NOWA GAMA EMOTION

2

3

NOWOCZESNY
I ELEGANCKI
Elegancki, kompaktowy, zwrotny i zwinny zwłaszcza w mieście przysporzy Ci dużo przyjemności
płynącej z jazdy.

PAC K
GTO

4
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SPORT

NOWA GAMA
AIXAM EMOTION

PREMIUM

6
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POŁĄCZENIE DESIGN
I TECHNOLOGII
Ultrakompaktowy z zewnątrz i przestronny w środku, AIXAM City to
połączenie funkcjonalności i stylu.

Zestaw wskaźników z wyświetlaczem 3.5’’

AIXAM CONNECT z kamerą cofania

JEDNYM SŁOWEM IDEALNY

PAC K

Składany kluczyk z centralnym
zamkiem z opcją alarmu

8

Nowoczesna deska rozdzielcza z kompatybilnym radiem
samochodowym w standardzie*

Prezentowany model może być wyposażony w opcje.

* Cyfrowe radio naziemne

Światła LED do jazdy dziennej
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Pakiet CZERWONA PERŁA zawierający: nakładki lusterek bocznych, dach,
wykończenie bocznych grilli zderzaka

SPORT

15-calowe czarne felgi aluminiowe 7
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11

Kamera cofania

W YJ ĄT KO W Y S T Y L
Perłowy czerwony obrys nad światłami do jazdy
dziennej w pakiecie CZERWONA PERŁA

Dymione reflektory przednie

Prezentowany model może być wyposażony w opcje.

PREMIUM

Przednie światła przeciwmgielne LED
14-calowe felgi
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MIEJSKI SZYK
Prezentowany model może być wyposażony w opcje.

Kierunkowskazy LED umieszczone w
lusterkach

Do wyboru dwa wykończenia
wewnętrza: czarny / aluminiowy lub
czarny / bordowo-czerwony

GTO

Sportowy tylny spojler
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Pakiet wykończenia wnętrza «GT

Podwójna chromowana konćowka rury
wydechowej

SPORTOWY CHARAKTER
Czarny, błyszczący grill przedni

Dymione reflektory przednie

Prezentowany model może być wyposażony w opcje.

WYPOSAŻENIE
Specyfikacja techniczna z pełną listą dostępnych opcji dostępna na www.aixam.pl

PAC K

EXISTE AUSSI
EN ÉLECTRIQUE

KOMFORT I WYKOŃCZENIE
•Zamykany schowek z miejscem na kubek i drobne monety
•Pojemny bagażnik
•Czarny, błyszczący grill przedni
•Centralny zamek z e składanym wielofunkcyjnym kluczykiem
•Elektryczne szyby
•Nowoczesna deska rozdzielcza
•Przyciemniane szyby

PREMIUM

EXISTE AUSSI
EN ÉLECTRIQUE

KOMFORT I WYKOŃCZENIE

DESKA ROZDZIELCZA
• 3,5-calowy aktywny ekran matrycowy TFT
•Komputer pokładowy z dużym centralnym ekranem
wielofunkcyjnyml

• Z amykany schowek z miejscem na kubek i drobne monety
• P ełna tapicerka dachu
• D odatkowe wyciszenie kabiny
• P akiet dekoracyjny CHROM
• C zujniki cofania
• D ywaniki samochodowe
• P rzyciemniane szyby
• D odatkowe przyciemnie szyb tylnych
• P ojemny bagażnik

WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE I BEZPIECZEŃSTWO
• Boczne otwory wentylacyjne kierowcy i pasażera do ogrzewania,
wentylacji i odparowania

AUDIO
• 2 głośniki Aixam Concert
• T ablet multimedialny 6,2’’ Bluetooth + USB (DAB)

AUDIO
•Autoradio MP3/RDS/USB Bluetooth
KOŁA
•Koła stalowe 145/70/R13
DESKA ROZDZIELCZA
• K omputer pokładowy z wyświetlaczem LCD
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WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE I BEZPIECZEŃSTWO
•O
 grzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym

SPORT

FOTELE
•Regulowane oparcie fotela kierowcy
•Fotele z zagłówkami
•Nowoczesna materiałowa tapicerka

KOMFORT I WYKOŃCZENIE
•Przyciemniane szyby
•Czarny błyszczący grill przedni
•Pełna tapicerka dachu
•Elektryczne szyby z funkcją po stronie kierwocy pełnego otwierania/
zamykania
•Pakiet dekoracyjny czarny błyszczący
•Czujniki cofania
•Dodatkowe przyciemnienie szyb tylnych
AUDIO
•Zestaw dwóch głośników niskotonowych (2x300 W)
•Tablet multimedialny 6,2’’ Bluetooth + USB (DAB)

DESKA ROZDZIELCZA
• 3 ,5-calowy aktywny ekran matrycowy TFT
• K omputer pokładowy z centralnym wyświetlaczem LCD
WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE I BEZPIECZEŃSTWO
• K amera cofania
•W
 ycieraczka szyby tylnej
• Tylna szyba z funkcją odladzania

KOŁA
•15’’ czarne felgi aluminiowe « Seven »
FOTELE
•Czarna skórzana tapicerka z przeszyciami

• Kamera cofania
• Wycieraczka szyby tylnej
• Przednie światła przeciwmgielne LED
• Szyba tylna z funkcją odladzania
• Kierunkowskazy LED na lusterkach bocznych

GTO

DESKA ROZDZIELCZA
•3,5-calowy aktywny ekran matrycowy TFT w wersji «GT» z
niebieskim podświetleniem
•Komputer pokładowy z dużym centralnym ekranem
wielofunkcyjnym
WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE I BEZPIECZEŃSTWO
•Boczne otwory wentylacyjne kierowcy i pasażera do ogrzewania,
wentylacji i odparowania
•Kamera cofania

• Szyba tylna z funkcją odladzania
• Kierunkowskazy LED na lusterkach bocznych
KOMFORT I WYKOŃCZENIE
• S portowy tylny spojler
• E lektryczne szyby z funkcją po stronie kierwocy pełnego otwierania/
zamykania
•N
 owoczesna deska rozdzielcza
• S portowe nadwozie
• P rzyciemniane szyby
• Z amykany schowek z miejscem na kubek i drobne monety
• P akiet dekoracyjny GT zewnętrzny:
- podwójna chromowana końcówka rury wydechowej
- sportowe zaciski hamulcy w kolorze niebieskim
- sportowy przedni i tylny zderzak «GT»
• P akiet niebieski GT:
- pasy bezpieczeństwa w kolorze niebieskim
- carbonowe wykończenie galki zmiany biegów i elemetów
kierownicy
- sportowe dywaniki z niebieskimi przeszyciami
•W
 ykończenie wnętrza w kolorze nadwozia
• C zujniki cofania
• P rzyciemniane szyby

KOŁA
• 14’’ felgi aluminiowe
FOTELE
• Czarna skórzana tapicerka z przeszyciami
• Skórzana tapicerka w kolocze czanym i czerwony burgund oraz
wykończenie wnętrza wstawkami w kolorze czerwony burgund
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AUDIO
• Zestaw 6 głośników» 2x niskotonowe, 2x wysokotonowe, 2x
TWEETERY
• Tablet multimedialny 6,2’’ Bluetooth + USB (DA)
KOŁA
• 1 6’’ sportowe felgi « GT »
FOTELE
• Czarna skórzana tapicerka «GT» z niebieskimi sportowymi
przeszyciami

DOSTĘPNE KOLORY

KOŁA

DESKA ROZDZIELCZA
DOSTĘPNE KOLORY WYKOŃCZENIA DESKI ROZDZIELCZEJ I
WEWNĘTRZNEJ STRONY DRZWI**
Czarny błyszczący

Biły

Niebieski metalik

Biała perła

Koła stalowe 145 /70R13

Czerwony burgund

OPCJE**
AIXAM OFERUJE NAJSZERSZY WYBÓR OPCJI DOSTĘPNYCH NA
RYNKU, DZIĘKI KTÓRYM IDEALNIE DOSTOSUJESZ SWÓJ POJAZDU DO
WŁASNYCH POTRZEB
AUDIO

RADIO I TABLET MULTIMEDIALNY
KOMPATYBILNY Z DAB***

14’’ felgi aluminiowe w kolorze
srebrnym, 16-to ramienne 155/65R14

PAC K

SPORT

PAC K

SPORT*

PAC K

SPORT

PAC K

SPORT

PAC K *

SPORT

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

Akuminium

Czarne drzewo

Granatowy metalik

Srebrny metalik

15’’ czarne felgi aluminiowe
«Seven» 155/60R15

14’’ diamentowe felgi aluminiowe
„Hélis” 155/65R14

PAC K

SPORT*

PAC K

SPORT

PAC K

SPORT

PAC K

SPORT

PAC K

SPORT

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

Niebieski

Carbon

Tablet multimedialny z
ekranem 6,2’’ + kamera
cofania

Tablet multimedialny z ekranem
7’’ + Bluetooth / USB, Apple
Car Play i Androïd Auto

Tablet multimedialny z ekranem
9'' + Bluetooth / USB, Apple
Car Play i Androïd Auto

Zestaw 4 głośników :
- głośniki w drzwiach
- głośniki wysokotonowe na desce
rozdzielczej
Suboofer ze wzmacniaczem Pioneer
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Czerwona perła

Radio MP3/RDS/USB/
Bluetooth
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KOMFORT I WYKOŃCZENIE
ABS

Klimatyzacja

Alarm

Dodatkowe ogrzewanie

DEKORACJE ZEWNĘTRZNE
Srebrny

Grafitowy metalik

Czarny metalik

15’’ czarne felgi aluminiowe
155/60R15

Szary mat

Czarne 16’ felgi aluminiowe
„GT” 165/45R16

PAC K

SPORT*

PAC K

SPORT*

PAC K

SPORT

PAC K

SPORT

PAC K

SPORT

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

PREMIUM*

GTO*

PREMIUM*

GTO

PREMIUM

GTO

* Opcja dodatkowa

W kolorze nadwozia

Sportowa naklejka na Sportowe naklejane
szybę czołową GTO pasy GTO

Sportowe naklejki na Czarne błyszczące
drzwi boczne GTO progi GTO

Pakiet dekoracyjny
czerwony Sport

I DODATKOWO...

** W zależności od wykończenia

Dach w kolorze nadwozia**
Koło zapasowe z lewarkiem i podnośnikiem
Rozdzielenie przestrzeni pasażerskiej i bagażowej

***Cyfrowe radio naziemne

Tablet multimedialny z
wyświetlaczem 6,2’’ + radio,
Bluetooth, port USB i kamerą cofania
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Aixam Concert w wersji 2, 4 lub 6 głośników

RADIO SAMOCHODOWE,
TABLET MULTIMEDIALNY
I SYSTEM AUDIO
Muzyka, nawigacja, multimedia ...
AIXAM oferuje systemy audio najnowszej generacji z
radiotelefonem i tabletami zgodnymi ze standardem DAB
*, zapewniające 100% łączność z jazdą.
Tablet multimedialny 9 ‘’ z największym ekranem dotykowym na rynku o
wysokiej rozdzielczości, kompatybilny z Apple Car Play i Android Auto
* Cyfrowe radio naziemne

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM

100% ELEKTRYCZNY

Firma AIXAM, która od ponad 30 lat jest liderem na rynku
czterokołowców, zdobyła ogromne doświadczenie w
konstruowaniu quadrocykli.
Wszystkie nasze pojazdy ponad to posiadają certyfikaty
bezpieczeństwa zgodne ze standardami UE.

AIXAM JAKO PIERWSZY PRODUCENT
POJAZDÓW CZTEROKOŁOWYCH
OFERUJE PEŁNĄ GAMĘ W 100%
ELEKTRYCZNYCH POJAZDÓW
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01

09

SYSTEM ABS

Dla maksymalnego bezpieczeństwa AIXAM w swoich
pojazdach stosuje system ABS*. W przepadku nagłego
hamowania system ABS zapobiega blokowaniu się
kół oraz ściąganiu pojazdu w bok, wirowaniu i utracie
kontroli nad pojazdem.
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04

01

02

05

Do ładowania baterii wystarczy zwykłe
gniazdko domowe 220V

03

04

05

08

KONSTRUKCJA POJAZDU
Specjalna konstrukcja pojazdu pozwala na montaż
przedniej szyby i dachu bezpośrednio do ramy
konstrukcyjnej pojazdu zwiększając tym samym jego
sztywność i bezpieczeństwo pasażerów.
WZMOCNIENIE DRZWI
Dodatkowe wzmocnienie drzwi chroni pasażerów
przy uderzeniu bocznym.
ALUMINIOWA RAMA BEZSPAWOWA
Aluminiowa wzmocniona struktura nadwozia jest
znacznie bardziej odporna na deformacje podczas
kolizji.
ASTERYCZNE LUSTERKA BOCZNE
zwiększają pole widzenia jednocześnie zmniejszając
martwy punkt, co umożliwiaj bezpieczniejsze
manewry.
TUNEL CENTRALNY
zwiększa sztywność nadwozia.

* Według modelu
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UKŁAD HAMULCOWY
Dwuobwodowy układ hamulcowy wyposażony
jest w stalowe przewody hamulcowe zwiększające
bezpieczeństwo hamowania.
WZMOCNIENIE CZOŁOWE
Przednia kołyska silnika oraz lagi wykonane są ze
stali o wysokiej elastyczmości w celu zapewnienia
maksymalknego bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
pojadu.
WZMOCNIENIE KOMORY SILNIKA
Dodatkowe wyciszenie komory silnika pochłania
hałasy oraz niepożądane skutki warunków
atmosferycznych występujących na drodze takie jak
np. piach, kurz, deszcz itp.

Motoryzacja, aerodynamika, recykling…
Dbałość o środowisko jest głównym priorytetem dla naszej marki.
Wydajny pod względem zużycia paliwa lub w 100% elektryczny
- każdy silnik jest wzorowy pod względem najniższej emisji
zanieczyszczeń.
Silniki spalinowe emitują tylko 80 g / km CO2 (3,1 l / 100 km).
Nasze pojazdy podlegają prawie 100% recyklingowi. Ponad to do
ich produkcji używamy surowców odnawialnych lub pochodzących
z recyklingu.

07

03
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LUB DIESEL

09

PANORAMICZNA SZYBA CZOŁOWA
Duża, panoramiczna szyba czołowa zapewnia bardzo
dobrą widoczność.

10

PASY BEZPIECZEŃSTWA
Pasy bezpieczeństwa są badane przy pełnym
obciążeniu tj. przy sile rozciągającej wynoszącej 5,4
tony, czyli dwa razy tyle ile wymaga prawo (2,7 tony).
Testy te odpowiadają 36-krotności średniej wagi
każdego pasażera.

Silnik KUBOTA to silnik zapewniający
najmniejsze zanieczyszczenie
i największą ekonomię na rynku.

3h50 do pełnego
naładowania

Silnik Kubota Euro 4

80 km zasięgu*

479 cc

0 hałasue

6 kW

1 € na 100 km

Spalanie 3,1 L/100

0 zanieczyszceń

80 g/km emisji CO2

PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY
*Z
 asięg pojazdów elektrycznych może wahać się w
zależności od warunków użytkowania pojazdu.

Niezależnie czy wybierzesz silnik elektryczny czy
spalinowy, obydwie te jednostki oferują komfortową
podróż.
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JA I MÓJ AIXAM
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od żliwe !

Prowadzenie AIXAM zapewnia mobilność, niezależność i
swobodę dla kierowców w wieku od 14-go roku życia z prawem
jazdy kat. AM uzyskanym w szkole nauki jazdy.
Pozwala zdobyć doświadczenie oraz nabrać prawidłowych
nawyków za kierownicą co znacznie ułatwi bezpieczne
poruszanie się samochodem osobowym w przyszłości.

to mo

...i jeszcze
więcej

Zawsze w kontakcie
Połączenie Bluetooth, touchpad zgodny z Android Auto lub Apple CarPlay i cały czas jestem w
kontakcie ze znajomymi!
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Zrób hałas
Aixam Concert 6 HP z głośnikami niskotonowymi, wysokotonowymi i boomerami, subwoofer ze
wzmacniaczem Pioneer... i jest moc!

KAŻDY MA POWÓD BY WYBRAĆ DLA
SIEBIE SWOJEGO AIXAM’A!

Oszczędność czasu
Kiedy mam wybór wstać o 6 rano i pędzić do autobusu albo pospać dłużej to
zdecydowanie wybieram komfort i wolność jaki daje mi mój AIXAM!

Jesteśmy odpowiedzialni
Aby być kierowcą AIXAMa musisz mieć prawo jazdy,
a to znaczy, że musisz odbyć kurs w ośrodku
szkoleniowym i zdać państwowy egzamin
praktyczny i teoretyczny w WORD !

Potrzebujemy miejsca

Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze

Rzeczy na zajęcia sportowe, muzyczne, weekend
kumplami, wakacje... Zawsze mam wiele rzeczy

System ABS, alumionowa rama przestrzenna, dodatkowe wzmocnienia i wiele więcej... Wiem, że
mój AIXAM gwarantuje mi pełną ochronę i bezpieczeństwo.

do zabrania, dlatego duży bagażnik AIXAMa

Cenimy nasz komfort
Deszcz, zimno, wiatr ... Dla mnie to nie straszne! Stylowe wnętrze, wygodne siedzenia,
elektryczne szyby, ogrzewanie, klimatyzacja… to wszystko oferuje mi mój AIXAm!

Jesteśmy wolni
Już nie muszę prosić rodziców o podwózkę, wszędzie dojade sam, a moi rodzice są spokojniejsi.

sprawdza się idealnie!

Jesteśmy cool
Sam wybrałem kolor, wykończenie i opcje.
Mój AIXAM, mój styl! Jest wyjątkowa, tak jak ja!
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Aby uspok
rodziców.. oić Twoich
.

• AIXAM jest znaczniez zbe

zpieczniejszy
od skutera.
• AIXAM-em możes jeźd
zić cały rok.
• Mieux protégé quez su
r un scooter.
• Posiada m. in. system A
• Aluminiowa rama przestBS.
rzenna
zapewnia bezpieczeń
stwo.
• Ograniczenie pręd i
pojazdu.
• Wczesne nabieraniekoprścaw
idłowych
nawyków za kierow
nicą.

więcej na

aixam.pl

SIŁA SIECI AIXAM

100% FRANCUSKIEJ PRODUKCJI

NASZE ZOBOWIĄZANIA
Innowacje wprowadzane w pojazdach Aixam są synonimem jakości,
komfortu i bezpieczeństwa. Nasze pojazdy są stale ulepszane, aby
zapewnić Ci jak najlepsze doznania płynące z jazdy. AIXAM od ponad
30 lat stawia na bezpieczeństwo, komfort i nowoczesny design swoich
pojazdów.

NASZE DOŚWIADCZENIE
AIXAM z dumą rozwija i promuje swoją wiedzę w dziedzinie produkcji
pojazdów czterokołowych. Nasze dwa zakłady produkcyjne są tego
najlepszym potwierdzenim.
26

AIXAM JEST NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM W PRODUKCJI
POJAZDÓW CZTEROKOŁOWYCH NIEPRZERWALNIE OD 1987
ROKU.

Z udziałem w rynku wynoszącym ponad 48% AIXAM jest od
ponad 30 lat niekwestionowanym liderem w sektorze pojazdów
czterokołowych.
Sieć dealerska Aixam obejmująca całą Europę jest potwierdzeniem
najwyższej jakości: 130 dealerów we Francji i 600 w 12 krajach
europejskich.

JESTEŚMY DLA CIEBIE
SERWIS
ASO AIXAM zapewnia obsługę serwisową na najwyższym poziomie.
Każdy nasz autoryzowany serwis posiada stały zapas części zamiennych
co pozwala w jak najkrótszym czasie dokonać wszelkich napraw.
POMOC I GWARANCJA
Ponieważ Twoja satysfakcja jest dla nas najważniejsza AIXAM
udziela 2-letniej gwarancji na swoje pojazdy bez limitu kilometrów.

FINANSOWANIE
Aixam dzięki swoim partnerom proponuje najlepsze rozwiązania
dopasowane do Twojego budżetu. Nasi dealerzy pomogą Ci
dopasować najlepszy dla Ciebie sposób finansowania.
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TWÓJ AUTORYZOWANY DEALER
Elegancki, kompaktowy, zwrotny i zwinny zwłaszcza w
mieście przysporzy Ci wiele przyjemności płynących z
jazdy.

ODWIEDŹ NASZEGO AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA I POZNAJ CAŁĄ GAMĘ
Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać pojazdy z wyposażeniem dodatkowym.
Treść i ilustracje zawarte w niniejszej publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i
wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w niniejszej broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane
techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży.

Nowoczesny pojazd stworzony by ułatwić Ci codzienne
poruszanie się po zatłoczonym mieście. Dojedziesz nim
wszędzie i z łatwością zaparkujesz nawet w najmniejszym
miejscu.
Funkcjonalność, komfort, oraz wyposażenie
najwyższej jakości sprawią, że codzienna jazda stanie
się przyjemnością.

