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AIXAM MOBILITEIT
ONTDEK WAT EEN AIXAM VOOR JE KAN DOEN

–

DE 1 SUV
E

WE ZETTEN HOOG IN.

SENSATION

www.aixam.nl

DESIGN

BREAK

VEILIGHEID
IS GÉÉN OPTIE.


‘Standaard ABS op al onze
Sensation-modellen**.’

Met AIXAM bent u verzekerd van de veiligste brommobiel in zijn soort.
Bovendien biedt het uitgebreide dealernetwerk u de garantie voor jarenlang
zorgeloos rijplezier. We hebben onze zekerheden voor u gebundeld
in ‘de acht van AIXAM’.

1 Z
 eer gunstige financieringstarieven vanaf € 99,- per maand
2 De beste inruilprijzen voor uw inruilauto
3 Topkwaliteit onderhoud door uw AIXAM dealer
4 De beste service
5 D
 e veiligste Brommobiel
6 De enige 100% elektrische brommobiel
7 Europees goedgekeurd
8 2 jaar fabrieksgarantie

EVO
PRAKTISCH EN UITDAGEND

PREMIUM
E
DE 1 SUV MET HOGE INSTAP

SUV stijl

Beter zicht door
verhoogde zitpositie

Vernieuwd interieur
met soft touch afwerking

Ervaar het nieuwe rijplezier met de eerste AIXAM
SUV. Dankzij de verhoogde rijpositie van 5cm
kunt u het verkeer nog beter overzien en ervaart
u een uniek gevoel van veiligheid.

new

5cm hogere instap

15’’ lichtmetalen
velgen

• Standaard uitgerust met AIXAM Connect 6,2’’
touch-screen, Bluetooth™, USB en Achteruitrijcamera
•
S

tandaard uitgerust met AIXAM Concert 2 twin-cone
w
ne
luidsprekers (2x300W max)
n e w • Standaard uitgerust met ABS + EBD
• Hoge SUV instap (5cm extra bodemvrijheid en
verbeterde rijpositie)
• Twee interieurs naar keuze : zwart/zilver of
zwart/bordeaux rood
• LED-knipperlicht geïntegreerd in buitenspiegels
• 15’’ diamond gepolijst zwart satijn lichtmetalen velgen
• Gecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT actieve matrix :
betere leesbaarheid van veiligheidsberichten en hulp
bij het rijden in real time

Schutbord tussen
passagiers- en bagageruimte

3H30

VOOR EEN VOLLEDIGE LADING
VIA HET STANDAARD1100 liter bagageruimte
STOPCONTACT 220V***

new

VA N A F

€ 1 3 9 9 9*

new

new

• Standaard uitgerust met autoradio MP3/RDS/USB/
Bluetooth™ en 2 Ø 130 mm luidsprekers
• Standaard uitgerust met ABS + EBD

VA N A F

€ 1 5 5 9 9*
2

–

* Prijzen zijn exclusief eventuele opties, inclusief 21% BTW, metallic- of parelmoer lak,
verwijderingsbijdrage batterijen en accu’s, 3 jaar pechservice en afleverkosten
AIXAM geeft 2 jaar fabrieksgarantie ongeacht het aantal afgelegde kilometers.
** Met uitzondering van City Pack en eCity Pack.
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449,00€

PARELMOER RODE AFWERKING BESCHIKBAAR ALS OPTIE

/ maand

minilease.nl

Zorgeloos rijden met Hertz Private Minilease powered by AIXAM. Geniet van een scherp
maandtarief inclusief verzekering en onderhoud. Op basis van 24 maanden. Vraag naar
de voorwaarden bij uw AIXAM dealer of kijk op www.minilease.nl.
Aan de getoonde afbeeldingen en uitvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend.

–

Voor uitgebreide informatie, officiële dealers en
het samenstellen van uw AIXAM: www.aixam.nl 03
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BORDEAUX ROOD INTERIEUR BESCHIKBAAR ALS OPTIE OP PREMIUM MODELLEN

DESIGN

COUPÉ

STILSTAND IS
VOORUITGANG.


EVO
STRAKKE LIJNEN

Taps toelopende en sportieve lijn,
verleidelijk silhouet... Met de Coupé EVO,
rijdt u zoals u leeft, met stijl !

‘Standaard ABS op al onze
Sensation-modellen**.’
VA N A F

€ 1 4 7 9 9*

• Standaard autoradio MP3/RDS/USB/
Bluetooth™ en 2 Ø 130 mm luidsprekers
new • 
Standaard uitgerust met ABS+EBD
• Piano black afwerkingen interieur en
exterieur
• Achteruitrijsensoren
• 14’’ 5-spaaks zwarte lichtmetalen velgen
• Zwarte kunstlederen bekleding
•G
 ecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT
actieve matrix : betere leesbaarheid van
veiligheidsberichten en hulp bij het
rijden in real time
new

PREMIUM
ELEGANTE VORMGEVING
Met zijn chromen accenten en stijlvolle rondingen, de
Coupé Premium maakt elegantie uw dagelijks leven.

ELEKTRISCHE

VERSIE BESCHIKBAAR

GTI
SPORTIEF KARAKTER

VA N A F

€ 1 5 5 9 9*

Het ontwerp spreekt voor zich : rijk uitgerust
en onberispelijke details maken dat de
Coupé GTi een sportieve uitstraling heeft !

VA N A F

€ 1 6 3 9 9*

NIEUW GECOMBINEERD DASHBOARD MET
3.5’’ TFT SCHERM EN BLAUWE ACCENTEN

ELEKTRISCHE

VERSIE BESCHIKBAAR
• Standaard uitgerust met AIXAM Connect 6,2’’ touch-screen,
Bluetooth™, USB en Achteruitrijcamera
n e w • Standaard uitgerust met AIXAM Concert 2 twin-cone
luidsprekers (2x300W max)
n e w • Standaard uitgerust met ABS+EBD
• Twee interieurs naar keuze : zwart/zilver
of zwart/bordeaux rood
• LED-knipperlicht geïntegreerd in buitenspiegels
• 14’’ diamond lichtmetalen velgen
• Gecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT actieve matrix :
betere leesbaarheid van veiligheidsberichten en hulp bij
het rijden in real time
new

4

–

Voor uitgebreide informatie, officiële dealers en
het04samenstellen van uw AIXAM: www.aixam.nl

• Standaard uitgerust met 16’’ « GT » velgen
• Standaard uitgerust met AIXAM Connect 6,2’’
touch-screen, Bluetooth™, USB en Achteruitrijcamera
n e w • Standaard uitgerust met AIXAM Concert 6 twin-cone
luidsprekers: boomers + woofers + tweeters
• Standaard uitgerust met ABS+EBD
• Sport stoelen, chassis en bumpers
• « Carbon look » elementen interieur en exterieur
• Dubbele chroomlook uitlaat
• Gecombineerd dashboard met 3.5’’ TFT actieve matrix :
betere leesbaarheid van veiligheidsberichten en hulp
bij het rijden in real time
new

new

–

* Prijzen zijn exclusief eventuele opties, inclusief 21% BTW, metallic- of parelmoer lak, verwijderingsbijdrage batterijen en
accu’s, 3 jaar pechservice en afleverkosten. AIXAM geeft 2 jaar fabrieksgarantie ongeacht het aantal afgelegde kilometers.
** Met uitzondering van City Pack en eCity Pack.
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BLAUWE REMKLAUWEN

5
ZWARTE GT STOELEN EN
BLAUWE VEILIGHEIDSGORDELS

DESIGN
COMPACT

STOP!

...EN DOOR.

ew

SPORT n
IDEALE STADSMOBIEL

‘Standaard ABS op al onze
Sensation-modellen**.’

VA N A F

€ 1 3 6 9 9*

419,00€

/ maand

minilease.nl

Zorgeloos rijden met Hertz Private Minilease powered by AIXAM. Geniet van een scherp
maandtarief inclusief verzekering en onderhoud. Op basis van 24 maanden. Vraag naar de
voorwaarden bij uw AIXAM dealer of kijk op www.minilease.nl.
Aan de getoonde afbeeldingen en uitvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend.

Piano black dak

Piano black
deurstijlen

Zwarte siergrilles

PACK
STANDAARD COMPLEET

PREMIUM
ULTIEME ELEGANTIE

GT voorbumper

Zwarte 15’’
lichtmetalen
velgen

Dubbele chroomlook
uitlaat

3H30

VOOR EEN VOLLEDIGE LADING
VIA HET STANDAARD
STOPCONTACT 220V***

GT achterbumper

RODE ACCENTEN ALS OPTIE

ELEKTRISCHE

VA N A F

Zwarte
spiegelkapjes

Rode
spiegelkapjes

Parelmoer
rood dak

Piano black
deurstijlen

VERSIE BESCHIKBAAR

€ 1 1 4 9 9*

Rode siergrilles

ELEKTRISCHE

VA N A F

VERSIE BESCHIKBAAR
new

€ 1 4 3 9 9*
• Standaard uitgerust met AIXAM Connect 6,2’’
touch-screen, USB, Bluetooth™ en Achteruitrijcamera
n e w • Standaard uitgerust met AIXAM Concert
2 twin-cone luidsprekers (2x300W max)
n e w • Standaard uitgerust met ABS + EBD

• Standaard uitgerust met autoradio MP3/RDS/USB/
Bluetooth™ en 2 Ø 130 mm luidsprekers

new

GTO
SPORTIEVE LOOKS
VA N A F

€ 1 5 0 9 9*
• Standaard uitgerust met AIXAM Connect 6,2’’
touch-screen, USB, Bluetooth™ en Achteruitrijcamera
w
•
S

tandaard uitgerust met AIXAM Concert 6 twin-cone
e
n
luidsprekers : boomers + woofers + tweeters
n e w • Standaard 16’’ « GT » velgen
n e w • Standaard uitgerust met spoiler achter
n e w • Standaard uitgerust met ABS + EBD
new
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–

* Prijzen zijn exclusief eventuele opties, inclusief 21% BTW, metallic- of parelmoer lak (muv City Sport Wit), verwijderingsbijdrage batterijen en accu’s, 3 jaar pechservice en
06
afleverkosten. AIXAM geeft 2 jaar fabrieksgarantie ongeacht het aantal afgelegde kilometers. ** Met uitzondering van City Pack en eCity Pack.

• Standaard uitgerust met AIXAM Connect
6,2’’ touch-screen, USB, Bluetooth™ en
Achteruitrijcamera
• Standaard uitgerust met AIXAM Concert
2 twin-cone luidsprekers (2x300W max)
• Standaard uitgerust met ABS + EBD
• Zwarte 15” Lichtmetalen velgen
• Parelmoer rode uitrusting (optie) omvat :
- Parelmoer rood dak
- Parelmoer rode spiegelkapjes
- Parelmoer rode ringen in zijdelingse
siergrilles op voorbumper
• Gecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT
actieve matrix : betere leesbaarheid van
veiligheidsberichten en hulp bij het rijden
in real time

Voor uitgebreide informatie, officiële dealers en het
samenstellen van uw AIXAM: www.aixam.nl
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100%
ELEKTRISCH

VOOR IEDEREEN
Neem met minder geen genoegen

ZONDER

AUTORIJBEWIJS
PREMIUM

0 % 100 %

GELUIDSHINDER

STILTE

GTI

BELEEF
VA N A F

€ 9 4 9 91

Voor uitgebreide informatie, officiële dealers en het samenstellen van uw AIXAM: www.aixam.nl - www.aixam-pro.nl

MET

VA N A F

€ 1 5 1 9 91

PRESTATIE

PACK & PREMIUM

425

,00€

VA N A F

/ maand2

PREMIUM & GTI

minilease.nl

€ 1 9 2 9 01

ZONDER

2M

AUTORIJBEWIJS

2

2,8 M

Laadoppervlak voor de
Laadbak uitvoering

3

Laadvolume in de VAN uitvoering

0% geluidshinder

Energie terugwinning: de accu wordt opgeladen
tijdens het afremmen en remmen

0% CO2-uitstoot in de atmosfeer
0% stikstofoxide
0% deeltjes

8

new

3,5 uur voor een volledige lading via
een 220V*** stopcontact
1 uur laden = 25 km autonomie

Ongeveer 80 km in normale omstandigheden*
met een maximum van 130 km**

Lithium accupakket

Ongeveer €1 per 100 km

2 zits, een ruime bagageruimte, een gesloten
en verwarmde passagiersruimte

* Gemiddelde autonomie gemeten in de meest gunstige situatie.
Vele factoren kunnen deze waarde nadelig beïnvloeden.
** Gemeten volgens EU-verordenin UE/134/2014*2016/1824
*** Stopcontact met het NE norm.

Ongeloofelijke dynamiek en wendbaarheid
bij lage snelheid

–

1) Vanaf prijzen goedkoopste model van het betreffende design. Prijzen zijn exclusief eventuele opties, inclusief 21% BTW, metallic- of parelmoer lak
(muv Minauto Access en D-Truck/e-Truck Wit), verwijderingsbijdrage batterijen en accu’s, 3 jaar pechservice en afleverkosten.
2) Zorgeloos rijden met Hertz Private minilease powered by AIXAM. Geniet van een scherp maandtarief (getoonde maandbedrag betreft eCity Pack) inclusief verzekering en onderhoud. Op basis
van 24 maanden. Vraag naar de voorwaarden bij uw AIXAM dealer of kijk op www.minilease.nl. Aan de getoonde afbeeldingen en uitvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend.
AIXAM geeft 2 jaar fabrieksgarantie ongeacht het aantal afgelegde kilometers. e-Aixam modellen worden standaard geleverd met ABS, met uitzondering van eCity Pack.
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VA N A F

• 50% nuttig werkoppervlak
€ 1 4 0 9 91
• Een lage laaddrempel
• Afsluitbare opbergruimte onder Laadbak
• Gemakkelijk en toegankelijk met een zithoogte
van 760 mm
• Versterkte cabine en portieren voor maximale
veiligheid
• Een ruime cabine met vlakke vloer
• Uitstekend zicht dankzij de panoramische voorruit

VA N A F

–
09

• Maximaal koppel bij optrekken, perfecte
€ 1 8 9 9 91
driveability en optimale wendbaarheid
• Lage kosten en fiscale voordelen
• 0% geluidsvervuiling voor optimaal rijplezier
• Autonomie ongeveer 80 km* in normale omstandigheden
met een maximum van 130 km**
•3
 ,5 uur voor een volledige lading via een 220V*** stopcontact
• 1 uur laden = 25 km autonomie
• Ongeveer €1 per 100 km voor elektrisch laden
9

* Gemiddelde autonomie gemeten in de meest gunstige situatie. Vele factoren kunnen deze waarde nadelig beïnvloeden. ** Gemeten volgens EU-verordening UE/134/2014*2016/1824
*** Stopcontact met het NE norm.

MET

BEGIN UW REIS VEILIG MET AIXAM...

MET

AIXAM BIEDT U MEERDERE OPTIES ZODAT ELKE REIS ONVERGETELIJK IS.
Muziek, multimedia, handsfree bellen... Geniet van het rijden dankzij een uitzonderlijke
geluidskwaliteit en 100% connected zonder uw blik van de weg te halen...

TECHNOLOGIE

AAN BOORD

ZONDER

STRESS

VEILIGHEID

1. VOEG EEN NIEUWE DIMENSIE TOE DOOR NIEUWE AUDIO MOGELIJKHEDEN

Dompel uzelf onder in de wereld van geluid met de nieuwste generatie audiosystemen AIXAM
Concert versie 2, 4 of 6 luidsprekers met high fidelity geluidskwaliteit. Versie 4 is uitgerust met
Ø130mm-woofers en neodymium-tweeters. Versie 6 wordt aangevuld door 2 boomers voor
3D-geluid en maximaal muzikaal genot.
Een Pioneer subwoofer is beschikbaar als optie om uw systeem te voltooien.

De eenvoud van technologie aan boord met het geïntegreerde AIXAM
CONNECT 6,2’’ touch-screen, Bluetooth™, USB en achteruitrijcamera.

ZONDER

AUTORIJBEWIJS

4. EXCLUSIEF : TABLET MULTIMEDIA « AIXAM CONNECT 9’’ »

2. TABLET MULTIMEDIA « AIXAM CONNECT »

exclu
aixam

3. TABLET MULTIMEDIA « AIXAM CONNECT CD »

Intuïtieve interface met USB-poort, Bluetooth™-verbinding
en touchscreen. Bekijk video’s, zoek een station, luister uw
eigen muziek, bel handsfree...
Met ingebouwde CD/DVD-speler en achteruitrijcamera.

AIXAM zet opnieuw de standaard
op veiligheidsgebied met de introductie van standaard ABS op
alle Sensation modellen*. Zo mag
AIXAM zich met recht de veiligste
brommobiel
van
Nederland
noemen. Naast de standaard door
veiligheidsbureau CERAM UTAC
gecertificeerde veiligheidskooi nu
dus standaard ABS.

Een groot 9-inch touchscreen met hoge resolutie, compatibel
met Apple Car Play en Android Auto. Routebeschrijvingen
opvragen, bellen, berichten uitwisselen, naar muziek luisteren...
terwijl u zich richt op het rijden.

De officiële AIXAM dealer heeft
zelf kunnen ondervinden wat ABS
doet op een nat wegdek. Op de
testbaan van KEMP rijopleiding
in Lelystad zijn verschillen van
meer dan 10 meter gemeten!
Kortom een veilige keuze van
AIXAM!

VEILIGHEID IS
GEEN OPTIE
MAAR STANDAARD

Nummer 1 t/m 4 betreffen opties voor het SENSATION en e-Aixam assortiment.
Nummer 2 (zonder achteruitrijcamera) is eveneens als optie beschikbaar voor Minauto.

3

* met uitzondering van City Pack en eCity Pack

10
1

new

1

2

3

exclu aixam

Rijervaring nieuwe AIXAM Crossover
Hans en Marjan Kleppe rijden al bijna 10 jaar
AIXAM. Marjan al 10 jaar en Hans sinds 5 jaar.
“Ik vond het steeds minder verantwoord om
met name over de snelweg te rijden” zo
begint Marjan haar verhaal. “Toen daar ook
nog eens de medische keuring aankwam
wilde ik alles voor zijn en heb ik de overstap
naar een brommobiel gemaakt.
verschil in remweg met en zonder ABS: 3

We zijn enorme muziekliefhebbers en hebben gekozen
voor het AIXAM Concert systeem met Apple Carplay.
Wat een genot! Zelfs beter als bij onze zoon in de auto”
glimlacht Marjan. “Het fijne is dat alles stemgestuurd
werkt met Siri zodat het ook nog eens veiliger is. Over
veiligheid gesproken; Alle sensation modellen worden
standaard geleverd met ABS.

8

5

2

VEILIGHEIDSGORDELS

9

PANORAMISCH ZICHT

8

FRAME IN HTSS

7

CARROSSERIE IN KLEUR

6

X-REM SYSTEEM

5

GROTE BUITENSPIEGELS

4

3
7

1

2

6

VEILIGHEIDSKOOI

Het ontwerp is specifiek
aangepast aan het voertuig,
waardoor de voorruit en
het dak rechtstreeks op
de veiligheidskooi kunnen
worden geplakt, waardoor de
stijfheid van de carrosserie
toeneemt en de inzittenden
beter worden beschermd.

VERSTERKING
PORTIEREN
De dwarsbalken beschermen inzittenden
in het geval van een
aanrijding.

**

3

ZIJFRAMES

Het onderstel van de
carrosserie is versterkt om
vervorming van het geraamte
te voorkomen, waardoor
een veiligheidskooi wordt
gecreëerd die de inzittenden
beschermd.

4

CENTRALE
TUNNEL

Versterkt het chassis en
beschermd de inzittenden.

De veiligheidsgordels worden getest met
een volle lading, onderworpen aan een
trekkracht van 5,4 ton, die tweemaal zo
hoog is als door de wetgeving wordt
opgelegd (2,7 ton). Deze tests komen
overeen met 36 keer het gemiddelde
gewicht van elke berijder.
De grote ramen van uw AIXAM zorgen
voor uitzonderlijk zicht en verkleinen de
dode hoeken.
De voorste wieg en poten zijn
gemaakt van hoogwaardig elastisch
staal, voor het verkrijgen van een zeer
hoge weerstand om de inzittenden
te beschermen terwijl ze de massa
verminderen.

Thermogevormd, dempt en absorbeert
de energie van lichte schokken.
Dit is het meest stabiele en
veilige systeem op de markt van
brommobielen. Het vereist minder
inspanning op het pedaal en remt
daardoor beter.
Grote gebogen spiegels minimaliseren
dode hoeken. De geïntegreerde
knipperlichten maken manoeuvres
nog veiliger.

ABS wordt standaard geleverd op alle Sensation modellen met uitzondering van City Pack en eCity Pack. ABS is niet leverbaar op AIXAM Minauto en AIXAM PRO modellen.

meter

AIXAM. De veiligste brommobiel - Standaard met ABS**.
verschil in remweg met en zonder ABS: 4

10

10
4

We kozen uiteindelijk voor het merk AIXAM en
kochten een gloednieuwe Crossline in de kleur
zilver. In de afgelopen 10 jaar heeft hij ons nog nooit
in de steek gelaten! We gaan er overal mee naar toe,
zelfs op vakantie! Het leuke is dat we overal komen,
maar op ons eigen tempo. Na 10 trouwe jaren hebben
we hem ingeruild voor een rode AIXAM Crossover
Premium, de eerste SUV in zijn soort.
Hans verteld; “we worden ook een jaartje ouder”
en met de hogere instap en meer beenruimte zijn
we er echt op vooruit gegaan. Ook merk je dat de
motor een stuk stiller is geworden. “En hij wordt
veel sneller warm in de winter” vervolgt Marjan. “Dat
komt omdat er in dit model veel nieuwtjes zitten ten
opzichte van onze oude Crossline. We kregen ook
een mooie inruilprijs dus was de keus snel gemaakt.

9

–

10
Schematische weergave van de remweg van de AIXAM + ABS en brommobiel zonder ABS onder natte omstandigheden bij 25km/h, 35km/h en 45km/h

meter

Veiligheid is géén optie ! Een kortere remweg kan het verschil maken.

–
11

verschil in remweg met en zonder ABS: 6

meter
11



STILSTAND IS
VOORUITGANG.
‘Standaard ABS op al onze Sensation-modellen*.’

* Met uitzondering van City Pack en eCity Pack.

HET AIXAM NETWERK
GARANDEERT UW VEILIGHEID
ORIGINELE ONDERDELEN
De fabrikant van AIXAM heeft een permanente
voorraad van onderdelen en is toegewijd aan het
beleveren van haar netwerk. Dit is 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-to-date gehouden
met de laatste informatie met betrekking tot
reparatie en onderhoud: kwaliteit, tijdsbestek en
prijzen zijn derhalve gegarandeerd.

2 JAAR GARANTIE EN 3 JAAR 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, e-Truck
2 jaar).
SERVICE
Het AIXAM-netwerk beschikt over 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 AIXAM-dealer kan u informeren over de
financieringsmogelijkheden en heeft diverse contacten
met bijvoorbeeld verzekerings-maatschappijen en
gespecialiseerde aanpassingsbedrijven, zodat voor elke
aanvraag de juiste keus gemaakt kan worden.

KIES VOOR KWALITEIT
EN GA VOOR ORIGINELE
AIXAM ONDERDELEN

DENK HIERBIJ AAN:
• Originele onderdelen hebben een betere
pasvorm (koplampen, bumpers, frames),
wat tevens het uiterlijk van uw AIXAM ten
goede komt

IMITATIE ONDERDELEN:
EEN BEDREIGING VOOR UW VEILIGHEID

• Originele onderdelen hebben een langere
levensduur

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

• Met originele onderdelen blijft uw AIXAM
meer waarde houden bij verkoop

• Originele onderdelen zijn zorgvuldig
ontworpen en van de hoogste kwaliteit,
ze beschermen u beter bij bijvoorbeeld
een aanrijding

Voor uitgebreide informatie, officiële dealers en het samenstellen van uw AIXAM: www.aixam.nl

