
AIXAM GTI
PUHDASVERINEN HAASTAJA

CITY PACK, on hyvä vaihtoehto käytetylle! 
City Pack syksyn kampanjahintaan 9.990€ 
+ toim.kulut.

Uusi CityPack malli houkuttelee hinnallaan, 
ollen vahva vaihtoehto käytetylle. 

Uusi auto kahden (2) vuoden takuulla
varmistaa, että vältyt yllättäviltä kuluilta, 
joita saattaa tulla käytetyn kanssa.
Värinkin voi valita mieleisekseen; grafiitti, 
hopea, punainen, sininen tai valkoinen.

Ulkonäköä on helppo parantaa esim. 
14” aluvantein 155/65R14 renkailla,
lisähintaan 359€.
Myös ilmastointilaite on saatavilla
tehdastilauksena.  

Uudistunut
hintaan 9990,- + tk

RoAD MAP 
2016

(Svh 10.990,- + tk)

Huikea talvirengas-
tarjous, ovh - 56%
Nokian Nordman 5 nastarenkaat alu-
vantein todelliseen kampanjahintaan, 
nyt vain 440,- (Svh 1004,-)

Uuden Aixamin ostajalle nastarengassarja 
alkuperäisin AIXAM DIAMANT 14”-aluvantein 
hintaan 440€.
Tarjous voimassa toistaiseksi
31.12.2016 asti.

AIXAM Coupe GTI, hinnat alk. 15.990€ + tk.
- keltainen, musta,  punainen ja valkoinen

1.9. – 31.12.2016

Falck tieturva auttaa

24/7!
Rengasrikko, polttoaine loppui ... 
Falck tieturva auttaa, jos matkasi jostain 
syystä yllättäen keskeytyy.
Tämän edun Aixam tarjoaa sinulle ilmaiseksi 
12kk ajaksi, uuden Aixam oston yhteydessä 
1.9.-31.12.2016.
Falck tieturva tuo kotiväelle ja kuskille
mielenrauhaa!

Mustanpuhuvat City ja Coupe 
Black Edition mallit kääntävät 
katseet. Musta katto, A-pi-
larit, etusäleikkö ja sivupeilit. 
Ajovaloumpiot sekä mustat 

16-puolaiset 14”-aluvanteet. Sisustan musta kojetaulu ja oviverhoilu 
viimeistelevät Black Edition tunnelman.
Black Edition malleissa vakiovarusteena laadukas Pioneer
MP3/RDS/USB/Bluetooth soitin. Ovipilarissa oleva
mikrofoni mahdollistaa sujuvat Bluetooth puhelut.

City Black edition (kuvassa) alk. 11.990€ 
Coupe Black Edition alk. 13.390€.
Väreinä musta, punainen, sininen, valkoinen, hopea ja titanium.

Kuvan autossa lisävarusteena 14” alumiinivanteet.



AIXAM VISIoN MoPoAUToMALLISTo 
ALKAEN 09/2016

MOPOAUTOT

Grafiitti, hopea, punainen, sininen
ja valkoinen. Musta kojetaulu. 
Hinnat alk. 10.990,- + tk

Punainen, musta, valkoinen, hopea,
sininen ja titanium. Musta kojetaulu. 
Hinnat alk. 11.990,- + tk

Keltainen, punainen ja valkoinen. 
Korin värinen kojetaulu. 
Hinnat alk. 13.990,- + tk

Grafiitti, hopea, musta, punainen, 
sininen ja valkoinen. Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 13.790,- + tk

Musta, punainen, valkoinen, hopea, sininen, 
titanium. Valkoinen kojetaulu. 
Hinnat alk. 13.390,- + tk

Grafiitti, hopea, musta, sininen, punainen 
ja valkoinen. Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 14.890,- + tk

Grafiitti, hopea, punainen, sininen ja valkoinen. 
Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 14.790,- + tk

Grafiitti, hopea, musta, sininen ja valkoinen. 
Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 15.990,- + tk

Keltainen, musta, punainen ja valkoinen. 
Carbon look kojetaulu.
Hinnat alk. 15.990,- + tk

CITY PACK varustelu

- Kubota 400cc diesel –moottori, etuveto
- Penkkien kuosi ja kojetaulu musta
- Radion asennusvalmius
- Sähkötoimiset sivuikkunat
- Tavaratilassa takapenkkien takana kuormanliukueste
- Tavaratilan hattuhylly ja kangasmatto
- Keskuslukitus, myös takaluukun lukituksen avaus 
- Lämmitettävä takalasi
- 12 V virranulosotto
- Apumiehelle aurinkolippa peilillä
- Halogeenivalot
- 145/70R13 renkaat teräsvanteet, pölykapselit

Pelivälineet kyytiin!

AIXAM mopoautolla kuljet oman aikataulusi mukaan 
kouluun ja harrastuksiin. Satoi tai paistoi.
Kaikissa malleissa tavaratila on varsin kookas. Jo City 
Pack malliin pakkaat vaikka lätkämaalivahdin varusteet. 
Coupe mallit ovat vieläkin tilavampia pidemmän akseli-
välin johdosta, lisäksi lastaaminen on helpompaa Coupe 
takaluukun muodon ansiosta.
Suurimman tavaratilan tarjoaa Crossover Premium.

Harrastatpa Jääkiekkoa, ratsastusta, futista tai vaikkapa 
musiikkia, niin “pelivälineet” kulkee aina mukanasi.

BLACK EDITIoN varustelu
Pack mallin lisäksi
- LED-päivävalot, H4-ajovalot BLACK, takasumuvalot,  
 3. jarruvalo
- Istuimissa kallistuksensäätö
- Istuimien alareunojen suojapaneelit
- Istuimissa tekonahka/kangas verhoilu
- Verhoiltu tavaratila
- Musta kojetaulu
- Sävytetyt lasit
- Takalasinpyyhin ja takalasin lämmitys
- Alumiinivanteet 14”, 155/65R14 renkaat
- Äänieristystaso 2.
- Keskuslukitus FLIP-KEY
- Peruutushälytin
- Pioneer MVH-X380BT soitin, MP3/RDS/USB/Blue-
 tooth

 

PREMIUM varustelu
BLACK EDITION mallin lisäksi/vaihtoehtoisesti
- Sivuikkunoiden huurtenpoisto venttiilit
- Sumuvalot edessä
- Kromattu etusäleikkö
- Pehmustettu kyynertuki
- Keskikonsoli mukitelineellä
- Kokonaan verhoiltu ohjaamonlattia
- Mustaksi maalatut B-pilarit
- Äänieristystaso 3
- Jalkatilan kangasmatot
- 14” aluvanteet
- Vararengas teräsvanteella
- Kaksivärinen beige/musta sisustus
- Tummennetut takaikkunat

GTO ja GTI malleissa on Premium varustelun 
lisäksi/vaihtoehtoisesti 

- Sport Design istuimet
- Sport Design etu- ja takaspoileri
- Kangasmatot punaisella brodeerauksella
- Kaksiputkinen kromattu pakoputkenpää 
- Mustat 8/16 -puolaiset 15” GT vanteet
- Rengaskoko 155/60R15
- GTI mallissa ABS-jarrut vakiona

AIXAM lisävarustelu (tehdas asennukset)

Tehtaalla ajoneuvoon asennettavat lisävarusteet

HDI Moottori ....................................................................... 1300,- 
(saatavilla malleihin GTO/GTI, City Premium ja Coupe Premium)

ABS jarrut ..............................................................................612,- 
(vakiona GTI mallissa, ei saatavilla City Pack malliin)

Multimediasoitin-peruutuskamera.....................................622,-
(ei saatavilla City Pack malliin)

Ilmastointi ............................................................... 1624,-

Panoraama kattoluukku Coupe Premium ........................... 748,-  

Panoraama kattoluukku Coupe GTI.....................................624,-  

Leveät teippiraidat GTI .......................................................... 62,- 

GTI kylkiteippaus GTI malliin ............................................... 154,- 

Alumiiniset lattiamatot GTO/GTI malliin ............................. 107,- 

City Pack malliin 14” alumiinivanteet

ja 155/65R14 renkaat ...........................................................359,-

Lisävarusteet 

Suomessa ajoneuvoon asennettavat lisävarusteet

KUBOTA:

Lohkolämmitin asennettuna  ........................ 240,-

Lohkolämmitin ja sisäpistoke asennettuna ............ 390,-

LOMBARDINI:

Lohkolämmitin asennettuna  .........................325,-

Lohkolämmitin ja sisäpistoke asennettuna .............472,-

14” AIXAM aluvanne ........................................... 138,-/kpl

14” Nokian Nordman5 nastarengas .................... 113,-/kpl

Toimituskulut 

Toimituskulut veloitetaan paikkakuntakohtaisesti.

ABS

Kampanjahinta

9.990,-

ja varustelu

vakiona

CITY

COUPÉ

CITY

COUPÉ



ABS jarruilla

ilman ABS jarruja

ABS jarrut
Aixam tuotekehitysosasto työskentelee jatkuvasti paremman turvalli-
suuden puolesta. Uusin innovaatio on lukkiutumattomien ABS-jarrujen 
käyttö mopoautossa lisäämään turvallisuutta yllättävissä tilanteissa ja 
liukkailla alustoilla ajettaessa. COUPE GTI mallissa ABS-jarrut on vakiona. 
Muihin malleihin ne on saatavana lisävarusteena (ei City Pack malliin)

TEHDAS
TILAUKSENA 

IL
MA

STOINTIIlmastointi
Lisävarusteena kaikkiin malleihin on saatavana 
ilmastointi, joka entisestään lisää ajomukavuutta. 
Kesällä viileää, talvella tehokkaampi lämmitys ja 
huurteenpoisto !

Lista valtuutetuista jälleenmyyjistämme 
löytyy osoitteesta www.aixam.fi

EUROOPAN MYYDYIN

Maahantuoja:

Niittytie 13, FI-01300 Vantaa
asiakaspalvelu@elfving.fi
Puh. 0207 599 860

/AixamMopoautot

www.aixam.fi

Coupe GTI: Hiilikuitu look
Black Edition: Kiiltävä musta
Premium mallit: Beige

City GTO: Korin värinen
City Pack: Musta

Mittaristo
*Uusi ajotietokoneen LCD näyttö on erittäin monipuolinen tietolähde 
keskeisellä paikalla mittareiden välissä. (*mallista riippuen)AIXAM mopoautot 

Suomessa
Euroopan suurimman mopoautovalmistajan 
ajoneuvot ovat olleet Suomen markkinoilla
mopoauto-historiamme alusta alkaen, vuo-
desta 1998. Aixam on ollut vuosia Suomen 
ja Euroopan myydyin mopoauto, eikä syyttä. 
Autot ovat erittäin laadukkaita ja luotettavia. 
Suomen teillä liikkuu 2800 Aixam mopoautoa, 
mikä 20% enemmän kuin toiseksi myydyintä 
mopoautomerkkiä.
Elfving Forteco on vuodesta 1998 toiminut
Aixam maahantuojana ja rakentanut koko 
maan kattavan, osaavan palveluverkoston.

Flipkey
Uusi moderni sisään taittuva 
Flipkey avain, kuten parhaim-
missa autoissa. Toimintojen 
auki-kiinni lisäksi takaluukun 
lukituksen avaus. 
Ei Flipkey avainta City Pack 
mallissa.

Kojetaulu ja sisusta
Kojetaulu on ergonomialtaan huippuluokkaa. Kun istut kuljettajan paikalla, huomaat kuinka helposti kaikki hallintalaitteet ovat käsillä. 
Muotoilu ja korkealuokkaiset materiaalit luovat miellyttävän ympäristön. Ohjaamo on tilava, sisäleveys on riittävä ja tuulilasin kallis-
tuskulma tarjoaa laajan näkökentän. Sivutaustapeilien säätö toimii sisältä ja keskellä olevassa taustapeilissä on myös himmennys. 
Multimedia laitteen HF mikrofoni on taustapeilissä.

Kojetaulun ja sisustuksen väritys vaihtelee malleittain.

Törmäystestit
Aixam tähtää turvallisuuteen piirustuspöydältä lopulliseen tuotantoon. 
Lopputulokseltaan Aixam onkin kiistatta luokkansa parhaimmistoa, siitä 
osoituksena on menestyksellisesti suoritetut törmäys- ja vakavuustestit.

aixam_mopoautot

*Valinnainen City Premium ja GTI sekä ja Coupe Premium ja GTO malleihin.
Pidätämme oikeuden muuttaa autojen teknisiä ominaisuuksia, 
varusteita ja hintoja ilman ennakkoilmoitusta.

   NEW HDI ENGINE AS AN OPTION(1)
  
Moottorit Kubota Lombardini
Tyyppi Kubota Z 402 Lombardini LDV 492 HDI
Malleihin Kaikki Valinnainen*
Iskutilavuus 400 cm3 480 cm3

Polttoaineen  pumppusuutin- yhteispaine-
syöttö moottori ruiskutusmoottori
Jäähdytys neste neste
Teho 4 kW 3200 rpm 4 kW 3200 rpm
Vääntö 14 Nm/2400 rpm 26 Nm/1400 rpm
Kulutus 2,96 l/100 km 2,85 l/100 km
Polttoainesäiliö 16 litraa 16 litraa

AIXAM jälleenmyyjillä on tarjota Sinulle pituudeltaan ja koroiltaan erilaisia 
rahoitusvaihtoehtoja mopoauton hankintaan. Maksuaikaa voit saada aina 
120 kuukauteen asti, lyhyemmille maksuajoille jopa 0% korko on mahdol-
lista. Aixam kauppiaasi räätälöi Sinulle sopivan rahoituksen, kun vain kysyt 
vaihtoehdoista. Uusi, edullinen City Pack oikealla rahoituspaketilla haastaa 
jo käytetyn vaihtoehdon alk. 119 €/kk. Uusi on aina uusi ! 

JoUSTAVIA 
RAHoITUSVAIHToEHToJA 

JoPA 0% KoRoLLA! 

Legendaarista 
luotettavuutta
Liki 30 vuoden ajan olemme 
varustaneet automme KUBOTA 
moottoreilla. Tällä moottorilla on 
legendaarinen maine luotetta-
vuutensa ansiosta. KUBOTA on 
valmistanut meille jo yli 300.000 
moottoria, ja on kumppanimme 
nyt ja tulevaisuudessa.

Premium
sisusta

Coupe GTI
sisusta


