UUSI NÄKEMYS,

UUSI VISION MALLISTO

Legendaarinen luotettavuus,
uusi ilme.

TekniikkaA ja tyyliä.
TUTTUA TURVALLISUUTTA.

MOPOAUTOJEN YKKÖNEN

UUSI NÄKEMYS

UUSI
VISION
MALLISTO
AIXAM malliston uusi
ilme, innovatiiviset
ratkaisut ja parannukset
yksityiskohdissa.
Siitä syntyi Vision mallisto.

PACK

Näppärä
City Pack on tarkoituksenmukainen ja
alkuperäinen.
Se alkuperäinen Aixam vaihtoehto
valittavissa kolmessa värissä;
sininen, titanium ja hopea.

Hinta alk.

10.990 €*

Vakuuttava
Sporttinen olemus puhuttelee.
Valkoiset alumiinivanteet ja valkoinen katto
luo raikkaan kokonaisuuden. LED päivävalot
antavat ilmettä keulaan.
Väreinä punainen, musta ja sininen,
valkoisin raidoin.

Hinta alk. 12.890

€*

Elegantti
City Premium on elegantti, kattavasti
varusteltu ja linjakkaasti muotoiltu.
Varusteluun kuuluu peruutushälytin ja
Radio-CD soitin.
Takalasinlämmitys ja -pyyhin sekä kompakti
koko helpottaa käsittelyä kaupungissa.

Hinta alk. 13.790

€*

Raikas vitamiini Cocktail pyörillä.
Coupe malliston edullisin vaihtoehto.
Pitkä akseliväli, suuri tavaratila ja helppo
lastattavuus ovat kaikille Coupe malleille
yhteistä.

Hinta alk. 13.890

€*

Hienostunut
Elegantin linjakas Coupe Premium henkii
koko olemuksellaan juuri sitä, mitä
mopoauto voi parhaimmillaan olla.
Hienostunut sisustus
yksityiskohtineen lisää viihtyvyyttä.

Hinta alk. 14.790

€*

Urheilullinen
Tulisieluinen olemus ja GTI urheilullisuus
persoonallisessa paketissa.
Keulan vahva muoto kertoo vahvasta
GTI luonteesta ja voimasta. Luokkansa
parhaimmistoa, parhailla varusteilla.
Coupe GTI ABS, siinä on asennetta.

Hinta alk. 15.990

€*

Ainutlaatuinen
Crossover on ratkaisu suureen tavarankuljetustilan tarpeeseen.
Pitkä 2 m akseliväli ja hieman korkeampi
korirakenne tarjoaa varsin mittavat
sisätilat niin tavaroille kuin matkustajille.
Crossover on myös varustelutasoltaan
parasta Premium -luokkaa.

Hinta alk. 15.990

€*

*Ajoneuvon suositushinta, ei sisällä paikkakuntakohtaisia toimituskuluja.

Vitamiini

Bluetooth yhteydellä varustettu
multimediakeskus on saatavana Premium ja GTI malleihin
lisävarusteena.

AIXAM
VAIMENTAA

Äänieristys tuo mukavuutta.
Korkeimman tason äänieritys
Premium ja GTI autoissa.

VALMISTETTU
RANSKASSA

Aixam ajoneuvot ovat aitoa
eurooppalaista alkuperää.
Ne valmistetaan Ranskan tehtaillamme
Aix-les-Bainsissa ja Chanasissa.

TUTUSTU AIXAM VISION MALLISTOON JÄLLEEnMYYJILLÄMME
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AIXAM
YHDISTÄÄ

Lähimmän jälleenmyyjäsi löydät osoitteesta www.aixam.fi
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