
Pariisin autonäyttely on 
maailman vanhin  lajissaan. 
Vuodesta 1898 täällä on esitelty 
toinen toistaan hienompia ajopelejä.
Vuosittainen kävijämäärä on yli miljoonan. Huippuvuonna 
2004 vieraita oli peräti 1,46 miljoonaa. Tänä vuonna esillä 
oli 230 merkkiä, 19 maasta, 140 uutuusesittelyä ja näiden 
mielenkiintoisten uutuuksien joukossa oli myös AIXAM 
Sensation. Kahdeksan hallin näyttelypinta-ala on nykyi-
sellään 123500 m2.

AIXAM SENSATION 
Ensimmäinen 
EURO4 -hyväksytty 
mopoauto!

Ensisilmäyksellä korin muodot kuvissa näyttävät hyvin tutuilta, totta! 
Korin ulkoisista osista vanhaa on vain ajovaloumpiot. Uutta on kaikki muu; runko, kaikki muoviosat sekä moottori. 
Perusteellisempi tutustuminen osoittaa, että tämä uusi AIXAM on täynnä hienoja yksityiskohtia ja ominaisuuksia. 
Uuteen Sensation -mallisarjaan kuuluu CITY, COUPE ja CROSSLINE versiot. 
Tutustu, kuinka hienosta autosta on kysymys. Tämä on ensimmäinen lajissaan, EURO4 hyväksytty mopoauto, joka 
on kaikilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen. Tämä on mopoauto, josta tulee kysytty, haluttu ja suosituin! 
Viimeistään koeajo vakuuttaa Sinut Aixamin ylivoimaisuudesta!

 
 

AIXAM ylläTTI 
PARIISIN AUTONäyTTElySSä jA

ESITTElI TäySIN UUdEN AUTON. EURO4 “pähkinänkuoressa”; 
* Puhtaammat pakokaasut! 
* Enemmän tehoa!
 Nyt mopoautomoottorin suurin
 sallittu teho on 6 kW, 
 kun se aiemmin oli 4 kW 
* Lisääntynyt turvallisuus!
 Suurin sallittu omapaino 
 on nyt 425 kg, ennen 350 kg.
* Uusi moottori!
 Kubota Z482,
 EURO4 dieselmoottori,
 iskutilavuus 479cc

Kuvan autossa lisävarusteena 16”GT aluvanteet.

Uusi Aixam Crossline, 
jopa 1100 litran kuljetuskapasiteetti.



AIXAM SENSATION MOPOAUTOMAllISTO

MOPOAUTOT

CITy PACK varustelu

- Kubota Z482 diesel –(EURO4)moottori, etuveto
- LED-päivävalot, H4 ajovalot, takana sumuvalot,   
 3.jarruvalo
- Radion asennusvalmius
- Sähkötoimiset sivuikkunat
- Tavaratilassa takapenkkien takana kuorman-
 liukueste
- Tavaratilan hattuhylly ja kangasmatto
- Keskuslukitus, myös takaluukun lukituksen 
 avaus 
- Lämmitettävä takalasi
- 12 V virran ulosotto
- Matkustajan aurinkolippa peilillä
- Teräsvanteet, 145/70R13 renkaat, pölykapselit
- Renkaan paikkausaine painepullo

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 lätkämaalivah-
din varusteet. Coupe mallit ovat vieläkin tilavampia 
pidemmän akselivälin johdosta, lisäksi lastaaminen 
on helpompaa Coupe takaluukun muodon ansiosta.
Suurimman kuljetuskapasiteetin tarjoaa Crossline 
malli, jonka tavaratilan koko on jopa 1100 litraa.

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

EVO varustelu
Pack mallin lisäksi
- Radio Pioneer MVH-180UB tai vastaava; RDS/ 
 USB/AUX-IN
- Kaksi kaiutinta
- Mittaristossa digitaalinen ajotietokone
- Istuimissa kallistuksensäätö
- Istuimien alareunojen suojapaneelit
- Istuimissa tekonahka/kangas verhoilu
- Verhoiltu tavaratila
- Musta kojetaulu
- Sävytetyt lasit ja tummennetut takaikkunat
- Takalasinpyyhin
- Alumiinivanteet 14”, 155/65R14 renkaat
- Äänieristystaso 2.
- Keskuslukitus FLIP-KEY
- Peruutushälytin 

PREMIUM varustelu
EVO mallin lisäksi/vaihtoehtoisesti
- LED suuntavilkut sivupeileissä
- Sivuikkunoiden huurtenpoisto venttiilit
- Sumuvalot edessä
- Kromattu etusäleikkö, sivupeilien taustat ja   
 ovenkahvat. City Premiumissa kylkikromilistat
- Ohjaamon ja tavaratilan väliseinä
- Pehmustettu kyynertuki
- Keskikonsoli mukitelineellä
- Kokonaan verhoiltu ohjaamonlattia
- Äänieristystaso 3
- Jalkatilan kangasmatot
- 14” aluvanteet
- Kaksivärinen beige/musta sisustus

GTO/GTI varustelu
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 alumiinivanteet 15”
 (Lisävarusteena 16” GT Style alumiinivanteet)
- Rengaskoko 155/60R15
- GTI mallissa ABS-jarrut vakiona

AIXAM lisävarustelu (tehdasasennukset)

Tehtaalla ajoneuvoon asennettavat lisävarusteet

ABS-jarrut  (ei Pack) .......................................................................629 €

Ilmastointi  .................................................................................. 1 639 €

Leveät teippiraidat; konepelti, katto, takaluukku (GTO/GTI) ........64 €

“Carbon-look” sivuhelmat (GTO) ................................................... 100 €

Ylätakaspoileri (GTO) ...................................................................... 100 €

Tavaratilan väliseinä (Pack ja EVO malleihin) .................................64 €

GTO kylkitarrat  ............................................................................... 162 €

GTI kylkitarrat  ................................................................................ 162 €

“Harjattu alumiini” viimeistely kojetaulussa ja ovissa +  
mustat keinonahka/tekstiili istuimet PREMIUM malleihin ..........70 €

“Harjattu alumiini” viimeistely kojetaulussa ja ovissa 
CITY EVO ja COUPE EVO malleihin ..................................................70 €

“Musta Eebenpuu” viimeistely kojetaulussa ja ovissa +
mustat keinonahka/tekstiili istuimet PREMIUM mallissa ...........70 €

Musta Eebenpuu viimeistely kojetaulussa ja ovissa 
EVO ja PREMIUM melleihin .............................................................70 €

“Carbon-look” viimeistely koejataulussa ja ovissa GTO malliin .....70 €

“Korinvärinen” viimeistely kojetaulussa ja ovissa GTI malliin .......70 €

“Kiltävä musta” viimeistely kojetaulussa ja ovissa + 
mustat keinonahka/tekstiili istuimet PREMIUM malleihin ..........70 €

Kromikoristeet ovissa ulkopinnalla (Coupe Premium) .................. 88 €

Katto ja spoileri korin värissä (GTI, ei mattateräs eikä musta) ... 124 €

Mattateräs väri (City ja Coupe Premium, GTO/GTI) .....................252 €

145/70R13 vararengas teräsvanteella (Pack) ............................... 192 €

155/65R14 “SilverStyle” alumiinivanteet .................................... 368 €

155/60R14 “Black Diamond-8” alumiinivanteet ..........................254 €

165/45R16 “GT Style” alumiinivanteet .........................................254 €

Radio MP3/RDS/USB/AUX-IN (ei CD) ........................................... 126 €

Radio “Easy Tablet” 6,2” /USB/Peruutuskamera (ei Pack) .........378 €

Radio/Multimedia “Aixam Connect” CD/DVD/BT/Peruutuskamera

(ei City Pack malliin) .......................................................................630 €

lisävarusteet 

Suomessa ajoneuvoon asennettavat lisävarusteet

KUBOTA Z482 moottoriin

Lohkolämmitin asennettuna  .......................................... 240 €

Lohkolämmitin ja sisäpistoke asennettuna .................................390 €

14” Aixam Diamant aluvanne ................................................. 138 €/kpl

14” Nokian Nordman5 nastarengas ........................................ 113 €/kpl

Toimituskulut veloitetaan paikkakuntakohtaisesti.

Punainen, hopea, sininen, grafiitti, musta 
ja valkoinen. Musta katto ja kojetaulu. 
Hinnat alk. 13.690,- + tk

evo
Valkoinen, hopea, sininen/hopea katto, grafiitti, 
punainen ja mattateräs*. Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 14.990,- + tk *tehdastilausväri

PReMIUM

vakiona

Punainen, valkoinen, sininen, musta ja mattateräs*. 
Carbon look kojetaulu.
Hinnat alk. 16.290,- + tk *tehdastilausväriABS

GTI
ABS
GTI

ABS
GTI

Hopea, sininen, musta, grafiitti, punainen ja 
valkoinen. Satiinimusta katto, beige kojetaulu.
Hinnat alk. 15.690,- + tk

PReMIUM

Punainen, sininen, valkoinen ja matta teräs*. 
Korin värinen kojetaulu, kiiltävä musta katto. 
Hinnat alk. 14.490,- + tk *tehdastilausväri

GTo
Hopea, sininen/hopea katto, grafiitti, 
punainen ja valkoinen. Musta kojetaulu. 
Hinnat alk. 10.990,- + tk

PACK
Mattateräs*, hopea, grafiitti, punainen, musta/hopea katto 
valkoinen, sininen/hopea katto. Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 13.990,- + tk *tehdastilausväri

PReMIUM
Sininen, hopea, musta, grafiitti, punainen 
ja valkoinen. Musta katto ja kojetaulu. 
Hinnat alk. 12.690,- + tk

evo

Mattateräs, uusi tehdastilausväri
City ja Coupe Premium, GTO ja GTI malleihin.

Kuvan autossa lisävarusteena 16”GT aluvanteet.

*Kuvan autossa lisävarusteena 16”GT aluvanteet, 
ylätakaspoileri sekä GTO-kylkitarrat.*Kuvan autossa lisävarusteena 15” Black Diamond aluvanteet.

Pidätämme oikeuden muuttaa tässä esitteessä mainittuja 
teknisiä tietoja sekä hintoja.



EUROOPAN MYYDYIN

Maahantuonti ja markkinointi:

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

AIXAM mopoautot Suomessa
Euroopan suurimman mopoautovalmistajan ajoneuvot ovat 
olleet Suomen markkinoilla mopoauto-historiamme alusta 
alkaen, vuodesta 1998. Aixam on ollut vuosia Suomen ja 
Euroopan myydyin mopoauto, eikä syyttä. Autot ovat erittäin 
laadukkaita ja luotettavia. Lähes joka kolmas Suomen teillä 
liikkuvista n. 8000:sta mopoautosta on Aixam, mikä on 25% 
enemmän kuin toiseksi myydyimmällä mopoautomerkillä. 

Elfving Forteco on vuodesta 1998 toiminut Aixam maahan-
tuojana ja rakentanut koko maan kattavan, osaavan palvelu-
verkoston. 

www.aixam.fi

/AixamMopoautot

aixam_mopoautot

Kojetaulu ja sisusta
Kojetaulu on ergonomialtaan huippuluokkaa. Kuljettajan paikalla huomaat, kuinka helposti kaikki hallin-
talaitteet ovat käsillä. Moderni muotoilu ja korkealuokkaiset materiaalit luovat miellyttävän ympäristön. 
Ohjaamo on tilava, sisäleveys on riittävä ja tuulilasin kallistuskulma tarjoaa laajan näkökentän.
Sivupeilien säätö toimii sisältä ja keskellä olevassa taustapeilissä on myös himmennys.

Suuntavilkut sivupeileissä
LED suuntavilkut sivupeileissä näkyvät laajalla sekto-
rilla edestä taakse. Suuntamerkki on helppo havaita ja 
muotoilu on moderni. GTI, GTO ja Premium malleissa.

Uusi ohjauspyörä
Ohjauspyörän materiaali on
miellyttävä ja se istuu hyvin 
käteen. Muotoilu on kuten 
urheiluautoissa, alareuna 
nostettu. Tämä myös hel-
pottaa autoon nousua.
Ohjauspyörän koriste seuraa ajoneuvon sisustusvärejä.

Tuulilasin pyyhkijän mekanismi
Uusi pyyhkijän mekanismi kasvattaa pyyhinpinta-alaa. 
Se on nyt laajempi matkustajan puolella ja yltää
lähemmäs A-pilaria kuljettajan puolella.
Sininen viiva kuvaa edeltävän mallin pyyhinaluetta, 
punainen viiva uuden pyyhkijän pyyhinaluetta.

Uudistunut Kubotan Z482 moottori
- iskutilavuus 479 cc
- teho 6 kW/3200 rpm
- vääntö 21 Nm/2500 rpm
- sähkötoiminen jäähdyttimen puhallin
- jäähdytysjärjestelmässä paisuntasäiliö
- variaattorin pehmeä toiminta
- rivimallin ruiskutuspumppu
- yksinkertainen ja erittäin luotettava rakenne

Coupe GTI:n“Carbon look” sisusta sport istuimin 
huokuu urheilullisuutta. 

City GTO:n korin värinen kojetaulu tuo räväkän 
lisän sport sisustaan.

PREMIUM sisustan beige sävy tuo arvokkuutta 
Cityn, Coupén ja Crosslinen matkustamoon.

Coupe ja City EVO:ssa musta kojetaulu vakiona.

City PACK:in sisustus on muuttunut valoisammak-
si uuden istuinkuosin myötä.

Valtuutetut jälleenmyyjämme 
löytyy osoitteesta www.aixam.fi


