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Lenoir Jeep in Granite Crystal met Exterior & Exterior+ pack

Lenoir Jeep

Wie Jeep zegt, denkt onmiddellijk 
aan de iconische Wrangler. 
Een wagen die staat voor vrijheid, 
passie en avontuur.
 
Met Lenoir Private Label 
combineren we deze stoere 4x4 met 
pure luxe.

Het ex- en interieur van de Lenoir 
Jeep wordt volledig aangepast. 
Met enkel de meest hoogwaardige 
materialen bouwen we uw Jeep op 
maat.
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Lenoir Jeep in Granite Crystal met Exterior & Exterior+ pack
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Lenoir Jeep met Interior, Interior+ en Leder+ pack.  
Kleur: Terra
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Lenoir Jeep in Granite Crystal met Exterior & Exterior+ pack
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exterior
Lenoir Private Label

Lenoir Private Label houdt rekening 
met uw wensen. Wij creëren uw 
volledig eigen en unieke exterieur. 

Stoere banden op luxueuze 
aluminium velgen in een door u 
gekozen kleur. De kleinste details 
meegespoten. Een stoere aluminium 
grille, gepolierd of volledig zwart. 
En dit alles gecombineerd met een 
uniek serienummer en onze eigen 
merknaam op de motorkap.

Aan persoonlijkheid zal het uw 
wagen niet ontbreken.

Lenoir Jeep in Granite Crystal met 
Exterior & Exterior+ pack
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Exterior pack - Lenoir merknaam

Op de motorkap van elke Lenoir Jeep plaatsen we onze naam in roestvrij stalen letters.

U heeft de keuze in afwerking uit geborsteld RVS, zwart hoogglans of zwart mat. 

Exterior pack - custom wheels

Elke Lenoir Jeep wordt uitgerust met een set van 5 custom 17” velgen. 
Deze zijn verkrijgbaar in zwart of zilver en worden omhuld door 5 premium Goodrich banden. 

De velgen zijn eveneens in een kleur op maat verkrijgbaar. 
Dit zit ingebrepen in het Velgen+ Pack. 
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Exterior pack - custom grille

Al sinds 1847 herkent u de Jeep Wrangler aan zijn typische grille met 7 vertikale uitsparingen. 

Lenoir Jeep benadrukt deze iconische blikvanger door een elegante aluminium custom grille.

Deze is beschikbaar in zwart met gepolierde randen of volledig zwart. 

Exterior pack - Lenoir logo

Op de zijflank vindt u discreet het logo van Lenoir Private Label terug.

Ook hier heeft u de keuze in afwerking uit geborsteld RVS, zwart hoogglans of zwart mat. 
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Exterior pack - instaptrede met serienummer

Deze geborsteld roestvrij stalen instapdrempel zal u telkens wanneer u uw Lenoir Jeep instapt 
herinneren aan zijn eigenheid. 

Zijn unieke karakter wordt benadrukt doordat elke Lenoir Jeep zijn eigen serienummer heeft.

Exterior pack - badge met serienummer

Uniek is de badge met het persoonlijke serienummer dat op elke Lenoir Jeep gespoten wordt. 
De satijnzwarte afwerking staat discreet maar mooi in contrast met elke koetswerkkleur. 

Met dit eigen serienummer maken we een elegante knipoog naar de allereerste Willy’s Jeep’s uit 
WOII.
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Exterior + pack

Door alle elementen in de koetwerkkleur te spuiten geven we de Lenoir Jeep zijn luxueuze look.

De volgende elementen nemen we onder handen:

• voorbumper
• achterbumper
• side bars
• spatborden

• zijspiegels
• deurklinken
• zijroosters
• achterlichten

Ook een volledig eigen gekozen koetswerkkleur behoort tot de mogelijkheden.
Wij stellen geen grenzen, alles is mogelijk.

Kies uw buitenkleur en afwerking.
Kies een accentkleur voor de spiegels en inzetstukken in de voorbumper.
Kies uw bijassende kleur voor de velgen.

Exterior Summum pack - niet afgebeeld op foto
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Lenoir Jeep met Interior, Interior+ en Leder+ pack.  
Kleur: Terra 

Interior 
Lenoir Private Label

Lenoir Private Label creëert samen 
met u uw volledig eigen interieur. 

Geperforeerd leder aangevuld 
met bijpassend alacantara, zelf 
gekozen stiknaad, unieke patronen, 
verwarmde zetels, aluminium details 
en carbonafwerking. Het zijn maar 
enkele voorbeelden wat maatwerk 
voor ons betekenen kan.

Aan luxe en comfort zal het uw 
interieur niet ontbreken.
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Interior pack - lederen zetels

De geperforeerde premium lederen zetels afgewerkt met een diamond stitch patroon en dubbele 
stiknaad geven u alle comfort en eigenheid die u wensen kan. Het logo op de hoofdsteunen geeft er 
extra klasse aan.

Verder vergeten we uiteraard niet de centrale en in de deur gelegen armsteunen in dezelfde 
luxueuze afwerking te voorzien.

Leder+ pack

De binnenkant van uw cabriodak wordt zwart gespoten en afgewerkt met prachtige lederen 
inzetstukken. Zelfs bij regenweer heeft u dus een prachtig uitzicht naar boven. 

Daarbij zorgen we voor een sportieve greep aan het stuur door het met alcantara of geperforeerd leder 
te bekleden en bijpassende alcantara zonnekleppen. 
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Interior pack - custom dashboard

Door het dashboard te voorzien van een bijpassende lederen bekleding met een dubbele stiknaad in 
het midden creëren we een mooie verticale lijn doorheen de wagen.

De aluminiumafwerking van de ventilatiemonden en de luidsprekers op het dashboard versterken op 
hun beurt de strakke en kwalitatieve afwerking.

Interior pack+ - alcantara of leder

Alle handgrepen worden uitgevoerd in bijpassend en kwalitatief alcantara. Zo behoudt u ook in de 
winter een heerlijk warm gevoel bij elke greep die u vastneemt.

De handgrepen kunnen indien gewenst ook met leder bekleed worden.
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Interior pack - afwerking ventilatie

Het kwaliteitsleder met contrasterende dubbele stiknaad geven samen met de aluminium 
ventilatiemonden een strakke en klassevolle look aan het dashboard.

Merkt u trouwens op dat we het Jeep logo er discreet in verwerkt hebben?

Interior pack - afwerking ventilatie 

Ook de achterste passagiers blijven niet in de kou zitten.
Hier gebruiken we dezelfde hoogwaardige afwerkingsmaterialen.

Hierbij kunt u kiezen uit polished black of zilverkleurig aluminium.
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Power & Sound pack

Om de kracht van de Lenoir Jeep te benadrukken geven we hem niet alleen 30 paarden meer 
vermogen. We voorzien ook een extra mooi uitlaatgeluid, volledig elektronisch instelbaar.

Zo zal de wagen niet enkel in het oog springen maar ook een streling voor het oor zijn. 

Interior pack - afwerking luidsprekers

De grote centrale dakluidsprekers alsook de subwoofer in de kofferruimte benadrukken we op een 
discrete doch zeer smaakvolle manier.

Op deze manier geven we ook de hifi extra glans. 
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Interior Summum pack

Als summum worden ook de vier deuren* en de rolkooi van uw Lenoir Jeep met hetzelfde leder bekleed. 
Bovendien voorzien we uw wagen van custom deur-en koffermatten* met het opschrift ‘Lenoir Private Label’.  

De met leder beklede rolkooi is samen met de discrete en stijlvolle afwerking van de subwoofer een streling 
voor het oog als u dagelijks de koffer opent.

* niet afgebeeld op dit voorbeeld

A little extra...

Elke Lenoir Jeep wordt geleverd met een cadeau aan boord: een unieke kofferset. 

Met deze kofferset draagt u uw Lenoir Jeep ook mee tijdens uw overzeese reizen. 
De afmetingen van de trolleys zijn immers ‘cabin proof.’

 ... en voor de speciale momenten heeft u steeds een flesje Champagne bij.
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Exterior pack € 4.900 btw excl.

5 x 17” custom zwarte velgen p. 13

5 x premium banden Goodrich p. 13

Premium aluminium grille in zwart of RVS p. 14

Aluminium logo zijkanten p. 15

Aluminium letters motorkap p. 12

Aluminium instaptrede met uniek serienummer p. 16

Gespoten serienummer op de rechterflank p. 18

PRIJSLIJST

Exterior+ pack € 2.600 btw excl.

Voor- en achterbumper in koetswerkkleur p. 4 en 8

Side bars in koetswerkkleur p. 18   

Spatborden in koetswerkkleur p. 19

Zijspiegels in koetswerkkleur p. 4

Deurklinken in koetswerkkleur p. 18

Zijroosters in koetswerkkleur p. 13

Custom tankdop in koetswerkkleur p. 9

Velgen+ pack € 750 btw excl.

Velgen in custom kleur

Exterior Summum pack vanaf € 4.900 btw excl.

Kies uw persoonlijkse koetswerkkleur en afwerking
Spuiten of wrappen

Interior pack € 4.500 btw excl.

Premium lederen zetels, hoofd- en armsteunen met custom stiknaad p. 22

Custom lederen dashboard p. 24   

Aluminium sportpedalen p. 20

Aluminium luidspreker en ventilatie-afwerking p. 16

Middenluidspreker en subwoofer in carbonstyle p. 29-30

Lederen spanriem p. 30

Exclusieve Lenoir Private Label kofferset p. 31

Interior+ pack € 2.300 btw excl.

Binnenkant dak zwart gespoten p. 23

Verwarmde zetels p. 20

Alcantara of lederen centrale- en deurhandgrepen p. 25   

Lederen handrem en trekhendels
Aluminium afwerking koffer p. 30

Aluminium afwerking deurhendels p. 20

Leder+ pack € 2.100 btw excl.

Geperforeerd lederen of alcantara stuurafwerking p. 20

Geperforeerd lederen of alcantara zonnekleppen p. 23

Lederen dakbekleding p. 23

Interior Summum pack € 2.900 btw excl.

Met leder beklede carbio-rolkooi p. 30

Custom deur- en koffermatten
Lederen afwerking deuren

Exterior Interior

Recaro kuipzetels € 5.300 btw excl.

Sportieve kuipzetels bekleed met bijpassend nappa leder incl. airbags en zetelverwarming
Achterzijde van de kuipzetels gespoten in de koetswerkkleur tegen meerprijs

Power & Sound pack vanaf € 3.000 btw excl.

Power en electronic exhaust sound upgrade

Keramische coating vanaf € 1.750 btw excl.

Meerdere lagen glascoating ter bescherming van het lakwerk
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PRIJSvoorbeeld

Nieuwe Wrangler JL Sahara € 47.685 btw excl.

JL Sahara
2.0 Turbo
Granite Crystal metallic
Cabrio hardtop, koetwerkkleur

Lenoir Jeep afgebeeld in deze brochure

Lenoir Private Label € 17.900 btw excl.

Exterior Pack € 4.900
Exterior+ Pack € 2.600
Interior Pack € 4.500
Interior+ Pack € 2.300
Leder+ Pack € 2.100
Interior Summum Pack (hier exclusief lederen deurbekleding en custom vloermatten) € 1.500

TOTAAL Lenoir Jeep € 65.585 btw excl.

€ 79.358 btw incl.



Deze brochure is een publicatie van Lenoir Hasselt. Alle productafbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar was tijdens de goedkeuring van deze publicatie. Lenoir Hasselt behoudt zich het recht voor om  op 
geregelde tijdstippen, zonder enige kennisgeving of verplichting prijzen, specificaties, kleuren en materialen te wijzigen en modellen te wijzigen of stop te zetten, wanneer dat nodig wordt geacht om het product te verbeteren of om design- en/of 
marketingredenen. 
V.U.: Lenoir Hasselt bvba, Bremstraat 21, 3511 Kuringen, btw BE 0708.953.402. Gedrukt in België 11/19. 

www.lenoir.be | info@lenoir.be | +32 (0)468 01 65 08


