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Lenoir Jeep 

De meest iconische wagen? 
Ongetwijfeld de Jeep Wrangler. Deze 
4x4 terreinwagen verslindt alle obstakels 
moeiteloos en  heeft een unieke en 
stoere look. 

Lenoir tilt deze Jeep naar een hoger 
niveau én personaliseert uw wagen 
volledig. 

Bij Lenoir zorgen we voor de perfecte 
mix van comfort, luxe en ongeëvenaard 
rijplezier. U mag rekenen op een wagen 
net zo uniek als u. Een wagen om te 
koesteren, maar vooral om mee te 
rijden.  

Wenst u uw Jeep volledig op maat 
samen te stellen en te personaliseren? 
Contacteer ons en we komen tot een 
samenstelling op maat. 

We build the story you want to tell.

Lenoir.

WE BUILD THE STORY 
YOU WANT TO TELL
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Custom wheels

Elke Lenoir Jeep wordt uitgerust met een set van 5 
custom 17” of 20” velgen. 

Deze zijn verkrijgbaar in zwart of zilver en worden 
omhuld door 5 premium Goodrich banden. 

De velgen zijn optioneel in een kleur op maat 
verkrijgbaar. 

Grille

Al sinds 1947 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

Om uw Wrangler de Lenoir look te geven, nemen we het exterieur van uw 4x4 volledig onder handen. 
Kiest u voor het exterior pack, dan worden de volgende elementen aangepast:

Exterior Pack

spuitwerk

Door alle elementen, die oorspronkelijk in zwarte 
plastic zijn, te spuiten in de koetwerkkleur geven 
we de Lenoir Jeep zijn luxueuze look.

De volgende elementen nemen we onder handen:

1. voor- en achterbumper
2. side bars
3. tankdop
4. spatborden
5. zijspiegels
6. deurklinken
7. zijroosters

8. achterlichtbehuizing
9. verticale roosters 

motorkap
10. horizontale rooster 

motorkap 
11. ruitenwissers

Lenoir branding

Elke Lenoir Jeep krijgt een uniek serienummer. Dit 
nummer vindt u terug op uw instaplijst en badge 
achteraan rechts.

Op de motorkap wordt de naam Lenoir 
geplaatst. Op de zijflanken vindt u ons logo terug.

Tenslotte krijgt elke Lenoir Jeep achteraan een 
typeplaatje van zijn specifieke uitvoering.

aanduiding van de gespoten onderdelen, 
nr 9, 10 en 11 staan niet afgebeeld.
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exterior Custom color
Dual Tone

Custom color

Naast de standaard Jeep Wrangler kleuren, biedt Lenoir ook de mogelijkheid om uw wagen volledig te 
herspuiten in een gepersonaliseerde kleur.

Lenoir selecteerde hiervoor 12 custom colors. 

Pearl White
pearl

Silver Frost
matt satin metallic

Ice Blue
uni or matt satin metallic

Vintage Cream
uni

Desert Sand
uni

Copper Dust
matt satin metallic

City Green
metallic

Dark Olive
metallic

Deep Burgundy
metallic

Dark Grey
satin matt

Coffee Black
metallic

Deep Water
metallic

Dual tone

Het is eveneens mogelijk om uw Jeep in dual color te bestellen. De mogelijke combinaties zijn eindeloos. U heeft 
hierbij steeds de keuze of u de velgen, handvaten en spiegels laat meespuiten of niet. 

We stellen u hier alvast enkele creaties voor ter inspiratie. 

Pearl White - Copper Dust Silver Frost - Black Ice Blue - Pearl White

Vintage Cream - Deep Burgundy Desert Sand - Coffee Black Copper Dust - Black

City Green - Vintage Cream Dark Olive - Desert Sand Deep Burgundy - Vintage Cream

Dark Grey - Silver Frost Coffee Black - Vintage Cream Deep Water - Pearl White
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Keramische coating

Met een keramische coating zorgt u ervoor dat de lak van uw wagen beter beschermd is. Dankzij de vloeibare 
coating is uw wagen kraswerend, vuil- en waterafstotend. Hierdoor gaat het wassen van uw wagen eenvoudiger 
en is uw lak beschermd tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Een keramische coating beschermt evenwel 
niet tegen steenslag. 

Lenoir kiest ervoor om enkel meerlagige keramische coating te plaatsen. Hierbij wordt niet 1 laag aangebracht 
maar meerdere lagen, met daartussen voldoende droogtijd. Dit heeft uiteraard een invloed op de prijs en de 
duurtijd maar evenzeer op de kwaliteit en levensduur van de coating. 

Prijzen vanaf € 1.590 excl. btw

Power & sound

 
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. 

Prijzen vanaf € 3.100 excl. btw

exterior Keramische coating 
Power & Sound
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INTERIOR

Om het interieur van uw Lenoir Jeep die extra touch te geven, voorzien we meerdere aanpassingen. 

Interior Pack

ALUMINIUM

We plaatsen meerdere aluminium 
afwerkingen. U vindt deze terug op de 
volgende onderdelen:
• sportpedalen
• luidsprekers
• ventilatieroosters
• koffer
• deurhendels

carbon

Daarbij worden de middenluidspreker en de 
subwoofer afgewerkt met een carbon look. 

SPUITWERK

Ook in het interieur kunnen verschillende interieurdelen gespoten worden in het zwart of in de koetwerkkleur
• dashboard
• middenconsole

Tot slot geven we de witte kunststof binnenzijde van het dak een glanzende zwarte kleur voor een high-end 
touch. 

• ventilatieringen
• diverse afdekplaatjes

• stuurafwerking
• andere
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Leather pack

Bent u op zoek naar een uiterst luxueus interieur, dan kunt u het interieur van uw Jeep volledig laten 
bekleden met leder. Hierbij heeft u de keuze uit alle mogelijke kleuren, patronen en stiknaden. 

De elementen die bekleed worden in leder of alcantara zijn: 
• de zetels
• hoofd- en armsteunen
• binnenzijde dak
• handgrepen 
• zonnekleppen in alcantara
• trekhendels aan de zetel
• dashboard

INterior Leder 

Wat betreft de kleur van het interieur heeft Lenoir een zeer uitgebreid aanbod. Hieronder vindt u onze meest 
populaire binnenkleuren.

     Beige

     Bordeaux

     Dark Blue

     Dark Brown

     Dark Grey

     Ivory

    Light Brown

    Light Grey
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INterior

Recaro ERGO

U bent op zoek naar het ultieme zitcomfort? Dan zijn de Recaro Ergo autozetels iets voor u. 
We bekleden deze met het door u gekozen leder, patroon en stiknaden.
Deze zetels zijn volledig elektrisch instelbaar en zijn uitgerust met zetelventilatie en -verwarming. 

               recaro sport

                           Ook de Recaro Sport zetels zijn beschikbaar bij Lenoir. Deze bekende kuipzetels geven
                           uw Jeep een extra sportieve en luxueuze look. Bij de bekleding heeft u de keuzen uit 
                           standaard of nappaleder, steeds in een patroon naar keuze. 

Recaro

Tesla 3 met Recaro Sport zetels in zwart nappa leder

Leather summum

Kiest u, bovenop het Leather pack, ook voor het Leather Summum, dan worden de volgende extra 
elementen in leder afgewerkt:

• binnenkant deuren
• cabrio-rolkooi
• stuur in leder of alcantara
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Tesla 3 gespoten in British Racing Green

contact

offerte op maat

 
We ontvangen u graag in onze showroom om samen uw wensen te bespreken en een voorstel op maat uit te 
werken. 
We zijn geopend van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u en op zaterdag van 10u tot 17u.
Wenst u een afspraak, dan kunt u ons contacteren via email of telefoon.
Via onze website kunt u ook online een afspraak inboeken.

Tot binnenkort!

Lenoir  team
 

Herkenrodesingel 77
3500 Hasselt
011 72 89 82

info@lenoir.be
www.lenoir.be
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EXTERIOR
Exterior pack € 7.900 btw excl.

Wheels - 5 x 17” of 20” custom zwarte velgen & banden  (stand alone: €4.250 btw excl. - custom color + €800 btw excl)

Spuitwerk - Voor- en achterbumper, side bars, spatborden, zijspiegels, deurklinken, zijroosters, roosters motorkap, 
ruitenwissers, achterlichtbehuizing, custom tankdop.

Premium aluminium grille
Lenoir branding - Aluminium letters motorkap, aluminium logo zijflanken, geborsteld aluminium instaptrede met 
uniek serienummer, uniek serienummer op de rechterflank, geborsteld aluminium badge achterzijde

Custom color in combinatie met Exterior pack € 3.10O btw excl

Volledig herspuiten van de Jeep in een kleur naar keuze (stand alone: € 6.900 btw excl.)

Dual tone + € 400

Power & Sound € 3.100 btw excl.

Power (+30pk) en electronic exhaust sound upgrade

Keramische coating € 1.590 btw excl

Meerlagige glascoating ter bescherming van het lakwerk

PRIJSLIJST

INTERIOR
Interior pack € 3.500 btw excl

Aluminium - Aluminium sportpedalen, aluminium luidspreker- en ventilatie-afwerking, aluminium afwerking koffer, 
aluminium afwerking deurhendels, geborsteld aluminium badge binnenzijde

Carbon style - Middenluidspreker, subwoofer

Spuitwerk - Interieurdelen in koetswerkkleur, binnenzijde dak zwart

Lenoir branding
Leather pack € 5.700 btw excl

Lederen zetels, trekhendels, hoofd- en armsteunen, lederen dakbekleding, handgrepen en alcantara zonnekleppen

Leather summum € 3.100 btw excl

Lederen afwerking deuren, met leder beklede cabrio-rolkooi, geperforeerde lederen of alcantara stuurafwerking

Recaro kuipzetels in combinatie met Leather pack
Recaro RS Sport incl. zetelverwarming, in combinatie met Leder pack  
(zonder Leather pack +  € 1000)

€ 4.900 btw excl

Recaro ERGO Sport incl. zetelverwarming én -ventilatie, elekrische instelbaar, in combinatie met Leder pack  
(zonder Leather pack +  € 1000)

€ 5.900 btw excl

LENOIR COMBO

Exterior Pack Exterior Pack Exterior Pack Exterior Pack

Interior Pack Interior Pack Interior Pack Interior Pack

Leather pack Leather pack Leather Pack

Leather Summum Leather Summum

Custom Color 
of Recaro Seats

Lenoir Travel Lenoir Travel Lenoir Travel Lenoir Travel

€ 11.250 btw excl. € 16.900 btw excl. € 19.900 btw excl. prijs afh. van keuze

*Deze prijslijst is geldig voor een Lenoir Jeep op basis van een JL Sahara. Het is eveneens mogelijk om te vertrekken van een JL Sport of 
een JL Rubicon. Omwille van de lagere standaardafwerking van deze uitvoeringen is de meerprijs hiervoor is € 1500 excl. btw.



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.
JEEP, JEEP WRANGLER en alle gerelateerde merken en intellectuele eigendommen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de FCA Group. Lenoir Hasselt heeft geen officiële relatie met de FCA Group. 
V.U.: Cleo Goethals, Lenoir Hasselt bvba, Bremstraat 21, 3511 Kuringen, btw BE 0708.953.402. Gedrukt in België 10/20. 

www.lenoir.be | info@lenoir.be | +32 (0)11 72 89 82


