linija VISION
nov izgled vozil, ki jih lahko
vozite brez izpita za avto

dizajn
COMPACT

dizajn
coupé

dizajn
break

N°1 med mopedavti

DIZAJN

Nova linija

za vse,…

Odkrijte nove dodatke pri modelih Compact, Coupe in Break ter se prepričajte
o kakovosti opreme in materialov.

… za okolje !

« compact »

Prvi model nove linije je namenjen dinamični vožnji,
saj se odlično obnese v vseh prometnih situacijah.

Odkrijte novo moč mobilnosti. Dobrodošli v
vesolju «mopedavtov» Aixam.

novosti pri vozilih aixam :

Modeli

Nova prestavna ročica s sistemon ULTRA
SOFT. Prestavljanje je tekoče in enostavno.

Nova oblika ključa
«FLIPKEY»
pri opremi Premium.

Nov LCD potovalni računalnik*: pravi
partner na poti za popoln prikaz informacij
o vožnji.
* na voljo odvisno od različice.

Stranske odprtine* omogočajo hitro
sušenje in odmrzovanje stranskih stkel, kar
zagotavlja optimalno vidljivost.

PACK

stran 4/5
stran 6/7
stran 8/9

stran 10/11
stran 30/33

e

opcija Pack, S in premium

Linija VISION s.3

DIZAJN

DIZAJN

S svojo prostornostjo, njegovimi natančnimi
in ostrimi linijami je model Coupe eleganten in
dinamičen.

Prostornost, velikost in oblika modela Break
vam ponujajo možnost za «pobeg», obenem pa
omogočajo, da so vaše vsakodnevne poti lažje.

« coupé »

« break »

Modeli

MODeli

stran 12/13

str. 18/19
str. 20/21

stran14/15
stran16/17

stran 30/33

e

opcija S, premium in GTI

CENIK

str. 25
stran 26/27

LINIJA VISION

opcija

na voljo kot
električno
vozilo

Dizajn compact s.5

PACK
Nagajiv
City Pack je rezultat izvirnosti v oblikovanju in igrivosti.
Zasnovan je z namenom, da bo vaša vožnja enostavna.

Mornarsko modra/
srebrno siva
streha

Siva

Biserno bela

Možnost 14’’
aluminijastih platišč

OPCIJA

OPCIJA

na voljo kot
električno
vozilo

Dizajn compact s.7

DRZEN
Mestni «mopedavto», ki mu ni para. City S je eleganten, drzen in
stilski. Njegove črte na pokrovu motorja in beli detajli mu dajejo
športen videz. S tem vozilom boste zagotovo privabljali poglede.
Pustite se zapeljati…

Biserno
rdeča/
bela streha

Mornarsko
modra/
bela streha

OPCIJA

OPCIJA

na voljo kot
električno
vozilo

Dizajn compact s.9

ELEGANTEN
City Premium se odlikuje po svoji eleganci. Veliko podrobnosti
in lepih dodatkov krasijo ta model in naredijo njegovo silhueto
še bolj privlačno.
Kompakten, enostaven za uporabo in še posebej okreten v mestu,
City vsak dan nudi veselje in užitek v vožnji.
K očarljivosti vozila City Premium veliko pripomorejo kromirani
dodatki: zaščita na vratih, kljuke, stranska ogledala. Svetla in po
meri narejena platišča še dodatno izboljšajo izgled tega vozila.

Mornarsko modra/ Titanium siva
Črna/
srebrno siva
srebrno siva
streha
streha

Srebrno siva

Biserno bela

OPCIJA

Opcija

Dizajn compact s.11

Drugačen
Doživite strast GTO-ja.
S svojim elegantnim, ekskluzivnim dizajnom in edinstvenim slogom
GTO fascinira. GTO nudi visokokakovostne zaključke, ki zadovoljijo
vse potrebe po elegantnem in hkrati športnem videzu. Z močnim
značajem in svojo elegantno linijo vas ne bo pustil ravnodušnega.
Prepustite se mu!
S svojimi uravnoteženimi linijami in podkrepljen s finimi detajli,
športnim videzom še poudarja svojo osebnost. Sprednji del
je poudarjen z meglenkami in led dnevnimi lučmi. Dekorativni
elementi iz karbona (imitacija) pa poudarjajo športni značaj vozila.

Biserno
rdeča/
črna streha

Bisernobela/
črna streha

Rumena/
črna streha
Barva nadzorne plošče v barvi vozila

OPCIJA

OPCIJA

na voljo kot
električno
vozilo

Dizajn COUPÉ s.13

Vitalen
Coupé S predstavlja drznost in dinamičnost.
Coupé S je kot nalašč za ljudi, ki živijo aktivno in jih vabi, da
spoznajo nove občutke v vožnji. Rojen iz duha inovativnosti in
ustvarjalnosti, njegov urbani špostni videz pa mu daje prepoznaven
slog.
Coupé S je daleč od tega, da vas bo pustil ravnodušne med vožnjo
in v vas vzbuja željo po osvajanju mesta.
Podlezite njegovi vitalnosti.

Biserno
rdeča/
bela streha

Črna/
bela streha

OPCIJA

OPCIJA

na voljo kot
električno
vozilo

dizajn COUPÉ s.15

Z okroglimi linijami, čutno in zapeljivo silhueto
ter edinstveno eleganco, Coupé Premium ni ostal
neopažen v urbanem okolju.
Odkrijte Coupé Premium ter svež zrak in pridih
enostavnosti, ki vam ga prinaša v vsakdanjm življenju.
Coupé Premium vas ne bo pustil ravnodušne, zaradi
ravnotežja, elegance in dinamičnosti.

Mornarsko
modra/
siva streha

Titanium
siva

Srebrno
siva

Biserno
bela

Biserno
rdeča

Sestavite svoj
model premium
Veliko opcij omogoča,
da sestavite Coupé, ki
vam najbolj ustreza.
Izbirate lahko med motorjem,
strešnim oknom, spojlerjem,
strešnimi okraski, nalepkami
na pokrovu motorja in
stranskih vratih...
Prilagodite svoj Coupé
svojim željam.

SERIJSKO

Opcija

na voljo kot
električno
vozilo

Športen
GTI je mestno vozilo z ognjenim temperamentom.
Kompakten, močan in atletski, GTI ima edinstveno
osebnost.
S Coupé-jem je vsak trenutek edinstven. Pripravite se
na nepozabne trenutke!

Črna/
črna streha

Biserno
rdeča/
črna streha

Bisernobela/
črna streha

Rumena/
črna streha

Sestavite svoj model GTI
Veliko opcij omogoča,
da sestavite Coupé, ki
vam najbolj ustreza.
Izbirate lahko med motorjem,
strešnim oknom, spojlerjem,
strešnimi okraski, nalepkami
na pokrovu motorja in
stranskih vratih...
Prilagodite svoj Coupé
svojim željam.

Dizajn COUPÉ s.17

OPCIJA*

OPCIJA**

Dizajn break

S.19

Avanturist velikih ulic
Z modernimi linijami in dinamičnostjo je novi Crossline idealen
za mestno avanturo. Je praktičen, okreten in pameten.
S svojo prostornostjo in prijaznostjo za uporabo ima vse razloge,
da z njim doživite mesto vsak dan.

Črna/
črna streha

Mornarsko
modra/črna
streha

Titaniumsiva/črna

Srebrnosiva/
črna streha

Bisernobela/
črna streha

Biserno
rdeča/
črna streha

AIXAM INOVACIJE: « IMPACT PROTECT »
Prednji odbijač in zadnji odbijač ter blatniki so dodatno ojačani z materiali «zaščitnega učinka», ki
absorbirajo manjše trke in povečujejo robustnost vozila.

OPCIJA*

oPCIJA**

* za modele GT in GTR
** ni dobavljivo za modele GT in GTR

Dizajn break

Raziskovalec mesta in
podeželja
Crossover je idealen kompromis za združitev uporabnosti in
udobja.
S svojo prostornostjo in vsestranskostjo Crossover izpolnjuje vsa
vaša pričakovanja. Prtljažna prostornina 1200 litrov je rekordna
v tej kategoriji.
Predstavljajte si, kaj vse lahko postorite z njim…

Črna/
srebrno siva

Mornarskomodra/
srebrno siva

Titanium
siva

Srebrno siva

Biserno bela

S.21

tišji motor

mobilnost z zvočno izolacijo
AIXAM se zaveda zvočnega onesnaženja, zato ponuja bolj dovršeno
tehnologijo. zavezali so se, da bodo zmanjšali zvočne emisije pri svojih
vozilih.

Aixam je posebej za linijo Vision razvil
motor, ki je zvo čno bolj izoliran, kar
zmanjšuje glasnost, povečuje udobno
atmosfero v kabini...
Učinkovita zvočna izolacija prispeva k
znatnemu upadu zunanje in notranje
glasnosti in ohranja kakovost življenja.

motorji s.23

2 leti
garancije

KUBOTA,
dolgoletni
partner
aixama.

motor za odličnost !
Že 30 let je v vozilih Aixam vgrajen standardni
KUBOTA dizelski motor. Njegova glavna
značilnost je, da je zanesljiv in varen.
Z več kot 300 000 vgrajenimi motorji v vozila
Aixam, KUBOTA ostaja zanseljiv partner tudi v
prihodnosti.

novost
2 leti
garancije

AIXAM ponuja
v liniji vision,
nov motor hdi
s skupnim vodom opcija(1).

Motorji LOMBARDINI

Lombardini je večletni partner, katerega motorje
vgrajuje v svoja bencinska štirikolesa. Z novim
HDI motorjem (opcija), zavedajoc se zvočnega
onesnaženja, Aixam ponuja boljšo avtomobilsko
tehnologijo.
(1) Opcija na voljo pri modelih City Premium, City GTO, Coupé Premium in Coupé GTI.

EKSKLUZIVNO :

AIXAM CONNECT

Kot novost, Aixam ponuja nov multimedijski
sistem najnovejše generacije z vmesnikom
Bluetooth in intuitivnim zaslonom na dotik.
Enostavno povežite vašo MP3 napravo ali
USB ključek preko sprednjega vhoda.
Doživite to vgrajeno inovacijo!*

IZNAJDLJIVOST IN
VARNOST

Kamera za vzratno vožnjo

Na multimedijskem ekranu lahko spremljate dogajanje za
vozilom in s tem lažje manevrirate ter se izognite oviram.
Kamera se vklopi, ko prestavite prestavno ročico v vzratno.
*Za pogoje uporabe glejte uporabniški priročnik.
Kot opcija pri opremi Premium, GTO in GTI.

Pazite na svoj «hrbet»!

cenik linije VISION s.25

Cenik
Modeli
City Pack
City S
City Premium
City GTO
Coupé S
Coupé Premium
Coupé GTI z ABS
Crossline Premium
Crossover Premium
Elektricna vozila
e City Pack
e City S
e City Premium
e Coupé S
e Coupé Premium
e Coupé GTI z ABS
Vozila, za vožjo katerih potrebujete B1 izpit
Crossover GT Premium (Dizel z ABS)
Crossover GTR Premium (Bencin z ABS)
--

Cenik dodatne opreme1
Opcija 1

Pregrada prtljažnika

Opcija 2

Zaustavljalec prtljage

Opcija 3

Rezervno kolo z dvigalko

80 €
80 €
150 €

v € z DDV

Opcije

Opcija 4

Zadnja odlgalna polica

40 €

10 990
11 990
12 990
13 490
12 990
13 990
15 490
13 990
14 990

1/2/3/4/5/11/22
1/3/10/11
1/10/11/20/21/25
1/6/8/9/10/11/14/20/23/24/25
1/3/10/11
1/10/11/12/13/18/19/20/21/25
6/8/9/11/12/14/17/20/25
10/11/18/20/21
10/11/18/20/21

Opcija 5

Tekstilna obloga prtljažnika

48 €

Opcija 6

Nalepke za vetrobransko steklo pri
modelih GTI in GTO

74 €

Option 8

Aluminijast nedrseč predpražnik

110 €

Opcija 9

Stranske dekorativne nalepke GTI in GTO

160 €

v € z DDV

Opcije

14 999
16 666
17 257
17 708
18 611
19 999

1/2/4/5/16/22
1/10/16
1/10/16/20/21
1/10/16
1/10/12/13/16/18/19/20/21
6/8/9/12/14/16/17/20

v € z DDV

15 591
16 805

Opcije

18/20/21
18/20/21

Opcija 10 ABS zavorni sistwm

600 €

Opcija 11 Klimatska naprava

1 400 €

Opcija 12 Izbira barve strehe

120 €

Opcija 13 Dekorativne nalepke za streho

270 €

Opcija 14 Samolepilni barvni trakovi
Opcija 16 Dodatno ogrevanje
Opcija 17 Panoramsko strešno okno
Opcija 18 Okrasni krom letvici na vratih

60 €
1 000 €
500 €
90 €

Option 19 Č
 rna streha in panoramsko strešno okno

600 €

Opcija 20

Radio z zaslonom na dotik, Bluetooth™ +
USB in kamera za vzvratno vožnjo

502 €

Opcija 21

ALU dekoracija armature in sedeži v
črni barvi

0€

Opcija 22 Platišča iz aluminija 155/65R14

289 €

Opcija 23 Armatura “carbone look”

100 €

Opcija 24 Pragovi vozila v imitaciji karbona
Opcija 25 Motor HDI Lombardini

(1) cene vključujejo DDV

80 €
1 200 €

PRILAGODLJIV VAŠIM POTREBAM

novi D-TRUCK
Ker vaša profesionalna dejavnost
zahteva velik prostor za prevoz vašega
orodja, materiala in opreme, zraven pa
tudi okretnost in dobro mobilnost... je
AIXAM PRO oblikoval vozilo, ki temelji
na dolgoletnih izkušnjah in strokovnem
znanju, pridobljenem z razvojem
Mega gospodarskih vozil.

EKSKLUZIVNO: 3 m3

50 % POVRŠINE NAMENJENE delovni površini
D-TRUCK združuje kabino, prostorni
zadnji del in veliko delovne površine
pri vsaki konfiguraciji.

D-TRUCK prinaša nov slog v
kategorijo kompaktnih gospodarskih
vozil. Odlikuje se z odlično sodobno
zasnovo, je robusten, praktičen,
udoben, varen in zanesljiv. Je idealen
partner za vsakogar, ki ceni izjemno
prostornost.

4

380 mm : najnižji nakladalni prag na trgu

Konfiguracije

AIXAM PRO s svojim D-TRUCK-om pokrije, vse
vrste uporabe, ki jih vaše podjetje potrebuje za
vaš posel.

Šasija

Kesonar
- Leseno dno tovornega
prostora
- Zložljive in snemljive stranice
tovornega prostora
- Dodatni prostor za orodje s
ključavnico (615 l),
- Zadnja vrata s ključavnico

Fourgon
- Tovorni prostor in zadnja vrata iz
poliestra v beli barvi
- Zadnja vrata s ključavnico ali
električnim centralnim zaklepanjem (električni paket)
- Leseno dno tovornega prostora…

Pick-up

Aixam PRO s.27

Pregled dodoatkov
Ojačana kabina za večjo
zvočno in toplotno izolacijo
Električni pomik stekel
in centralno zaklepanje

Panoramsko
vetrobransko steklo
za večjo vidljivost
Stekla na zadnjih vratih
Naslon za
glavo

Prostornina
3 m3
Prtljažni prostor,
možnost zakl

Dvojni
brisalci
LED dnevne
luči

Vzratne luči,
meglenke

Vlečna kljuka kot opcija

Prostorna kabina

Zaščita zadaj,
standardno
Vlečna kljuka kot
opcija

Ravna tla,
premikanje dol,
levo ali desno
brez prestopanja
sredinske konzole

Ojačana vrata za večjo
varnost in avtomobilski
tip ročajev

Cenik D-TRUCK
(brez opcij)
Šasija :
11 393,80 € z DDV
Pick-up :
12 025,00 € z DDV
Fourgon :
13 469,80 € z DDV
Kesonar:
12 832,60 € z DDV

Veliko prostora za shranjevanje,
zaviranje z omejevalnikom ob obremenitvi,
ULTRA SOFT prestavna ročica,
dodatno ogrevanje,
vzglavniki, radio

okolju
prijazna mobilnost:
nova Linija dizelskih in električnih vozil
Podjetje AIXAM se veliko ukvarja z okoljskimi vprašanji. Zato ponujajo okolju prijazna dizelska in električna vozila.
DIZELSKA VOZILA
V vsa dizelska vozila je vgrajen KUBOTA motor. Njegova glavna
značilnost je zanseljivost in zelo nizke emisije CO2.
ELEKTRIčNA VOZILA
100 % električna linija e Aixam predstavlja nov tok mobilnosti. Ta
alternativa je odlična za okolje, saj ne prihaja do nikakršnih izpustov
delcev ali ogljikovega dioksida v ozračje. Poleg tega pa je vožnja z
električnimi vozili 100 % tiha, tako znotraj kot zunaj.

Dizelska vozila

77,9 g/km

izpust CO2

37 % manj izpusta CO2 v primerjavi s povprečnim ciljem, 125 g/km, ki ga je določil Evropski parlament.

Električna vozila

0 g/km

izpust

CO2

okolju prijazna mobilnost s.29

Recilkiranje
AIXAM Aktivno sodeluje pri ohranjanju okolja z
recikliranjem svojih vozil.Skoraj 100% vozila je možno
reciklirati. Aixam vedno uporablja materiale, ki jih je
možno ponovno uporabiti ali reciklirati.

Francoska
Proizvodnja
Vaš Aixam zamišljen, ustvarjen in narejen v Franciji.
Proizvodne ekipe so razdeljene v dva proizvodna obrata
v regiji Rhône-Alpes (Aix-les-Bains in Chanas).

Sprejmite novo moč
mobilnosti
AIXAM vodilni proizvajalec «mopedavtov» predstavlja svojo paleto
100% električnih vozil, ki se imenuje e Aixam. AIXAMov prispevek
k električni mobilnosti je edinstven.

e Aixam predstavlja dva vodilna modela: e City et e Coupé. Kombinacija
natančnih raziskav in tehnološkega razvoja je privedla do lansiranja
električnega Aixama. 25 letne izkušnje in uspešnost proizvajalca
električnih vozil, dajejo paleti električnih vozil velike koristi.
Električni: Oblika mobilnosti, povezana z načinom razmišljanja. Ta nov
način vožnje in potovanja predstavlja številne prednosti: večje udobje,
je tišji, nežnejši, večja zaščita okolja...
e City,
najbolj kompakten model linije e Aixam.

S sprejetjem tega novega načina mobilnosti boste vsak dan potovali z
zadovoljstvom.
e Aixam vas vabi v svet električnih «mopedavtov».

EKOLOŠKI

e Coupé,
linije, ki očarajo.

Tih

0%

obremenitve s hrupom

100 %

ELEKTRICNA VOZILa s.31

Uživajte v tišini
Električna tehnologija omogoča, da potujete tiho.
Skoraj popolna tišina vas sprva lahko zmede, vendar boste kmalu
začeli uživati v tihem in mirnem vzdušju v notranjosti.
Vaša tiha vožnja pomaga pri zniževanju hrupa v mestih in tako ustvarja
novo mestno atmosfero.
Odkrijte užitek v 100% električni vožnji..

užitek v vožnji

0%
IZPUSTOV CO2

Zaščitite planet
Z odločitvijo za električno vozilo dnevno pripomorete k ohranjanju okolja.
Brez izpustov delcev in ogljikovega dioksida v okolje vsako vaše potovanje
prispeva k varstvu okolja. e Aixam proizvaja okolju prijazna vozila kot del
svojega pristopa k ekološki mobilnosti, s čimer vam pomaga doseči vaš eko
prispevek k čistemu okolju.

1€
100 km

Manj kot

na

(1)

Ekonomičen

Stroški vzdrževanja
nižji za

50 %

Privarčujte
Privarčujte pri vsakodnevnih stroških in pri
stroških vzdrževanja vozila.

Električna tehnologija uporablja manj mehanskih
delov, ki so izpostavljeni obrabi.

Litijske baterije zagotavljajo avtonomijo vašega
«mopedavta».

Nič več filtrov, jermenov, izpušnih plinov, svečk
itd. Regenerativno zaviranje pri upočasnjevanju
proizvaja električno energijo, saj kinetično
energijo spreminja v elektri č no. in s tem
zmanjšuje obrabo zavornih diskov.

Stroški uporabe znašajo manj kot 1 € na100 km(1).
Z uporabo te nove oblike mobilnosti takoj
zmanjšate svoje potne stroške.

(1)

Vzdrževanje je poenostavljeno in stroški
vzdrževanja so nižji.

Izračun je narejen na podlagi povprečne anatomije 75 km in stroškov elektrike 0,10 €/kWh.

ElektriČna vozila

Napolnite
energijo

Enostaven

Hitro polnjenje

Ravnanje z vašim e Aixamom je zares preprosto.
Vse kar morate storiti je, da vozilo priključite v vtičnico
in že se polni. in za to potrebujete le preprosto domačo
vtičnico.(2).
Samo 3 h 30 je potrebno, da 100% napolnite prazno
baterijo.
Intenzivnost polnjenja ni večja od 10 amperov in
moč polnilnika vašega vozila je primerljiva moči
gospodinjskih aparatov.

varen

5 letno
Baterija s

do

garancijo

110 km
avtonomije

(3)

(3) Povprečna avtonomija je 75 km, odvisno od uporabe..

3h30

domača
220 V Preprosta
vtičnica
(2)

(2) Električne vtičnice v skladu s stanovanjskim standardom (NFC 15-100)

Osvobodite svojega duha
Uživajte v vožnji brez stresa.
v povprečju se dnevno opravi manj kot 30 km.
Tudi če se vozilo uporablja intenzivneje vam e Aixam zagotavlja potrebno
avtonomijo. Življenjska doba baterije se lahko spreminja glede na pogoje uporabe
(vremenske razmere, način vožnje, teža v vozilu, strmina ceste...vsi ti dejavniki
lahko vplivajo na avtonomijo.
Izkušnje e Aixam z električno tehnologijo in pet letna garancija na baterije so
jamstvo, da bodo vsa potovanja potekala varno in brez stresa.

S.33

MOJ AIXAM Moja Varnost
AIXAM je vodilni proizvajalec «mopedavtov» že 30 let. Ob
spoznanju, da mobilnost zahteva brezhibno kakovost, je AIXAM
ustvaril zelo varna vozila z odličnim sodobnim dizajnom.

AKTIVNA VARNOST :
AIXAM vgrajuje samo varne in kakovostne
dele, da bi se izognili vsem nevarnostim.
Videti in biti viden
Veliko vetrobransko steklo, velika vzratna ogledala,
močni žarometi, LED luči, so vsi elementi, ki dodatno
zagotavljajo večjo varnost.

avec

sans

ABS

ABS

VZVRATNA KAMERA

Zaslon na dotik, kamera pri vzvratni
vožnji omogoča pogled nazaj.
* Opcija (paket S, Premium in GTO)
serijsko (paket GTI).

Opcija (paket Premium, GTI in GTO)

Udobje je izredno pomembno pri pazljivosti in zanimanju
za vožnjo. Vsi instrumenti so premišljeno uvrščeni v
vozilo, tako da so vsa vaša dejanja izredno učinkovita. Vgrajenih je veliko prostorov za shranjevanje, ki
poskrbijo, da se vaše stvari ne spremenijo v nevarne
izstrelke. Prav tako pa zvočna izolacija prispeva k večji
budnosti med vožnjo.
ABS*.
Sistem ABS temelji na štirih senzorjih povezanih
z elektronskim računalnikom. Te stalno obveščajo
računalnik o oprijemljivosti koles, računalnik pa nato
z modulom regulira zavorno moč in s tem zagotavlja
ravnotežje vašega AIXAMA. Pri sunkovitem zaviranju sistem ABS izklopi blokado koles. Prednost je
optimalni oprijem kolesa, zmanjšuje možnost zdrsov
vozila in izboljšuje nadzor nad vozilom. Dež, sneg ali
led, imejte nadzor nad vašim vozilom v vseh vremenskih
pogojih.

Moj aixam moja varnost

testi trkov
PASIVNA VARNOST :
Združena tehnologija in oprema za vašo
varnost
Lega na cesti
Z svojimi 4 neodvisnimi kolesi, svojimi MacPherson
prednjimi vzmetmi in rokami potegnjenimi nazaj, je
upravljanje vozila brezhibno. Testi stabilnosti (šikana,
nagib, slalom) so uspešni tudi preko 45km/h. Platišča
zagotavljajo oprijem in lahko manevriranje. Biti dobro
oprijet na cestišču je eden od bistvenih meril pri
Aixamu, zato posvečajo posebno pozornost izboru
pnevmatik.

ZAŠCITA POTNIKOV :
Prioriteta Aixama: zaščitite se
Kombinacija materialov in tehnologije skrbi za vašo
varnost tako znotraj kot zunaj. Visokotehnološki
dizajn omogoča, da so vozila Aixam prestala test
trkov.
Dvojni ovoj za edinstveno zašcito.
AIXAM je razvil zelo togo aluminijasto šasijo, ki je in
ekstrudirano in termično obdelano ABS karoserijo.
Ta karoserija absorbira kinetično energijo, ki nastane
pri manjših trkih in se povrne v prvotno stanje.Tako
pomembno varuje šasijo pred deformacijami.

Vozila Aixam so testirana, da bi zagotovili vašo
varnost. Vozila so prestala vse teste stabilnosti
in trkov (šikana, nagib, slalom), tudi preko
dovoljene hitrosti 45km/h.

Zakaj so testi trkov uspešni?

Notranjost
ostaja nepoškodovana: brez
poškodb, ne ostanete vkleščeni v vozilu.

Šasija


Stekla
ostanejo cela (se ne
razbijejo): ni poškodb, ni ureznin

Varnostni
pasovi ne ostanejo blokirani:
ni neugoja ni panike pri izhodu iz vozila.

karoserija

Preživetje

Že
od 15.
leta

 trku se vrata ne odprejo: ni nevarnosti
Ob
padca iz vozila, ročice na vratih delujejo
pravilno: vrata se z lahkoto odprejo.
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Izkušene in izučene ekipe serviserjev vam zagotavljajo brezhibno delovanje
vašega vozila. Vse za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo, kar prinaša
zadovoljstvo vam in našim ekipam strokovnjakov.

Garancija

Obiščite naše prodajalce.

Obiščite našo
Facebook stran:
Aixam Slovenija

Servis

Financiranje

Ker Aixam skrbi za vaše zadovoljstvo vam nudi 2 letno garancijo na vozila
Aixam.

Mreža servisov po celi Sloveniji poskrbi, da bo vaše vozilo vedno brezhibno.

Prodajalci vam ponujajo različne načine financiranja, v skladu z vašimi
zahtevami in zmožnostmi.

/ Photos : C. CHAIZE - Nekateri detajli na vozilih so lahko razlicni od prodajnih modelov. Za napake v dokumentu ne odgovarjamo.

AIXAM Prodajna mreža

Vaš prodajalec

Pima - inter d.o.o.

Ukmarjeva 4
1000 Ljubljana
Tél. : +386 1 4277 105
Fax : +386 1 4277 104
info@pima-inter.si

www.aixam.si
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