assortiment aixam
nieuw voor iedereen

Minauto

s e n sat i o n

aixam

d-truck

–

ontdek het assortiment van aIXAM
minauto

sensation

Met de komst van onze jongste telg,
ligt nieuw binnen handbereik.

Even snel een boodschapje doen. Een bezoekje brengen
aan de kleinkinderen. Een vriend oppikken van het
station. Deze superzuinige diesel diesel manouvreert
handig en brengt me veilig op de plaats van bestemming.

Access

H e t AIXAM a s s o r t i m e n t i s
ontworpen voor al uw behoeften en dagelijks gebruik.

Stap binnen in de wereld van AIXAM met keuze uit 4
comfortabele en voor uw veiligheid ontworpen designs.
Ontdek en laat u verleiden door de verschillende
modellen binnen de designs.

het assortiment   02 03

aixam
Ontdek het 100% elektrische assortiment.
De eCity en eCoupé bieden u alle comfort
die u nodig hebt tijdens het rijden.

Zijn veelzijdigheid maakt ‘m aantrekkelijk
voor elke beroepsgroep.

sensation
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Assortiment

Access
comfort aan BOoRD

VRIJHEID
IS GEEN
LUXE

MINAUTO Access biedt u opmerkelijke
comfort. Ruime bagageruimte, automotive
dashboard, ULTRA SOEPELE versnellingspook... Al het comfort van een voertuig
geconcentreerd in uw Minauto.

koffer

700 L

AIXAM presenteert zijn gloednieuwe MINAUTO
assortiment met de nieuwste generatie motor en
een vernieuwd ontwerp.
Expressief, praktisch en betaalbaar, MINAUTO
maakt het makkelijk voor iedereen om zich
dagelijks te verplaatsen. Het assortiment
profiteert van alle knowhow van AIXAM en
aanvaardt geen compromis op het gebied van
betrouwbaarheid, veiligheid en comfort.

GT afwerking

Krachtig en dynamisch, MINAUTO is uitgerust met
de Euro 4 gecertificeerde Kubota motor die een
ongeëvenaard rijplezier biedt.
Betrouwbaar, de ritten zijn nog aangenamer
en het rijden is eenvoudiger en veiliger. Met
de modellen Access, GT of Cross, als compact
model of stationwagen, is MINAUTO de essentiële
partner voor al uw reizen.

Lichtmetalen velgen, optioneel
exterieurpakket met chroomlook kapjes
op buitenspiegels en chroomlook deurstrips, standaard metallic kleuren... Kies
en bewijs uw stijl.

koffer

MINAUTO: een onvergelijkbare kracht die
trots is op stijl.

volledig herontworpen
MINAUTO legt zijn stijl op met een silhouet van
verleidelijke rondingen.

stralende optische kenmerken LED achterlichten

Krachtige koplampen, type halogeen, met geïntegreerde De achterlichten bieden uitstekende
dagrijverlichting en knipperlichten.
verlichting met een moderne stijl.

Eenvoudig te openen

De achterklep is versterkt om het openen en
sluiten van de kofferbak te vergemakkelijken.

elektrische ramen

Het volledige MINAUTO assortiment is
verrijkt met standaard elektrische ramen.

grote buitenspiegels
Het gezichtsveld is verbeterd en de
blinde hoeken zijn verkleind.

1100 L
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– city pack

–
city EVO

standaard compleet

Stijlvol
standaard uitrusting

Met een stedelijke geest, is
de City EVO perfect uitgerust
en heeft een eigen look dankzij
de Piano black details. Met
z’n compacte volume, kan hij
makkelijk zijn weg vinden in
stedelijke landschappen.

 Stootrand bagage
 Nieuwe hoedenplank
Centrale deurvergrendeling
Dagrijverlichting
Zonneklep voor passagier
12V-aansluiting
Gelaagd glas

OPTIE

elektrische
versie
beschikbaar

Marine Blauw
metallic/
dak Zilver

Parelmoer
Wit

Parelmoer
Rood

Zilver
metallic

Titanium
metallic

OPTIe

Aanvullende uitrusting

origineel
en harmonieus.
complete uitrusting

–
–
–
–
–
–

Piano black dak en raamstijlen
P iano black spiegelkapjes en grille
Exclusieve zwarte velgen
Piano black sierlijsten binnenzijde portieren
Piano black dashboard elementen
Radio MP3/RDS/USB…

Uitgerust met alle benodigdheden,
City Pack is moeilijk te weerstaan.
Marine Blauw Parelmoer
metallic
Wit

14” velgen beschikbaar als optie.

Nieuwe stoffering.

Parelmoer
Rood

Zilver
metallic

Titanium
metallic

Zwart
metallic

Piano black dashboard elementen.
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–
City Premium
e L e G ANT .

–
City gto

Zo compact en makkelijk te bedienen, het
is een genot om elke dag in de City te
rijden.
De City Premium heeft chromen details,
mistlampen en speciale velgen.
Onderscheidend en elegantie maken de
« Premium » afwerking compleet.

sportief.

Nieuwe kleur beschikbaar als optie; Staalgrijs mat.
15’’ Diamond velgen beschikbaar als optie.

« Ebbehout look » dashboard beschikbaar als optie.

OPTIe

Avontuurlijk, City GTO dankt zijn stoere verschijning
aan de « carbon look ». Deze afwerking is favoriet bij
sportievelingen. Het sterke karakter van de lijnen laat
niemand onverschillig. Met zijn design en herontworpen
details, heeft deze compacte sportieveling een
temperamentvolle uitstraling.

Nieuw ontworpen achterlichten « Horizon ».

OPTIe

elektrische
uitvoering
beschikbaar

Marine Blauw Parelmoer
metallic/
Wit
dak Zilver

Parelmoer
Rood

Zilver
metallic

Titanium
metallic

Zwart
metallic/
dak Zilver

Staalgrijs mat
(optie)

« GT » sportstoelen met rode stiksels.

GTO stickers portieren en nieuwe 16” GT velgen beschikbaar als optie.

Parelmoer
Wit

Parelmoer Staalgrijs mat
Rood
(optie)

coupé   10 11

–
coupé
evo
stijl

gebeeldhouwde
lijnen.
De Coupé is eenvoudigweg onweerstaanbaar. Zijn rondingen ontworpen naar het
nieuwe chassis, geven de Coupé een taps
toelopende, moderne uitstraling. De zijkant
is gebruikt om een imposant silhouet te
creëren. De EVO afwerking, met de Piano
black details, versterken het moderne
ontwerp.

standaard uitrusting
–
–
–
–
–
–

Piano black dak en raamstijlen
P iano black spiegelkapjes en grille
Exclusieve zwarte velgen
Piano black sierlijsten binnenzijde portieren
Piano black dashboard elementen
Radio MP3/RDS/USB…

Marine Blauw Parelmoer
metallic
Wit

OPTIe

Parelmoer
Rood

Zilver
metallic

Titanium
metallic

Zwart
metallic

coupÉ   12 13

CONFIGUReer uw
CoupÉ premium
op maat.
Kies uw kleur, dak en
spoiler zwart, etc…
Geniet van het
samenstellen van uw
Coupé Premium.

–
coupé premium
e L e G ANT

Nieuw zwart « Ebbenhout look » dashboard beschikbaar als optie.

Coupé Premium legt zijn unieke stijl op in stedelijke landschappen.
Verfijnd door de combinatie van scherpzinnige lijnen en harmonieuze
rondingen, heeft hij een gebeeldhouwd silhouet en biedt hij u grote
sensaties. Uitgerust met chromen details, mistlampen, moderne
velgen, etc…, Coupé Premium heeft een unieke persoonlijkheid.

Stoelen met 2-Kleurig zwart/ivorenlook kunstlederen bekleding.

Marine Blauw Parelmoer
metallic/
Wit
dak Zilver

OPTIe

elektrische
uitvoering
beschikbaar

Parelmoer
Rood

Zilver
metallic

Titanium
metallic

Staalgrijs mat
(optie)

15’’ ‘Diamond’ velgen beschikbaar als optie.

coupÉ   14 15

CONFIGUREer
uw coupÉ GTi
op maat.
Kies uw kleur,
striping, velgen,
radio/tablet, etc…
Geniet van het
samenstellen van
uw Coupé GTi.

–
coupé gti
at h l e t i s c h

Standaard « Carbon look » dashboard.

Coupé GTI dankt zijn karakter aan
zijn sportieve temperament.
Rijk uitgerust en onberispelijke details maken
dat de GTI een sportieve uitstraling heeft.

Standaard « GT » sportstoelen met rode stiksels.

Marine Blauw Parelmoer
metallic
Wit

OPTIe

standaard

elektrische
uitvoering
beschikbaar

16” GT velgen beschikbaar als optie

Parelmoer Staalgrijs mat
Rood
(optie)

Zwart
metallic

Standaard 15“ velgen.

Crossline   16 17

–
crossline
evo
praktisch en
uitdagend
Crossline EVO onthult een origineel en krachtig
silhouet. Dankzij zijn grootse ontwerp, is hij de
ideale partner voor al uw dagelijkse bezigheden.
Flexibel, vindingrijk en veelzijdig, de Crossline
EVO is groots met zijn 1 100 liter bagageruimte
en gebruiksvriendelijke interieur.
In staat uw mobiliteit te behouden, is het de
perfecte hatchback.

Marine Blauw Parelmoer
metallic
Wit

OPTIe

Parelmoer
Rood

Zilver
metallic

Titanium
metallic

INNOVATIe AIXAM op assortiment
CROSSLINE : « IMPACT PROTECT »
De voor- en achterbumper en wielkasten zijn
versterkt met sterke hoogwaardige « impact
protect » materialen voor het absorberen van
kleine schokken en een grotere robuustheid.

crossline   18 19

–

crossline premium
kom in beweging
De Crossline heeft een krachtige, sprekende stijl. De Crossline
Premium biedt een comfortabel en functioneel interieur en door het
verhoogde dak bent u verzekerd van extra comfort.
De hoge instap en wielen (15“ velgen beschikbaar als optie) zijn een
uitnodiging om op avontuur te gaan. De Premium afwerking bevat
onberispelijke details dankzij de chromen uitrusting.

15“ ‘Diamond’ velgen beschikbaar als optie.

standaard uitrusting
 Achterruitenwisser
 LED-dagrijverlichting
 Lichtmetalen velgen
 Mistlampen voor
 Achteruitrijsensoren
 Richtingaanwijzer op buitenspiegels…

OPTIe

1100
LITeR

Marine Blauw Parelmoer
metallic
Wit

Parelmoer
Rood

Zilver
metallic

Titanium
metallic

Zwart
metallic

EENVOUD

VOOR EEN VOLLEDIGE
LADING VIA HET
STANDAARD STOPCONTACT 220V(1)

100

%

eLEkTRIsch

INNOVATIef, ELEkTRIsch
& CONNECTED.

ervaar het zelf

ONTDEK HET 100%
ELEKTRISCHE ASSORTIMENT

AIXAM is de grootste Franse fabrikant die een volledig
assortiment van 100% elektrische AM-rijbewijs voertuigen
wordt
aanbiedt. Ecologisch en connected, uw
gemaakt in Frankrijk!

ONGEVEER 80 km
IN NORMALE OMSTANDIGHEDEN
MET EEN maximum VAN 130 km(2)

0% GELUIDSHINDER.

1,5 MeTEr

3H30

eAIXAM   20 21

0% CO2-UITSTOOT IN DE atmosFEER,
0% stikstofoxide,
0% DEELTJES.
3,5 UUR VOOR EEN VOLLEDIGE LADING
VIA EEN 220V(1) STOPCONTACT
1 UUR LADEN = 25km autonomie

1,5 MeTEr

MINDER DAN €2 PER 100 KM(3)
eNERGIE terugwinning
de accu wordt opgeladen tijdens
het afremmen en remmen.

3 MeTeR

lithium accupakket
2 zits, een ruime bagageruimte,
een gesloten en verwarmde
passagiersruimte.
ONGELOOFLIJKe dynamiek en
wendbaarheid bij lage snelheid.

Laad uw
thuis via het stopcontact of tijdens de pauze.
De Coupé en City bieden u alle comfort die u nodig hebt tijdens het rijden.
Geniet elke dag van de stilte en het rijplezier!
(1) Stopcontact met het NE norm. (2) Gemiddelde autonomie is 80 km, naar EU norm 134/2014*2016/1824, afhankelijk van het gebruik.
(3) Calculatie gebasseerd op een gemiddelde autonomie van 80km en een prijs van € 0,22/kWh ex BTW.

2,76 MeTEr

combineert het nuttige met het aangename

D-TRUCK   22 23

2 uitvoeringen
–

hEt assortiment voor
de PROFESSIONAL

van

laadbak

AIXAM PRO heeft tot doel de professional bij te staan in hun
dagelijkse activiteit: transporteren, laden, lossen, etc.
AIXAM PRO heeft een model ontworpen waarin alle kennis
en ervaring is verwerkt die jarenlang is opgedaan met de
AIXAM MEGA voertuigen.
Solide, betrouwbaar en breed inzetbaar, D-Truck is de essentiële
partner voor elk type transportactiviteit. Zijn compactheid is een
voordeel wanneer u op moeilijk bereikbare plekken dient te zijn.
D-Truck, met zijn grote veelzijdigheid de ideale partner voor
uw dagelijkse activiteit.

3 KLEUREN

BESCHIKBARE
wit

blAUW

Zilver

Enkele beschikbare opties.

vermogen

 

50 % MEer vermogen (6 kW)

  euro 4
Aanpassing naar de EURO 4
eisen helpt het terugdringen
van voornamelijk CO2 emissie,
en daarnaast NOX emissie
en draagt daardoor meer effectief bij aan het behoud van
de aarde.

  flexibel

een NiEuWe motor
E u r o 4 : e e n v o l g e n d e s ta p r i c h t i n g
b
 e h o u d v a n d e a a r d e

a i x a m e n k u b o ta , b e i d e n a c t i e f
i n t e c h n o l o g i s c h e i n n o vat i e ,
presenteren een nieuwe motor
d i e v o l d o e t a a n d e EURO 4 n o r m e n .

betrouwbaar

2 jaar

  

garantie

AIXAM en KUBOTA, HISTORIsche PARTNERs.
  nog stiller

–

motor / Eco verantwoorde mobiliteit   24 25

SOUND-PROOFED MOBILIteit
aixam draagt bij aan uw rijcomfort.

minimaal motorgeluid,
gewaardeerde rust.

Geluidscomfort en efficiënt
Rijden.

De montage van de uitrusting, de
materiaalkeuze, de geluidsisolatie
passagiersruimte en de motorgeluidsisolatie
maken dat de geluidsdruk is gecontroleerd
en daardoor het rijcomfort verhoogt.

De hoge kwaliteit geluidsisolatie onder
de motorkap* in combinatie met de
elektrisch gecontroleerde radiateur en
ventilator dragen bij aan een beduidende
afname van het totale geluidsniveau.
*type geluidsisolatie afhankelijk van uitvoering

Met meer dan 250.000 gemonteerde Kubota motoren, heeft de samenwerking
een belangrijke nieuwe fase bereikt. Het ontwerp van deze nieuwe motor
sluit aan bij de nieuwe Europese anti-vervuiling normen.
Efficiënt en dynamischer, deze nieuwste
generatie motor geeft een nieuwe
dimensie aan het rijplezier.
Dankzij het toegenomen vermogen en
koppel, is rijden nog leuker geworden.
De belangrijkste karaktereigenschap van

Kubota motoren is zijn betrouwbaarheid
in alle omstandigheden.
Op Premium modellen, GTO en
GTi is de motor omhuld door een
hoogwaardige motorgeluidsisolatie die
een groter akoestisch comfort biedt.

–

AIXAM,
puur FRans

Het autorijbewijsvrije avontuur begon in 1975
met het merk AROLA. Het merk AIXAM, opgericht
in 1983, is nooit gestopt met innoveren. Dankzij
onderzoek en ontwikkeling, worden de modellen
steeds veiliger, comfortabeler en moderner.

FRaNse PRODUCTIe
Gehecht aan zijn roots en Franse waarden, heeft
AIXAM twee fabrieken: in Aix-les Bains en
Chanas. Elk jaar worden hier 12.000 voertuigen
geproduceerd op een terrein van 8-hectare. De
eisen van het merk leiden AIXAM elke dag in het
creëren en verbeteren van uw mobiliteitsmiddel.

INDUSTRIËLe parel
Het personeel, opgeleid en gekwalificeerd,
produceert, assembleert en controleert alle
voertuigen die door heel Europa worden
geleverd. Beide productielocaties maken gebruik
van de nieuwste technologie, de integratie
van twee productlijnen met geautomatiseerd
lassen, schilderen, thermovormen, machinaal
vervaardigen en assemblage. De tools hebben
een hoogwaardige technologische verdienste.

–

ECO-verantwoorde
MOBILITeit

AIXAM w e r k t n a a r e e n g l o b a l e
a a n pa k va n d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g .
een minder vervuilende motor
De KUBOTA motor voldoet aan de Euro 4 normen, in overeenstemming
met de richtlijnen van de Europese Unie voor het milieu.
RECYCLING
AIXAM is actief betrokken bij het behoud
van het milieu door middel van recycling.
Het aantal gerecyclede voertuigen is circa
dankzij het gebruik
van herbruikbare en
recyclbare materialen.

100%

een 100% ELEkTRIsCh assortiment,
de nieuwe vorm van mobiliteit.
e Aixam is een 100% elektrisch assortiment
zonder uitstoot van C0 2 in de atmosfeer.

0% 100%
geluidsoverlast

stilte

CONTROLe geluidsoverlast
AIXAM, bewust van het ongemak van geluidsoverlast, is
vastbesloten het geluidsniveau te verminderen.
Een moter met verminderd motorgeluid of 100% stilte met e Aixam.
Hoogwaardige frontale koeling verhoogt de interieure en exterieure
geluidsisolatie.
Het interieur is uitgerust met materialen die geluid absorberen.

rijden vanaf 16 jaar   26 27

–
geïntegreerde

TECHNOLOGIE

in prijs verlaagd

EXCLUSIef

multimediasysteem « AIXAM CONNECT »
Het AIXAM tablet * heeft een intuïtieve interface
met USB-poort, Bluetooth™, achteruitrijcamera, CD/
DVD en een touch-screen.
Uw eigen muziek luisteren, video’s bekijken en
handsfree bellen! Sluit uw smartphone aan en al uw
favoriete toepassingen worden doorgegeven.
Het werkt eenvoudig! **

noodzakelijke accessoire
EASY Tablet*/**

Ontdek de eenvoud met de achteruitrijcamera met
radio en USB-poort. Dit maakt het u makkelijker
obstakels te vermijden zonder ‘ingewikkeld’
multimediasysteem.

vrijheid voor jou
en je ouders
Met het rijden in een AIXAM ben je mobiel,
onafhankelijk en verzekerd van vrijheid.
Je mag in een AIXAM rijden vanaf 16 jaar met een
AM-rijbewijs, welke te behalen is via een rijschool.

st e lt u z i c h e e n s
voor:

makkelijk
rijden.
Technologische vooruitgang bevordert
het rijcomfort bij (dagelijks) gebruik.
De toegepaste uitrusting op het AIXAM
assortiment biedt ingenieuze en praktische
oplossingen tijdens het rijden.

–
rijden
vanaf 16 jaar !

Tieners vanaf 16 jaar krijgen vrijheid en kunnen
zelf hun tijd indelen. Tieners zijn beschermd,
dragen een gordel en doen verkeerservaring op.
Ouders hoeven niet meer voor taxichauffeur te
spelen...

ingenieus en veilig

achteruitrijcamera *
versnellingspook
Automaat, met « zeer soepele » versnellingspook
(D/N/R), schakelen was nog nooit zo makkelijk.

Wanneer u uw AIXAM in de achteruitversnelling
schakelt, ziet u op het scherm van het tablet* het
gebied achter uw AIXAM. Dit maakt het makkelijker
obstakels te vermijden.
Bescherm de achterkant van uw AIXAM!

*Keuze uit multimediasysteem of achteruitrijcamera met radio. Beschikbaar als optie voor EVO, Premium, GTO en GTi modellen van het
assortiment SENSATION.**Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de voorwaarden en bediening.

het am-rijbewijs:
Het AM-rijbewijs voor de brommobiel bestaat uit
een theorie- en praktijkexamen. Het praktijkexamen
bestaat uit het goed uitvoeren van bijzondere
verrichtingen op een verkeersluw terrein.
Informeer bij de plaatselijke AIXAM-dealer naar
een geschikte rijschool!

veiligheid   28 29

M a at r e g e l e n
ACTI e V E v e i l i g h e i d

–

De veiligheid van de inzittenden van de
AIXAM is van het allergrootste belang.
Het engineering team van de marktleider
in autorijbewijsvrije* voertuigen volgt
zeer strikte regels. Met een uitgebreid
technisch ontwerp en de keuze van hightech onderdelen en apparatuur afkomstig
van grote automotive leveranciers, heeft
AIXAM een brede veiligheidsdimensie
geïntegreerd in het productieproces.
*te berijden met AM-rijbewijs

1 e AM - r i j b e w i j s *
fabrikant die
haar voertuigen
heeft onderworpen aan
CRAS H - TESTS .

Deze omvatten alle innovaties en apparatuur in uw AIXAM die u in staat stellen
gevaar te vermijden en het maken van manoeuvres tijdens het rijden.

veiligheid
is PRIORITeit.
ontworpen
met u in
gedachten.

AIXAM ,

SENSATION RANGE:

Parallel ruitenwisser die een groter deel van de raam wist en daardoor het zicht van
zowel de bestuurder als bijrijder verbetert. De arm is langer en de beweging accurater.
Lijn van parallel ruitenwisser

SENSATION RANGE:

Grote spiegels met geïntegreerd
knipperlicht.
(afhankelijk van model).

De LED-verlichting en een 3e
remlicht, verzekerd u dat u goed
zichtbaar bent tijdens het rijden.

Lijn van oude ruitenwisser

goed zien en gezien
worden.
Al de ramen en verlichting bieden
een goed en veilig algemeen
overzicht van de weg en verzekeren
u dat u zichtbaar bent temidden van
het verkeer.

goede zitpositie
om goed te kunnen
rijden.
Het comfort en de geluidsisolatie
van uw AIXAM helpt u zich te
concentreren tijdens het rijden.
De uitrusting is ontworpen
voor efficiënte bediening en de
achteruitrijcamera (optie SENSATION
range) maakt manoeuvreren
makkelijker. Tot slot, de
opbergvakken zorgen ervoor dat uw
bagage geen projectielen worden.

De achteruitrijcamera op de
tablets (optie SENSATION
range) wordt geactiveerd
door het inschakelen van de
achteruitversnelling.

Het ABS-systeem reguleert de
remkracht om een continue
sturende balans te garanderen.
Beschikbaar als optie voor
diverse modellen.

actieve veiligheid en stilte.
Acceleratie, remmen, keren... dankzij de ABS
(optie SENSATION range) wordt de actieve
controle van het traject gewaarborgd. ABS
verhindert het blokkeren van de wielen op het
moment dat u plotseling voor een obstakel moet
remmen. U krijgt tijdens het in werking treden
van ABS de gelegeneheid om het obstakel heen te
manoeuvreren. Regen, ijzel of sneeuw, blijf baas
over uw AIXAM onder alle weersomstandigheden.

CHASSIS

+

carrosserie
=
maximale
bescherming

geTEST zonder compromissen
Alle AIXAM modellen ondergaan stabiliteitstesten (ISO): onder andere chicane, elandtest en slalom. Alle testen bij een maximum
snelheid van 45 km/h zijn optimaal geslaagd.

waarom is een CRASH-TEST
geslaagd?
Passagiersruimte intact zonder
noemenswaardige vervorming: geen
binnendringing, geen verwondingen en
u zit niet bekneld in uw voertuig.
 e ruiten zijn niet gebroken: geen snijwonden of overige
D
verwondingen.
 e veiligheidsriemen kunnen niet blokkeren: geen angst of
D
paniek om het voertuig te kunnen verlaten.
De portieren gaan niet open tijdens een ongeval: geen uitwerping.
 portierhandgrepen functioneren correct:
De
het portier opent gemakkelijk om het voertuig te kunnen verlaten.

m a at r e g e l e n
pa s s i e v e v e i l i g h e i d
Dit is alle technologie die de ernst van een impact minimaliseert.

Bescherming van de inzittenden
Alle materialen en technologie zorgen voor optimale veiligheid.
De soepele thermogevormde carrosserie vangt lichte schokken op
en het chassis, geëxtrudeerd in een aluminium profiel met een
brede diameter, beschermt uw AIXAM tegen vervorming.

het AIXAm netwerk   30 31

–

het
AIXAM
netwerk
garandeert
mijn veiligheid
het netwerk
behoud de
kwaliteit van
u w AIXAM .

Al deze aandacht
garandeert lange
betrouwbaarheid.

AIXAM,
De kracht van
het netwerk

ORIGINeLe onderdelen:
De fabrikant van AIXAM heeft een permanente
voorraad van onderdelen en is toegewijd
aan het beleveren van haar netwerk. Dit is
uitermate belangrijk om de deugdzaamheid en
duurzaamheid van uw AIXAM te garanderen.
service en onderhoudsprogramma:
AIXAM organiseert opleidingen voor alle
technici die werken bij officiële dealers.
Het Aixam goedgekeurd netwerk wordt up-todate gehouden met de laatste informatie met
betrekking tot reparatie en onderhoud: kwaliteit,
tijdsbestek en prijzen zijn derhalve gegarandeerd.

Imitatie onderdelen:
een bedreiging voor de veiligheid!
Gebruik originele AIXAM onderdelen voor
uw AIXAM. Door het gebruik van originele
onderdelen bent u altijd verzekerd verzekerd
van garantie en de hoogste kwaliteit.
Het gebruik van imitatie onderdelen kan
schade toebrengen aan uw AIXAM.

Niet erkend door AiXAM
Opgevoerde motoren.
D e race voor prestaties is een
uiterst gevaarlijke houding.
De voertuigen van AIXAM zijn niet
gecertificeerd om hoge snelheden te
behalen. U bent verantwoordelijk en
de verzekeringsmaatschappij kan zich
tegen u keren. AIXAM en haar netwerk
accepteren deze aanpassingen niet.

het netwerk is er voor de kwaliteit van uw
AIXAM en derhalve voor uw veiligheid.
De rol van AIXAM dealers is om u te begeleiden door
het assortiment, om u te adviseren over beschikbare
services en er dagelijks voor u te zijn.
Al deze aandacht verzekerd u de betrouwbaarheid
en duurzaamheid van uw AIXAM.

service

garantie en
pechservice

AIXAM geeft 2 jaar
fabrieksgarantie,
ongeacht het aantal
afgelegde kilometers.
Bovendien krijgt u
gratis 3 jaar AIXAM
Pechservice
(muv D-Truck;
Minauto 2 jaar).

SERVICE

Het AIXAM netwerk
heeft een goede
after-sales service.
De fabrikant heeft een
permanente voorraad
van reserveonderdelen
waardoor uw erkende
AIXAM-dealer u zo
snel mogelijk van
dienst kan zijn.

FINANCIering en
verzekering

Uw erkende AIXAMdealer kan u informeren
over de financieringsmogelijkheden en heeft
diverse contacten
met bijvoorbeeld
verzekeringsmaatschappijen of
gespecialiseerde
aanpassingsbedrijven,
zodat voor elke
aanvraag de juiste keus
kan worden gemaakt.

AIXAM h e e f t
meer dan 30
erkende dealers
in Nederland
voor verkoop en
service.

–

www.aixam.nl

het assortiment van AIXAM
is ontworpen voor dagelijks
gebruik, met een diesel of
elektrische motor.
Stap in de wereld van AIXAM,
met keuze uit 4 comfortabele
en veilige designs.
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PROFESSIONEEL
ASSORTIMENT

AIXAM PRO
D-TRUCK VAN

AIXAM MEGA Nederland BV
Importeur
Voor meer informatie
Bel gratis: 0800-249 26 28
of kijk op: www.aixam.nl
Blijf op de hoogte van alles
omtrent AIXAM!

Uw erkende AIXAM-dealer

D-TRUCK Laadbak
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ontdek het
complete aixam
assortiment bij
uw AIXAM-dealer

