TUA SEGURANÇA, NOSSA PRIORIDADE !
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O SUV DE REFERÊNCIA
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REFORÇO DAS PORTAS

Cada estrutura da porta do
Microcar está equipada com uma
viga longitudinal de alumínio que
reforça o habitáculo.
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CERTIFICADO DE ESTABILIDADE

Os
veículos
Microcar
são
reconhecidos pela

sua condução
e
comportamento
dinâmico
acima da norma, graças ao
histórico
conhecimento
dos
nossos engenheiros em estrada e
à sensação de condução.
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N°1 NO HABITÁCULO E EM CARGA !

LUZES DE DIA LED

Graças à sua posição de condução espaçosa e suas
capacidades de armazenamento, M.Go atende a todas as
suas expectativas, mesmo as mais XXL.

Para ser visível de dia, as luzes de
dia 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

N°1

em VENDAS*
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TRAVÕES DE DISCO
DIANTEIROS E TRASEIROS

O seu MICROCAR é o único
quadriciclo
ligeiro
equipado
com travões de disco dianteiro e
traseiro, para uma maior eficiência
na travagem.
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VOLANTE COM AIRBAG

Ligier Group é o único fabricante
a oferecer quadriciclos ligeiros
com Airbag no volante.

N° 1 EM VENDAS POR 3 ANOS !
Se o M.GO é líder de vendas, isso acontece porque:
O seu exclusivo sistema de assento dobrável
Flex-It oferece o maior volume e comprimento de
carga do mercado.
Para levar todos os teus desejos!

O SEU CONCESSIONÁRIO
GARANTIA

2

anos

construtor

FABRICADO
EM
FRANÇA

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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* M.GO N°1 em vendas de quadriciclos ligeiros na França desde 1º de janeiro de 2016. Como os veículos são comercializados em vários países europeus, as características podem diferir de um país para outro. Para a definição exata
dos modelos disponíveis no seu país, consulte o seu distribuidor. Por outro lado, o fabricante se reserva no direito de modificar os modelos descritos neste documento a qualquer momento e sem aviso prévio. Apesar dos cuidados
tomados na sua realização e com exceção do erro tipográfico, ele não pode constituir um documento contratual. As fotos não são contratuais. As cores destas páginas são meramente indicativas, porque a impressão não reproduz
fielmente as cores brilhantes.Ligier Group S.A.

www.ligiergroup.pt
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ELE TEM TUDO
PARA AGRADAR !

O SUV DE REFERÊNCIA
APRESENTA 3 ACABAMENTOS

INITIAL

JANTES 15’’

Seguramente tipo SUV !

DE SÉRIE

OPÇÕES

• Luzes diurnas e luzes
traseiras 100% LEDS
• 4 Travões de disco
• Barras de reforço estrutural
nas portas
• Habitáculo e interior
grandes

Jantes liga de alumínio de 15 polegadas
diamante bicolor preto e prata brillante
Com o pack de cor vermelho, personalize a cor
da tampa: prateado ou vermelho e indique o
seu estilo. Disponível como opção!

PLUS

Branco Glaciar

DE SÉRIE

OPÇÕES

• Jantes alumínio 14’’ bicolor
OO
preto e prata brilhante
• Friso lateral de proteção da
OO
carroçaria
OO
• Limpa Para-brisas traseiro
• Porta Luvas iluminado
OO
• Prateleira de porta-malas com
isolamento acústico
OO

ASSENTO MALHA

Climatização
(motor DCI)

Airbag
Flex-It : assento do
passageiro rebatível
Autoradio PIONEER
Simple DIN Bluetooth
Pack autoradio PIONEER
grande ecrã tátil 6,2’’
+ 2 Altifalantes
+ Câmera de marcha
atrás
OO Colorline teto preto
OO Divisória de mala

Para o máximo conforto

Estofos em tecido de malha,
couro sintético e
design do encosto de cabeça
em malha 3D,
assento do passageiro
dobrável FLEX-IT,de série.

CORES

CORES
Branco Glaciar

Branco Nacre
Metalizado
Cinza Mineral

Vermelho Toledo
Metalizado
Azul Recife
Metalizado
Azul Noite
Metalizado
Bronze Metalizado

M.GO X

DE SÉRIE
• Carroçaria especifica SUV
• Jantes alumínio 15’’ bicolor
preto e prata brilhante
• PACK COLOR :
personalização exterior
com detalhes em preto ou
vermelho
• Sistema FLEX-IT exclusico
para aumentar para 1500
litros de carga
• Arrumação acima do parabrisas

OPÇÕES

CORES

OO Climatização
(motor DCI)

OO Airbag
OO Pack autoradio
PIONEER
grande ecrã tátil 6,2’’
+ 2 Altifalantes
+ Câmera de marcha
atrás

Branco Nacre
Metalizado

Vermelho Toledo
Metalizado

Azul Recife
Metalizado

Bronze
Metalizado

PREPARE-SE PARA A AVENTURA!
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