
                     

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aixam. Linia COUPE 

 

Nowoczesny wygląd i sportowy charakter pojazdu skierowany jest przede 

wszystkim do młodych kierowców, którzy cenią sobie brak jakichkolwiek 

ograniczeń. Aixam Coupe dostępny jest w trzech wersjach: S, Premium oraz GTI.  

Nowością, jak i wielką zaletą Coupe jest fakt, że każdy może spersonalizować swój 

pojazd według własnych preferencji kolorystycznych i stylistycznych. Liczba 

kombinacji dostępnych opcji począwszy od koloru nadwozia, poprzez dekoracje 

dachu, a na odcieniach spojlerów kończąc czyni każdy model niezwykle 

wyjątkowym.  

Konstruktorzy firmy Aixam zadbali również, by Coupe zachował wszelkie 

standardy bezpieczeństwa oraz niezawodności w równym stopniu w jakim 

zapewniały je wcześniejsze modele. Wszystkie najnowsze rozwiązane stosowane 

w pojazdach Aixam jak np. klimatyzacja, czy system ABS+EBD są dostępne również 

i tu. 

 

Aixam Coupe S 

 

Dwa białe pasy biegnące wzdłuż przedniej maski, lekko przyciemniane przednie 

reflektory, biały dach, białe nakładki na lusterka zewnętrzne oraz białe 14” felgi 

aluminiowe czynią Coupe S niezwykle sportowym i stylowym pojazdem. Dwie 
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nakładki końcówek rury wydechowej umieszczone w tylnym zderzaku dodają mu 

zadziorności, a białe sportowe zegary, malowane czerwone elementy deski 

rozdzielczej sprawiają, iż wnętrze wyróżnia się swoją niepowtarzalnością. 

 

Aixam Coupe Premium 

 

Chromowane obwódki przednich świateł przeciwmgielnych, chromowane 

nakładki na lusterka zewnętrzne, chromowane klamki oraz chromowane 

wykończenie deski rozdzielczej nadają nowemu Coupe Premium niezwykle 

eleganckiego uroku. Nowością jest tu nowy wzór 14” felg aluminiowych 

dedykowane tylko dla tego modelu.      

Spośród 7 dostępnych kolorów i wzorów dachu oraz 6 kolorów nadwozia, które 

można dowolnie konfigurować, każdy będzie miał pewność, że jego pojazd jest 

niepowtarzalny. 

 

Aixam Coupe GTI 

Czarne obwódki przednich świateł, dwa równolegle biegnące sportowe pasy 

wzdłuż całego nadwozia, 15” aluminiowe felgi oraz podwójna końcówka rury 

wydechowej umieszczona w środkowej części tylnego zderzaka podkreślają 

ekstremalnie sportowy charakterem nowego Coupe GTI. Sportowe, skórzane 

fotele obszyte czerwoną nicią czynią go nie tylko wyjątkowo komfortowym, ale 

również bardzo atrakcyjnym wizualnie. 
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Spośród aż 8 dostępnych wariantów kolorystycznych dachu oraz aż 8 dostępnych 

kolorów nadwozia jak również kolorowych sportowych pasów do wyboru z 

łatwością stworzysz swoje własne, jedyne i niepowtarzalne Coupe. 

 

Modele Coupe dostępne są z dodatkowym wyposażeniem w postaci: systemu ABS + 

EBS, tablet multimedialny wraz z kamerą cofania w tylnym zderzaku, silnikiem diesel 

HDI, klimatyzacją, wybór koloru dachu oraz spojlera tylnego, kolorowych sportowych 

pasów na nadwoziu, otwieranym dachem itp.  

Coupe - silnik diesel, homologacja L6e, prawo jazdy kat. AM, B1,B. 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 Nadwozie wykonane z tworzywa ABS o wysokiej odporności na uderzenia 

mechaniczne  zbudowane na przestrzennej ramie aluminiowej.  

 Pojemność silnika - 400 cm3 . 

 Bezstopniowa, automatyczna skrzynia biegów. 

 Opony 155/65R14 – wersja S i Premium oraz 155/60R15 – wersja GTI. 

 System ABS+EBS. 
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WYMIARY / WAGA / OSIĄGI 

 Długość: 3.040 mm (S i Premium), 3.038 mm (GTI). 

 Szerokość : 1.500 mm. 

 Liczba siedzeń: 2. 

 Masa własna pojazdu: 350 kg.  

 Pojemność bagażnika: 800 l. 

 Prędkość maksymalna: 45 km/h. 

 Zużycie paliwa: 2,96 l/ 100 km. 

CENA 

 9.579,00 € netto (wersja S). 

 10. 338,00 € netto (wersja PREMIUM). 

 11.135,00 € netto (wersja GTI). 

 

 

 

 

 


