een logische keuze. Uiteindelijk is het 

ideaal wanneer een voertuig perfect aan je wensen 

voldoet. Aan de hand van de volgende voordelen doet 

de Microcar DUÉ een serieuze poging:

Extra veel mobiliteit

De Microcar DUÉ gaat automatisch voor veel 

mobiliteit zorgen. Dit heeft alles te maken met de 

hoge mate van wendbaarheid van deze Citycar.. Zo 

heeft het bijvoorbeeld de kleinste draaicirkel in zijn 

klasse. Hierdoor is het makkelijker dan ooit om snelle, 

korte bewegingen te maken. Ideaal voor in de stad! 

Wanneer je bij dit model Citycar achter het stuur zit, 

voel je je optimaal in controle. Er is geen twijfel over 

mogelijk dat je op ieder mogelijk moment maximaal 

wendbaar bent. Daarmee heb je een serieus voordeel 

ten opzichte van andere auto’s. Voor hen is het vaak 

veel moeilijker om snelle, korte bewegingen te maken.

Extra ruime instap

Verder heeft dit model Citycar vrij grote portieren. 

Dit is een redelijk belangrijk voordeel, aangezien 

het in- en uitstappen extra makkelijk maakt. Zeker 

voor senioren is dit zeer gewenst. De grote porteren 

bieden zodanig makkelijk toegang, dat zelfs een 

90-plusser hier dan zonder problemen in en uit komt. 

Tegelijkertijd is comfortabel instappen zeker niet 

alleen iets waar senioren naar op zoek zijn. Iedereen 

heeft profijt van de relatief ruime portieren van deze 

Microcar DUÉ. Wanneer je het jezelf dus het liefst zo 

prettig mogelijk maakt om mobiel te blijven, dan is 

de Microcar DUÉ hoe dan ook een noemenswaardige 

optie. Grote portieren:

Ongekend rijcomfort

Zo is het zeker zaak om nog even extra te benoemen 

dat dit model Citycar comfortabel is. Denk 

bijvoorbeeld aan het feit dat alles binnen handbereik 

op het dashboard aanwezig is. Of dat het binnenin 

allemaal een stuk ruimer is dan je van tevoren wellicht 

zou verwachten. Nieuwe eigenaren van de Microcar 

DUÉ zijn vaak positief verrast door het comfort dat 

je ervaart. Hierdoor is de Microcar DUÉ Citycar zeer 

geschikt voor jong, oud en alles ertussenin. Ben jij ook 

iemand die veel waarde hecht aan een hoge mate van 

comfort?

Uitbreidingsopties

De Microcar DUÉ komt van zichzelf met een groot 

aantal handige eigenschappen. Van de centrale 

deurvergrendeling en de achterruitverwarming tot 

aan de 14 inch aluminium velgen en de verstelbare 

bestuurdersstoel. Echter blijft het hier niet zomaar 

bij. Je hebt de optie om dit met een aantal extra 

eigenschappen uit te breiden. Denk bijvoorbeeld 

aan een achteruitrijcamera en een dubbel DIN radio. 

Daarmee voorzie je jouw model Citycar van wat 

extra technische snufjes. Puur om het rijcomfort en 

plezier tot een nog hoger niveau te tillen. Voor welke 

uitbreidingsopties besluit jij wellicht te kiezen?

Zeer betaalbaar

Daarbij is de Microcar DUÉ een zeer betaalbare 

keuzemogelijkheid. Wanneer je de prijzen van de 

gemiddelde Citycar erbij pakt, merk je al snel dat 

de prijs vaak een stuk hoger ligt. Zeker wanneer 

je voor een model kiest met veel hoogwaardige 

eigenschappen. Vind je het dus belangrijk dat de prijs 

van een nieuwe Citycar niet te hoog oploopt? Dan 

zit je met een Microcar DUÉ waarschijnlijk sowieso 

wel goed. Het gaat hier om prijzen die binnen menig 

budget voor een Citycar vallen. Mocht je nog wat 

budget over hebben, dan is het altijd een optie om 

voor één van de uitbreidingen te kiezen.

Geen wegenbelasting

Net als voor alle andere Citycars geldt ook voor de 

Microcar DUÉ dat je hier geen wegenbelasting voor 

hoeft te betalen. Hiermee bespaar je op maandelijkse 

basis een aantal tientjes. Bijvoorbeeld ten opzichte 

van een kleine auto. Het is daarom geen toeval dat 

steeds meer mensen de overstap maken. Op oude 

leeftijd, maar ook wat een tweede auto betreft. En 

voor jongeren blijft het natuurlijk ideaal dat je er alleen 

een bromfietsrijbewijs voor nodig hebt. Je gaat dan al 

op je 16e zelfstandig de weg op. Allemaal zonder geld 

kwijt te zijn aan wegenbelasting.
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De M.Go is de meest ruimtelijke en 
meest praktische Citycar uit het 
programma van Microcar. Kijk hier wat 
de M.Go allemaal te bieden heeft.

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE 
MICROCAR M.GO
De Microcar M.Go blinkt uit met zijn ruime 

interieur. De auto heeft het uiterlijk van een stoere 

terreinwagen en maakt een kwalitatief uitstekende 

indruk. De M.Go staat garant voor jarenlang 

probleemloos rijplezier.

De Microcar M.Go is geschikt voor jong en oud, voor 

groot en klein – simpelweg voor iedereen.

Bovengemiddeld ruim interieur

Het verrassend ruime interieur is een van de 

belangrijkste kenmerken van de Microcar M.Go. Ook 

lange mensen zitten comfortabele door de riante 

been- en hoofdruimte. Bovendien heeft de M.Go een 

bovengemiddelde bagageruimte, waarin gemakkelijk 

de boodschappen of een rollator vervoerd kunnen 

worden.

Aantrekkelijk design

De Microcar M.Go oogt volop waardering door 

zijn aantrekkelijke ontwerp. Een Citycar met de 

uitstraling van een robuuste SUV, die je met een aantal 

accessoires een nog stoerder uiterlijk kunt geven. De 

afwerking staat in de M.Go op zeer hoog niveau, en 

benadrukt de kwaliteit van deze Citycar.

Praktisch comfort

De grote bagageruimte maakt van de Microcar 

M.Go een bovengemiddeld praktische Citycar. Het 

laadvolume kan zelfs nog worden vergroot door 

de bijrijdersstoel neer te klappen. Daarnaast is er 

veel aandacht besteed aan het comfort van de 

inzittenden. Dat begint al bij de ruime instap en de 

hoge zitpositie. Het kost op die manier weinig fysieke 

inspanning om in de M.Go plaats te nemen.

Betrouwbare en krachtige motor

De Microcar M.Go beschikt standaard over een 

krachtige en betrouwbare Lombardini-motor, 

die goede prestaties levert en zuinig is. Naast de 

standaard Progress-motor kan de M.Go ook worden 

geleverd met de DCI-motor, die nog efficiënter met 

de benzine omgaat, maar ook een hoger vermogen 

heeft en stiller is.

Geen wegenbelasting

Eén van de belangrijkste voordelen van een Citycar 

is dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen. Dat 

houdt de maandelijkse kosten heel laag, ook bij de 

Microcar M.Go. Bovendien hoef je geen autorijbewijs 

te hebben voor een Citycar, jongeren met een leeftijd 

van 16 jaar mogen zelfstandig met de M.Go de weg 

op. Een bromfietsrijbewijs (AM) volstaat.
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Je kunt onze verkopers live vragen 
bepaalde delen van bijvoorbeeld de 
Ligier JS60 te laten zien. Zoals: “Mag 
ik de kofferbak eens bekijken?” of 
“Hoe zit het infotainment systeem 
eruit?” Op die manier wordt de offline 
en online wereld bij elkaar gebracht. 
Hierbij kan je zelf kiezen of je jouw 
camera aan of uit doet, onze camera 
staat in ieder geval altijd aan, om 
het online zo persoonlijk mogelijk te 
maken. Dat is niet voor niets een van 
onze kernwaardes!

Op de homepage van de Ligier Store Doesburg staat 

een blauwe knop, met de CTA “Live adviesgesprek”. 

Klik je erop, dan opent op je mobiele telefoon (de 

ervaring is het beste op een Android of een Apple 

device) een Facetime of een WhatsApp videogesprek. 

Ons verkoopteam bestaande uit (Gerard Franken en 

Duncan Neijenhuis) staat dan direct klaar om door 

middel van Facetime het gesprek met jou aan te gaan 

en dan ook de Experience Store thuis te brengen.

Hoe werkt de Live Store van Ligier?
Bij Ligier Store Doesburg doen we er alles aan om je anno nu zo goed mogelijk 
te helpen. Zowel offline maar vooral ook online! Wil je bepaalde dingen over een 
specifieke Citycar weten en kun je niet 1,2,3 naar Doesburg komen?  
Dan is de Live Store dé uitkomst voor jou! 
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Een Ligier JS60 Sport Ultimate, of de 
nieuwe elektrische Myli is de ultieme 
Citycar voor de jeugd! Sneller, droger 
en veiliger dan een scooter en met 
zakelijke mogelijkheden. Zo betaalt u 
voor de Citycar geen wegenbelasting! 
De onderhoudskosten zijn laag en 
de JS60 met DCI-motor springt erg 
zuinig met diesel om. Bijtelling kent 
de Citycar niet, en dat maakt ‘m zeer 
interessant om deze zakelijk te kopen 
of te leasen!

Hoe kan financial lease eruit zien?

Bij Ligier Store Doesburg hebben wij speciaal voor de 

DGA de Ligier Financial Lease-propositie. U leaset een 

nieuwe Ligier voor uw kids voor minimaal 2 jaar, en u 

krijgt een gegarandeerde inkoopprijs retour. U betaalt 

dus alleen het verschil tussen de aanschafprijs en de 

waarde van de Citycar na twee jaar.

Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld:

• Aankoop Ligier JS60 Sport Ultimate: € 16.524,79 

excl. BTW

• Restwaarde na twee jaar: € 12.000,- incl. BTW

• Financial Lease-bedrag per maand: € 199,-  

(zonder aanbetaling €344,-)

Op basis van 7.500 km per jaar, rijden uw kinderen 

comfortabeler en veiliger dan op een scooter. Ze 

hebben hun eigen mobiele vrijheid.

De voordelen van Financial Lease

Financial Lease heeft als voordeel dat u de afschrijving 

en de BTW mee kan nemen in uw eigen administratie. 

Ook kunt u de onderhouds- en brandstofkosten 

declareren.

Uiteraard kunt u wat klussen in en rondom uw huis 

verzinnen zodat uw kinderen u compenseren, maar in 

die discussie mengen we ons liever niet.

Een Citycar voor uw kinderen? 
Een ondernemer kijkt altijd naar kansen en mogelijkheden, zowel zakelijk als voor 
het thuisfront! Nu hebt u misschien andere zaken aan uw hoofd dan een Citycar 
voor uw kinderen, toch willen wij zo’n praktische en veilige Citycar(brommobiel) 
onder uw aandacht brengen, en dan met name de mogelijkheid om een Citycar 
te leasen!
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Waarom een Citycar voor jongeren?

Als ouder wil je het beste voor je zoon of dochter. Of 

het nu gaat om onderwijs, gezondheid of vervoer, je 

wilt zorgen dat ze comfortabel, veilig en gelukkig zijn. 

En wanneer het gaat om vervoer, is er geen betere 

keuze dan een Citycar.

Citycars zijn ontworpen met jongeren in gedachten. 

Ze bieden de perfecte combinatie van comfort, 

veiligheid en plezier. Hieronder bespreken we enkele 

van de belangrijkste voordelen van een Citycar voor 

uw kinderen. 

Het beste voor je zoon of dochter! Citycars 

bieden ultieme veiligheid voor jongeren

Een Citycar is de meest veilige optie voor jongeren 

die bijvoorbeeld naar school gaan. Dit komt doordat 

Citycars over een rolkooi beschikken, waardoor de 

bestuurder en de eventuele passagier beschermd 

zitten. Bovendien heeft een Citycar vier wielen, 

waardoor de kans op uitglijden bij gladheid veel 

kleiner is dan bij bijvoorbeeld een scooter of een fiets. 

Andere weggebruikers kunnen een Citycar ook beter 

zien, waardoor de kans op ongelukken aanzienlijk 

verkleint. Kortom, een Citycar is de veiligste manier 

voor jongeren om naar school te gaan. Dit al zorgt 

ervoor dat je kinderen veilig zijn tijdens elke rit.

Comfortabele ritten voor jouw en je kinderen 

met onze nieuwe Citycars!

Citycars bieden ultiem comfort voor uw kinderen 

tijdens lange ritten. De stoelen zijn verstelbaar, zodat 

ze altijd in een comfortabele houding kunnen zitten. 

Met een Citycar kunt je gerust zijn dat je kinderen 

comfortabel vervoer hebben.

Betrouwbare prestaties van een Citycar voor 

ouders en jongeren

Citycars staan bekend om hun betrouwbare prestaties 

en lange levensduur. Je hoeft zich dus geen zorgen te 

maken over onverwachte kosten of reparaties.

Meer vrijheid voor zowel kinderen als ouder/

verzorgers

Citycars maken jongeren zelfstandiger door grotere 

kofferbak en vervoersmogelijkheden. Ze kunnen 

boodschappen doen, schoolspullen vervoeren en 

zelfs broers en zussen naar school of sport brengen. 

Door langere afstanden te kunnen afleggen dan 

met een scooter of fiets, kunnen ze onafhankelijk 

werken, sporten of vrienden bezoeken. Dit geeft niet 

alleen jongeren, maar ook hun ouders meer vrijheid. 

Een Citycar is praktisch en bevordert jongerens 

zelfstandigheid en ondersteunt hun ouders.

Citycars: De snellere weg naar het auto 

rijbewijs voor jongeren!

Rijden met een Citycar geeft extra rijervaring en 

kan leiden tot het sneller behalen van het rijbewijs, 

doordat er al veel rijervaring is op gedaan wordt 

voordat de rijexamen afgelegd moet worden. 

Hierdoor zijn minder rijlessen nodig wat weer 

resulteert in het goedkoper behalen van het 

autorijbewijs!
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HOE ZIET EEN PROEFRIT IN EEN 
NIEUWE LIGIER OF MICROCAR ER 
NU UIT?
Wij zullen er natuurlijk voor zorgen dat het model 

waarin jij zou willen proefrijden op de afgesproken 

datum en tijdstip klaar staat voor jou. Indien we samen 

de Citycar hebben doorgenomen is het aan jou om 

een mooie rit te maken door het prachtige Doesburg. 

Zo’n proefrit duurt meestal tussen een kwartier a half 

uur waarin je de Citycar ontdekt om zo uiteindelijk 

de vraag te kunnen beantwoorden: is dit het model 

dat ik wil? Nadat je terug komt van je proefrit nemen 

we vaak nog een keer samen de Citycar door en 

beantwoorden wij je laatste vragen.

KLANTEN AAN HET WOORD
“Goede service, prettig contact, prima opvolging en 

nakomen van afspraken! Aanrader voor een ieder die 

op zoek is naar een brommobiel.”

“Ben heel blij met mijn Ligier. Hiervoor Highland 

gereden. Ik kon deze goed inruilend en de Ligier 

JS60 werd bij mij thuis afgeleverd. Deze  is stiller, trekt 

behoorlijk snel op en is erg zuinig. Ik ben heel goed 

geholpen door de Ligier Store Doesburg.”

“Bij Ligier Store Doesburg een mooie en sportieve 

Ligier JS60 aangekocht. Fijne samenwerking en 

heldere communicatie! Aanrader!”

Proefrit maken? Hoe werkt dit?
Maak via de website een afspraak voor je gratis proefrit. Na het maken van je 
afspraak zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen om je wensen door 
te nemen waaronder natuurlijk de belangrijkste vraag in welk model zou je willen 
proefrijden? De sportieve JS60 sport of toch de compacte en praktische Microcar 
DUÉ. Wij zullen er dan voor zorgen dat dit model voor jouw rijklaar staat op de 
afgesproken datum. Dus, kopje koffie plannen?



Ligier Store Doesburg 

Leigraafseweg 15F

6983 BR  Doesburg

T +31 313 794 501

E info@ligierstoredoesburg.nl

Bel ons en maak  
een afspraak
Ligier Store Doesburg is dé plaats waar je alle  
nieuwe modellen en kleuren van Ligier, Microcar en Ligier 
Professional kunt ervaren! De winkel is geopend op afspraak, 
zodat wij je het beste kunnen helpen!

Meer informatie? Scan de  

QR-code en bezoek onze website.


