Persinformatie

G.M.S. & Import introduceert aantrekkelijke Limited Edition Brommobielen van
Microcar en Ligier

Helemaal klaar voor de stadsjungle
•
•

Microcar M.GO Highland X: stoere “SUV”
Ligier JS50 L Blueline: Genummerde versie met achteruitrijcamera

Veenendaal, 31 maart 2016 – De succesvolle brommobielmerken Microcar en Ligier
beginnen dit voorjaar met twee speciale modellen: de Microcar M.GO Highland X en
Ligier JS50 L Blueline. Met de Highland X breidt Microcar het standaard
leveringsprogramma verder uit, de Blueline van Ligier is een gelimiteerde uitvoering
welke tot eind mei geproduceerd wordt.
Microcar M.GO Highland X
Het leveringsprogramma van Microcar, traditioneel het meest populaire brommobielmerk in
Nederland, wordt uitgebreid met de Highland X. De X is een “ruige” versie van de normale
Highland en valt vooral op door de Bull-Bar aan de voor- en achterzijde. Ook de extra logo’s
op de portieren en de achterklep maken de bedoelingen van dit model duidelijk. In combinatie
met de zwarte velgen is deze brommobiel helemaal klaar voor de stadsjungle. Ook het
interieur is aangepast; de kleurstelling van de middenconsole en sierlijsten corresponderen
met de carrosseriekleur. Boven de voorruit is nog een extra opbergvak gecreëerd.
De Highland X wordt aangedreven door de betrouwbare, moderne Lombardini DCI motor en is
voorzien van het exclusieve Easy Park System. Deze brommobiel-SUV wordt geleverd voor: €
13.995,-.
Ligier JS50 L Blueline
Van de sportieve Ligier JS50 L introduceert G.M.S. & Import de chique Blueline. Deze versie
heeft het uitrustingsniveau van de al zeer complete Club-uitvoering met daaraan toegevoegd:
• 15” lichtmetalen velgen
• Dubbel DIN Pioneer Multimediasysteem met achteruitrijcamera
• Chroom afwerking op spiegels, grille en portierhendels
• Blauwe dashboardpanelen
Zoals de naam al doet vermoeden wordt deze uitvoering slechts in één kleur geleverd;
donkerblauw metallic. In combinatie met het grijze dak een zeer elegante verschijning. De
JS50 L Blueline wordt tot eind mei geproduceerd en ieder voertuig wordt genummerd.
Ook dit model wordt aangedreven door de Lombardini DCI motor in combinatie met het Easy
Park System en wordt geleverd voor € 14.995,-
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