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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.

AIXAM lanceert
als enige
producent een
100% elektrische
brommobiel.

Krachtig en dynamisch, MINAUTO is uitgerust met
de Euro 4-gecertificeerde Kubota-motor die een
ongeëvenaard rijplezier biedt.

AIXAM verkoopt
200.000ste
KUBOTA motor.
De Kubota
motor staat
garant voor
betrouwbaar
rijplezier.
AIXAM heeft
het alleenrecht
op de inbouw
van deze
motor in haar
producten.

Solide en betrouwbaar, de ritten zijn nog aangenamer en het rijden is eenvoudiger en veiliger.
Met de modellen Access, GT of Cross is MINAUTO
de essentiële partner voor al uw reizen.

vanaf € 10 589*

MINAUTO: NIEUW VOOR IEDEREEN.

2018

2017
2013

AIXAM
Crossline komt
als winnaar
uit de ANWBKampioen
test ‘beste
brommobiel’.

vanaf € 11 189*

AIXAM presenteert zijn gloednieuwe MINAUTOassortiment met de nieuwste generatie motor en
een vernieuwd ontwerp.

ENKELE BELANGRIJKE
M I J L PA L E N I N D E
HISTORIE VAN AIXAM

AIXAM en Hertz
lanceren:
Hertz Private
Minilease
powerd by
AIXAM.

Access
vanaf € 9 489*

–
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* Prijzen zijn exclusief eventuele opties, inclusief 21% BTW, metallic of parelmoer lak (muv Minauto Access), verwijderingsbijdrage batterijen en accu’s, 2 jaar Pechservice en afleverkosten.
Voor meer informatie over Hertz Private Minilease powerd by AIXAM zie pagina 12 of vraag naar de voorwaarden bij uw AIXAM dealer. www.aixam.nl

Lancering SENSATION
assortiment. Voldoet
reeds aan milieueisen
2018 met nieuwe motor
en nieuw chassis.
Ook de eAIXAM is
vernieuwd.

2018

Lancering
Crossover;
de grootste
brommobiel met
recordcapaciteit
kofferruimte
(1200 liter)!

2016

Introductie
MEGA
Multitruck;
een licht
bedrijfsvoertuig.

2011

AIXAM is de eerste
fabrikant van
brommobielen die
met succes slaagt
voor de frontale
crashtest hoewel
dit wettelijk niet
verplicht is.

2007

Ontstaan van
het merk MEGA,
een nieuw Frans
automerk. In de
beginjaren bouwt
MEGA sportwagens waarmee
tal van prijzen
worden behaald,
o.a. tweede
plaats ParijsDakar.

2003

Oprichting van
AIXAM als opvolger van het
merk Arola. De
eerste AIXAM,
325D was direct
een groot succes.

1988

1983

1992

AIXAM
HISTORIE

NIEUW DESIGN

VRIJHEID
IS GEEN
LUXE

5 NIEUW: AIXAM app				Pagina 07
6 eAIXAM: 100% elektrisch			

Assortiment

Introductie
AIXAM Minauto
assortiment en
nieuwe AIXAM
PRO D-Truck,
beiden met
nieuwe Kubota
motor met Euro
4-norm.

LED ACHTERLICHTEN

De achterlichten bieden uitstekende
verlichting met een moderne stijl.

STRALENDE OPTISCHE KENMERKEN

Krachtige koplampen, type halogeen, met geïntegreerde
dagrijverlichting en knipperlichten.

ENVOUDIG TE OPENEN

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

–
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GROTE BUITENSPIEGELS
Het gezichtsveld is verbeterd en de
blinde hoeken zijn verkleind.

ELEKTRISCHE RAMEN

Het volledige MINAUTO assortiment
is uitgerust met elektrische ramen.

AIXAM
BRENGT STIJL
IN DE WERELD
VAN HET
AM-RIJBEWIJS

vanaf € 13 999*
16” GT diamond gepolijst zwart satijn lichtmetalen velgen
beschikbaar als optie op City GTO en Coupé GTi.

LEZERSACTIE MAX MAGAZINE SUCCESVOL!
Dankzij de succesvolle lezersactie van Max Magazine in samenwerking met
Brommobiel-importeur AIXAM Nederland is mevrouw Van der Harst weer
mobiel! Ze won in februari dit jaar de prijs om op kosten van AIXAM haar
AM rijbewijs te halen.
Lezersactie
“Mijn man heeft sinds een paar jaar door
redenen geen rijbewijs meer” begint
mevrouw Van der Harst. “En ik heb hem
vroeger nooit gehaald omdat daar geen
aanleiding toe was. Als vaste lezer van
Max Magazine zag ik in februari de

KENMERKEN WAARDOOR U VOOR AIXAM KIEST.
HARMONIEUZE RONDINGEN,
SCHERPE LIJNEN, EEN
VOLLEDIG VERNIEUWDE
ACHTERKANT, BUMPERS

OM HET SILHOUET IN ELK
SEGMENT TE VERBETEREN,
ERGONOMIE VAN DE
ACHTERLICHTEN, ENZ.

lezersactie voorbij komen met de kans om
het AM-rijbewijs te behalen. Het doel van
AIXAM is namelijk om zoveel mogelijk
mensen mobiel te houden en te maken.
Wat bleek; ik was de tweede beller en dus
viel ik in de prijzen!”

Intensief traject
“Ik startte per direct met het lessen in een Brommobiel.
Tegenwoordig heb je namelijk een AM-rijbewijs nodig
om hier in te mogen rijden. Je moet een theorie-examen
afleggen en een praktijkexamen. Dat is maar goed ook
voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid
van je medeweggebruikers. Na 22 lessen mocht ik op
na het behalen van mijn theorie-examen. En wat denk
je? In een keer geslaagd! Daar ben ik best trots op, ik
ben namelijk 72 jaar en had hiervoor geen rijbewijs.”
Vrijheid terug
“We hebben onze vrijheid terug. Zo moeten we vaak
naar het ziekenhuis en zijn we hier afhankelijk van het
04

–

vanaf € 11 439*

openbaar vervoer. Dat kost heel veel tijd en je kunt
niet altijd rekenen op een stabiele dienstverlening.
Nu kunnen we veilig, droog en comfortabel een
boodschapje doen, naar de kinderen gaan en het
ziekenhuis bezoeken wanneer ons dat schikt. Een
enorme opluchting!”
Rollen omgedraaid
“We hebben direct een mooie nieuwe AIXAM Crossline
besteld! Die heeft een veiligheidskooi, zit comfortabel
en ziet er super hip uit! Net een mini-auto. Zo zorgde
mijn man vroeger altijd voor vervoer en nu kan ik deze
taak met plezier overnemen.
AIXAM Nederland en Max Magazine bedankt!”

HET PROFIEL KENMERKT ZICH DOOR DE HORIZONTALE GOLFBEWEGING OP DE
ZIJKANT EN DE CHROOMLOOK DEURSTRIPS (STANDAARD OP CITY PREMIUM).
DE GERAFFINEERDE EN ELEGANTE GRILL MAAKT ZIJN LOOKS NOG BETER.

vanaf € 13 539*

–
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UITGESPROKEN LIJNEN OP DE ZIJKANT BEVESTIGEN ZIJN PERSOONLIJKHEID.

* Vanaf prijzen goedkoopste model van het betreffende design. Prijzen zijn exclusief eventuele opties, inclusief 21% BTW, metallic of parelmoer lak, verwijderingsbijdrage batterijen en accu’s, 3 jaar Pechservice en afleverkosten.
Voor meer informatie over Hertz Private Minilease powerd by AIXAM zie pagina 12 of vraag naar de voorwaarden bij uw AIXAM dealer. www.aixam.nl
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E N K E L E D E TA I L S : A S S O RT I M E N T S E N SAT I O N
1/ STANDAARD STOFFEN BEKLEDING VOOR CITY PACK 2/ PARALLEL RUITENWISSER 3/ LED KNIPPERLICHT EN GROTE SPIEGELS
4/ ERGONOMISCH STUUR MET PLATTE ONDERKANT VOOR MAKKELIJK IN- EN UITSTAPPEN EN ”EBBENHOUTLOOK”
DASHBOARD ELEMENTEN 5/ ”HORIZON” ACHTERLICHTEN 6/ LICHTMETALEN VELGEN BESCHIKBAAR ALS OPTIE OP GTO EN GTI
7/ LICHTMETALEN VELGEN BESCHIKBAAR ALS OPTIE OP PREMIUM MODELLEN 8/ STANDAARD LICHTMETALEN VELGEN BIJ
COUPÉ PREMIUM 9/ ZORGVULDIG ONTWORPEN BAGAGERUIMTE MET STIJVE HOEDENPLANK VOOR EEN EXTRA OPSLAGNIVEAU

NIEUW: DE AIXAM mobo APP!
D E I N N O VAT I E VA N A I X A M G A AT V E R D E R M E T D E
O N T W I K K E L I N G VA N E E N A P P V O O R U W S M A RT P H O N E .
De AIXAM mobo app is erop gericht om u meer service te bieden.
U kunt een afspraak maken voor een servicebeurt of een proefrit,
een vraag stellen aan uw dealer, nieuws ontvangen, etc.
Alles wat u nodig hebt om in contact te blijven met uw AIXAMdealer, het maakt uw leven makkelijker!

TREND SPOTTER,

AIXAM loopt voorop met design
in de wereld van de 45km auto.

KLEUR:
STA A L G R I J S M AT

Deze trendy kleur is beschikbaar op
de modellen City Premium, City GTO,
Coupé Premium en Coupé GTi.

MET EEN CAPACITEIT
VAN 1000 LITER (COUPÉ)
VERLEGT AIXAM DE
GRENZEN VAN RUIMTE
EN FUNCTIONALITEIT.

–
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DOWNLOAD
DE NIEUWE
AIXAM mobo
APP!

–
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100%
ELEKTRISCH

DANK JE AIXAM
MOBIEL DANKZIJ MIJN AIXAM!
Even voorstellen
Mijn naam is Marian en ben inmiddels 61 jaar, ik woon in Midden –Limburg
en werk in Maastricht. Wandelen, fietsen en OV, het was voor mij geen
enkel probleem om van A naar B te komen: ik houd van reizen en de natuur.
Ik kan genieten van elk diertje, bloemetje of pittoresk huisje onderweg en
daarom heb ik nooit zo de behoefte gehad om mijn rijbewijs B te halen.
Verliefd
Begin jaren ‘90 zag ik voor het eerst een brommobiel op een beurs en ik
werd er meteen verliefd op, desondanks heeft het nog tot 2010 geduurd
eer ik zelf een Aixam heb gekocht. In 2010 moest ik namelijk voor mijn
werk een rijbewijs en eigen vervoer hebben, iets waar ik op deze manier
heel creatief mee om ben gegaan.

vanaf € 14 948*

ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
TEN DIENSTE VAN COMFORT,
VEILIGHEID EN HET MILIEU

Laad uw eAIXAM via het stopcontact of tijdens
de pauze. De eCoupe en eCity bieden u alle
comfort die u nodig hebt tijdens het rijden.
Geniet elke dag van de stilte en het rijplezier!
(1)

–
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Op vakantie
Als kind was ik wel eens met de bus in Koblenz geweest, maar verder
was de Eifel voor mij onbekend terrein. Met een navigatiesysteem en een
navigatie app vind ik mijn weg wel, maar ik twijfelde of ik wel overal de
Gemiddelde autonomie is 80km, naar EU norm 134/2014*2016/1824, afhankelijk van het gebruik. - (1) Stopcontact met het NE-norm. *Prijs is exclusief eventuele opties, inclusief 21% BTW, metallic of parelmoer lak, verwijderingsbijdrage batterijen en accu’s, 3 jaar Pechservice en afleverkosten.

AIXAM, ONTDEK
HET 100%
ELEKTRISCHE
ASSORTIMENT.

Mijn eerste AIXAM
Mijn eerste brommobiel was de AIXAM Crossline, helaas werd deze na 11
maanden gestolen, waarna ik een Crossline Premium heb gekocht.
Hier heb ik veel plezier mee gehad, want ik rijd dagelijks ruim 80 km naar
mijn werk en terug, daarnaast reed ik in het weekend ook nog eens de
nodige kilometers om mijn ouders te bezoeken.
Na drie jaar werd de Premium ingeruild tegen een Coupé GTI, geel, zwart
dak, rode velgen en een sunroof. Ik was en ben nog altijd stapelverliefd op
deze brommobiel.

2
–

hellingen op zou komen. Mijn dealer in Limburg verzekerde mij dat ik wel
boven zou komen al gaat het misschien langzaam. Zo niet, dan zouden ze
mij op komen halen.
Kollig heb ik zonder problemen bereikt, maar de terugreis was andere
koek. Zonder netwerk, GSM-bereik of GPS-signalen kon ik met geen
mogelijkheid een route plannen, dat maakte de reis naar huis wel heel erg
spannend. Hopend dat er genoeg diesel was totdat ergens een tankstation
in zicht zou komen ging ik op weg.
Uiteindelijk heb ik er maar een uurtje langer over gedaan om weer veilig
thuis te komen, een ervaring rijker en geleerd dat ik niet alleen op de
moderne technologie moet vertrouwen, maar moet zorgen dat ik ook een
wegenkaart bij me heb.
Met de AIXAM Crossline ben ik ook verschillende keren naar Zeeland
op vakantie gegaan (Mijn vakantie begint op het moment dat ik in de
brommobiel stap!) en ik had overal veel bekijks. Op mijn route door België
en ook in Zeeland kwam ik nauwelijks brommobielen tegen en als ik
ergens stond geparkeerd dan stonden er altijd wel mensen omheen om
naar binnen te gluren. Op dit moment ben ik in het bezit van een AIXAM
Crossover en daar ben ik in september 2017 mee op vakantie geweest in
de Vulkaan-Eifel, iets ten noorden van Cochem, dat was een heel avontuur.
Waar ik dit jaar op vakantie ga weet ik nog niet, er zijn plannen genoeg en
ooit als ik met pensioen ben hoop ik Europa te gaan verkennen met mijn
AIXAM!

NIEUWE D-TRUCK
UITVOERINGEN
vanaf € 14 639*

C O M PA C T E K L U S M A AT

Praktisch, geen klus te groot

vanaf € 14 139*

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.
* Prijzen zijn exclusief eventuele opties, inclusief 21% BTW, verwijderingsbijdrage
batterijen en accu’s en afleverkosten.

VAN

–
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LAADBAK

VEILIGHEID VOOROP
AIXAM KIEST
VOOR INNOVATIE
TEN DIENSTE VAN
COMFORT EN VEILIGHEID.

V

oortdurend onderzoek door
ingenieurs van AIXAM maakt
het mogelijk om ingenieuze en
praktische oplossingen te bieden voor
comfort tijdens het dagelijks gebruik

Lijn van parallel
ruitenwisser.

2 - COMFORT
Het comfort binnenin met minimaal
geluid helpt u te concentreren
tijdens het rijden. Het dashboard
is ontworpen zodat elke handeling
efficiënt is en de achteruitrijcamera
maakt manoeuvreren makkelijker. Tot
slot, de bagageruimte verzekert u dat
uw bagage geen projectielen worden.

Het ABS-systeem
reguleert de
remkracht om
een continue
sturende balans
te garanderen.

Lijn van oude
ruitenwisser.

NIEUW

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

NIEUW

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

CHASSIS
+
CARROSSERIE
=
MAXIMALE
BESCHERMING

GETEST ZONDER COMPROMISSEN
Alle AIXAM modellen ondergaan stabiliteitstesten (ISO): onder andere chicane, eland-test
en slalom. Alle testen bij een maximum
snelheid van 45 km/h zijn optimaal geslaagd.

De spiegels zijn vergroot om
het zicht te optimaliseren. Een
knipperlicht is geïntegreerd.
(afhankelijk van model).

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

3 - TECHNOLOGIE
De keuze van de materialen en de
technologie spelen een rol bij de
bescherming van de inzittenden.
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.

NIEUW

Een perfect ergonomisch stuur,
de platte onderkant maakt het u
gemakkelijk in en uit de auto te
stappen.

AIXAM dealer Nicolijn Minicars te Westbroek levert 4 nieuwe AIXAM Coupé’s
aan New York Pizza in Utrecht.
Met deze levering maakt New York Pizza een begin om voor de regio Utrecht de Pizza’s
met een AIXAM-brommobiel te leveren. De voordelen zijn legio; zo kunnen ze per keer
meer pizza’s meenemen en zitten de bezorgers lekker droog en warm of lekker koel in
de zomer door het gebruik van airconditioning. Dus als u in de regio Utrecht woont en u
doet een bestelling bij New York Pizza dan kan er zomaar ineens een AIXAM bij u voor
de deur staan !

ANWB-rijschool te Lelystad: Leren rijden in een eAIXAM

van uw AIXAM.
AIXAM is de eerste fabrikant die haar
modellen met succes aan crashtests
heeft onderworpen en dit nog altijd
bij elk model toepast.

IN 3 PUNTEN OMSCHREVEN
ALLE FACETTEN VAN EEN GOED BESTUDEERD DESIGN.
1 - ZICHT
Zowel binnenin het voertuig als aan
de buitenzijde, is het essentieel
om te zien en gezien te worden
om veilig aan het verkeer deel
te kunnen nemen. AIXAM heeft
de buitenspiegels verbeterd, het
zicht door de ramen, de kwaliteit
van de verlichting, etc.

Nieuwe « Pizza-bezorgauto » New York Pizza

WAAROM IS EEN CRASH-TEST GESLAAGD?

ANWB-rijopleiding Kemp te Lelystad heeft voor de
brommobiel-rijlessen gekozen voor een eAIXAM,
de 100% elektrische brommobiel van AIXAM.

Wist u dat AIXAM de enige
crashtest-gecertificeerde
brommobiel is?
Al onze brommobielen worden
standaard uitgevoerd met
veiligheidschassis.
Daarnaast biedt AIXAM als
enige de optie voor ABS.

Kemp Rijopleidingen gaat voor groen! Naast
elektrische scooters zet Kemp Rijopleidingen
óók de unieke, elektrische brommobiel van
AIXAM in voor haar praktijklessen.
Een brommobiel is ideaal voor mensen
die moeite hebben met het halen van een
autorijbewijs of degenen die het lastig vinden
om een bromfiets te bedienen of te besturen.
Maar natuurlijk ook voor diegenen die lekker
droog willen blijven tijdens hun rit naar school
of werk! Je mag in een brommobiel rijden met
het brommobielrijbewijs (AM4), maar ook met
het bromfietsrijbewijs (AM) of autorijbewijs

(B). Uiteraard zijn deze rijbewijzen te behalen
bij Kemp Rijopleidingen!
Een brommobiel is comfortabeler en veiliger
dan een brommer én je doet alvast ervaring
op voor je rijbewijs B, aangezien je veel op
de weg rijdt met een brommobiel. Geen
brandstofkosten, bijzonder weinig onderhoud
en misschien wel het belangrijkste: de
elektrische brommobiel is heel erg goed voor
het milieu.
Kortom zijn wij, van Kemp Rijopleidingen,
enorm blij met ons elektrische racemonstertje!

AIXAM
VEILIGHEIDS
KEURING.
VOOR ALLE MERKEN
BROMMOBIELEN
OUDER DAN 2 JAAR
Omdat AIXAM de veiligheid van u en
andere weggebruikers voorop stelt!

Passagiersruimte intact zonder noemenswaardige
vervorming: geen binnendringing, geen
verwondingen en u zit niet bekneld in uw voertuig.

Geluidsisolatie is een combinatie van materiaalkeuze
en montage van de uitrusting die voor een
gecontroleerde geluidsdruk in de passagiersruimte
zorgen: de bekleding gemaakt van materialen die
frequenties absorberen, hoogwaardige kwaliteit
isolatie onder de motorkap* in combinatie met de
nieuwe elektrisch gecontroleerde radiateur en
ventilator dragen bij aan een beduidende afname
van het totale geluidsniveau.
* afhankelijk van model
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 e ruiten zijn niet gebroken: geen snijwonden of
D
overige verwondingen.
 e veiligheidsriemen kunnen niet blokkeren: geen
D
angst of paniek om het voertuig te kunnen verlaten.
 portieren gaan niet open tijdens een ongeval:
De
geen uitwerping.
 portierhandgrepen functioneren correct:
De
het portier opent gemakkelijk om het voertuig te
kunnen verlaten.

Kijk op www.aixam.nl voor een dealer bij u in de buurt, of bel gratis 0800-249 26 28

ONDERSCHAT ZE NIET.
Wat ‘n AIXAM allemaal voor je kan doen.

Lease nu één van de stijlvolle mobieltjes
én vergroot je bereik*

Scherp maandtarief
Inclusief verzekering
Inclusief onderhoud

Zorgeloos rijden met Hertz Private Minilease powered by Aixam.*

Hertz Private Minilease powered by AIXAM
biedt vier stijlvolle modellen, die hieronder
staan afgebeeld. Allen voorzien van een
stille, zuinige dieselmotor die voldoet aan de
nieuwe wetgeving. Je mag een brommobiel

rijden met een AM-rijbewijs. Ben je medisch
afgekeurd voor je rijbewijs dan kun je met
een brommobiel dus tóch je mobiliteit behouden. Wacht niet langer en kijk wat een
AIXAM voor jou kan betekenen.

2

2

Diesel

Diesel

Compact

Compact

349,- per maand*

375,- per maand*

CROSSLINE PREMIUM TABLET

COUPE PREMIUM TABLET
2
Diesel
Deluxe
395,- per maand*

*Op basis van 24 maanden. Vraag naar de voorwaarden bij uw AIXAM dealer. www.aixam.nl
Aan de getoonde afbeeldingen en uitvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend.

2
Diesel
Deluxe
410,- per maand*

/ Foto’s : C. CHAIZE, DINGO - Document en foto’s zijn niet bindend. Wij dragen geen enkele
aansprakelijkheid in geval van fouten en/of onvolkomenheden in dit document. 05/2018.

CITY EVO TABLET

MINAUTO GT

