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EENVOUD ZONDER AUTORIJBEWIJS
Assortiment

Te berijden vanaf 16 jaar met AM-rijbewijs.
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Access
VRIJHEID
IS GEEN
LUXE
AIXAM presenteert zijn gloednieuwe MINAUTO 
assortiment met de nieuwste generatie motor en 
een vernieuwd ontwerp.

Expressief, praktisch en betaalbaar, MINAUTO 
maakt het makkelijk voor iedereen om zich 
dagelijks te verplaatsen. Het assortiment 
profiteert van alle knowhow van AIXAM en 
aanvaardt geen compromis op het gebied van 
betrouwbaarheid, veiligheid en comfort.

Krachtig en dynamisch, MINAUTO is uitgerust met 
de Euro 4 gecertificeerde Kubota motor die een 
ongeëvenaard rijplezier biedt.

Betrouwbare betrouwbaarheid, de ritten zijn nog 
aangenamer en het rijden is eenvoudiger en 
veiliger. Met de modellen Access, GT of Cross, als 
compact model of stationwagen, is MINAUTO de 
essentiële partner voor al uw reizen.

MINAUTO: een onvergelijkbare kracht die 
trots is op stijl.

Assortiment KUBOTA  MOTOR: 
DE MEEST ECONOMISCHE EN  
ECOLOGISCHE MOTOR IN DE MARKT
MINAUTO is uitgerust met de Kubota Euro 4- 
gecertificeerde motor waarvan de robuustheid  
en kwaliteit onmiskenbaar zijn.

Met meer koppel, meer kracht en meer flexibiliteit, 
is de nieuwe MINAUTO-motor de minst vervuilende 
en de meest zuinige op de markt met een 
brandstofverbruik van slechts 3,1 l per 100 km *.

Vrij rondrijden met respect voor de natuur.

DE KWALITEIT VAN AIXAM 
ZONDER COMPROMIS
AIXAM, TOEGEWIJD AAN MOBILITEIT
MINAUTO, SENSATION of AIXAM PRO, elk AIXAM-assortiment is ontworpen om toegang  
tot mobiliteit te krijgen naar uw wensen of uw levensstijl.

AIXAM, PUUR FRANS,  
EUROPEES MARKTLEIDER
Franse ervaring, knowhow en productie belichamen de kwaliteit en prestaties van  
AIXAM. Op moderne productielijnen produceren teams van experts de voertuigen die  
vandaag aan de toekomstige behoeften voldoen.  
Uw MINAUTO-assortiment wordt vervaardigd in de regio Rhône-Alpes in de Auvergne.

STRALENDE OPTISCHE KENMERKEN
Krachtige koplampen, type halogeen, met geïntegreerde 
dagrijverlichting en knipperlichten.

LED ACHTERLICHTEN
De achterlichten bieden uitstekende  
verlichting met een moderne stijl.

GROTE BUITENSPIEGELS
Het gezichtsveld is verbeterd en de  
blinde hoeken zijn verkleind.

ELEKTRISCHE RAMEN
Het volledige MINAUTO assortiment is 
verrijkt met standaard elektrische ramen.

VOLLEDIG HERONTWORPEN
MINAUTO legt zijn stijl op met een silhouet van  
verleidelijke rondingen.

EENVOUDIG TE OPENEN
De achterklep is versterkt om het openen en  
sluiten van de kofferbak te vergemakkelijken.

* Volgens gestandaardiseerd verbruik.
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MINAUTO Access is de bondgenoot van uw mobiliteit.
Behendig en ontspannen, het stelt u in staat om u comfortabel en veilig te  

verplaatsen. Uitgerust met essentiële apparatuur en personalisatiemogelijkheden,  
is MINAUTO Access gewoon een must.

SIMPELWEG
SPRANKELENDAccess

COMFORT AAN BOORD
MINAUTO Access biedt u opmerke-
lijke comfort. Ruime bagageruimte, 
automotive dashboard, ULTRA 
SOEPELE versnellingspook...  
Al het comfort van een voertuig 
geconcentreerd in uw Minauto.

KOFFER

700 L

Achter- en zijreflectoren. 
De reflectoren zorgen ervoor dat u gezien  
wordt in het donker.

Stoffen bekleding met nette afwerking voor een 
beter welzijn in uw voertuig.

Chroomlook AIXAM logo, 
de handtekening van een leider.

Digitaal LED-display met crème  
kleur achtergrond en dimbare  
achtergrondverlichting.

Zeer soepele versnellingspook  
voor eenvoudige bediening.

Ergonomisch dashboard, slimme opberging... Alle apparatuur is binnen handbereik in een ruime passagiersruimte.
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GT AFWERKING
Lichtmetalen velgen, optioneel exterieurpakket met chroomlook 
kapjes op buitenspiegels en chroomlook deurstrips, standaard 
metallic kleuren... Kies en bewijs uw stijl.

De bagageafdekking deelt de koffer in tweeën en  
de stootrand blokkeert de lading.

Centrale vergrendeling met 
afstandsbediening en knipperende 
waarschuwingslichten.

Chroomlook kapje op buitenspiegels 
(optie).

Het 3e LED-remlicht zorgt voor betere zichtbaarheid en meer veiligheid.

Ergonomisch dashboard, de aluminiumlook details zorgen voor een verfijnde sfeer. Het comfort aan boord wordt  
aangevuld door zorgvuldig ontworpen apparatuur met de zonneklep en een handgreep voor passagiers.

MINAUTO is het meest compacte model op de markt. Perfecte beheersing  
van ontwerp en volume, uitstekende handling en een onberispelijke  
wegligging. De perfecte stadsauto, het geeft u meer comfort tijdens  

het manoeuvreren, zelfs op beperkte locaties.

RONDUIT
BEKWAAM
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MINAUTO Cross is per definitie het slimme model.
Het hogere dak zorgt voor veel ruimte binnenin het voertuig en  

een zeer royaal koffervolume. De Cross is volledig aangepast  
aan diegenen die dingen groots zien.

RUIMTE GEEFT
VRIJHEID

Mistachterlicht voor meer  
veiligheid bij minder zicht.

De Minauto Cross is standaard uitgerust met 
8-spaaks 14’’ lichtmetalen velgen.

Handschoenenkastje met muntenvakjes en bekerhouder, verschillende opbergvakken...
De cabine is ontworpen om comfort voor dagelijks gebruik te garanderen.

Midden op de achterbumper naast het mistachter-
licht is de achteruitrijdverlichting geplaatst.

ONTDEK DE GROTE RUIMTE
MINAUTO Cross biedt een uitzonderlijk volume en 
begeleidt u bij al uw dagelijkse activiteiten. Praktisch  
en voorspelbaar, zonder in te leveren op stijl.

 KOFFER

1100 L
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UITRUSTING

BESCHIKBARE KLEUREN

Het MINAUTO-assortiment is ontworpen voor u. 
De veiligheid van inzittenden is een prioriteit en de enginee-
ringteams van AIXAM leggen zeer strikte regels op. Volgens een 
uitgebreid technisch ontwerp, keuze van onderdelen en hightech 
materialen van grote fabrikanten, is AIXAM toegewijd aan veiligheid 
in de gehele productieketen.

CHASSIS + CARROSSERIE
=

MAXIMALE BESCHERMING

PASSIEVE VEILIGHEID
Technologie en uitrusting samengevoegd  
voor uw veiligheid.

BESCHERMING INZITTENDEN
Het flexibele, thermogevormde carrosserie 
absorbeert lichte schokken en het chassis, een 
geëxtrudeerd aluminium profiel, vangt schokken 
in eerste instantie op.  
De Minauto zorgt voor optimale veiligheid van 
bestuurder en passagier.

AIXAM,
1E AM-RIJBEWIJS FABRIKANT DIE
HAAR VOERTUIGEN HEEFT ONDER-
WORPEN AAN CRASH-TESTS.
Alle AIXAM modellen ondergaan stabiliteitstesten (ISO), onder 
andere chicane, eland-test en slalom. Alle testen bij een 
maximum snelheid van 45 km per uur zijn optimaal geslaagd.

WAAROM IS EEN CRASH-TEST GESLAAGD?  
Na de schok vertoont de zitcabine geen vervorming. Dus 
geen binnendringing, geen verwondingen en geen beknelling 
in het voertuig.

De ruiten zijn niet gebroken :  
 → geen snijwonden of overige verwondingen, 
De veiligheidsriemen blokkeren niet :  
 → geen angst/paniek om uw AIXAM te kunnen verlaten, 
De portieren gaan niet open tijdens een ongeval :  
 → geen uitwerping, 
De portierhandvatten functioneren correct :  
 → het portier opent gemakkelijk om het voertuig te 
     kunnen verlaten.

ACTIEVE VEILIGHEID
De innovaties en uitrusting van uw voertuig zorgen ervoor 
dat u risico’s tijdens het gebruik en het manoeuvreren kunt 
voorkomen.

GOED ZIEN EN GOED GEZIEN WORDEN
Grote gelaagde voorruit, grote functionele buitenspiegels en 
krachtige verlichting verzekeren de chauffeur goed zicht en 
zorgen ervoor dat medeweggebruikers u goed zien.

GOEDE ZITPOSITIE OM GOED TE KUNNEN RIJDEN
Comfort en geluidsisolatie bevorderen uw concentratie tijdens 
het rijden. Het instrumentenpaneel is ontworpen om uw acties 
bij manoeuvres te vergemakkelijken. Er zijn voldoende opberg-
mogelijkheden om te voorkomen dat items door het voertuig 
schuiven en projectielen worden.

STABILITEIT MET X REMMEN
Uitgerust met remschijven aan de voorzijde en remtrommels 
aan de achterkant, remmen is vastgesteld in X; dat wil zeggen, 
het heeft een tweevoudig circuit dat onafhankelijk het linker 
voorwiel voedt met het rechter achterwiel, en omgekeerd. 
Dit systeem zorgt voor de balans van remmen. Als een circuit 
uitvalt, kan het voertuig stabiel blijven rijden omdat een wiel 
van de voor- en achteras operationeel blijft.

Grote spiegels zorgen voor beter zicht.De krachtige verlichting achter, de mistlamp en 
achteruitrijverlichting zijn goed zichtbaar.

De MINAUTO veiligheidsgordels worden onder volledige 
belasting getest, met een trekkracht van 5,4 ton, wat 
twee keer zo veel is als vereist door de wetgeving (2,7 
ton). Ze zijn ook ontworpen om niet vast te lopen.

In de koplamp zijn verschillende functies geïntegreerd: 
Grootlicht, dimlicht, knipperlicht en dagrijverlichting.

VEILIGHEID
TIJDENS HET RIJDEN

DASHBOARD ACCESS GT CROSS
 Digitale aanduiding: vooruit (D), neutraal (N), achteruit (R) • • •
 Reflecterende snelheidswijzer • • •
 Digital kilometer- en dagteller • • •
 Crème kleur wijzerplaat • • •
 Onderhoudsindicator • • •
 Digitale brandstofmeter met reserve aanduiding • • •
 Regelbare lichtsterkte dashboard • • •

 Waarschuwingslampjes:
  Accu • • •
  Remvloeistof - handrem • • •
  Oliedruk • • •
  Temperatuur koelvloeistof • • •

 Controle lampjes:
  Richtingaanwijzer links en rechts • • •
  Stadslicht • • •
  Mistachterlicht • • •
  Dimlicht • • •
  Alarmverlichting • • •
  Grootlicht • • •
  Voorgloeien • • •
  Neutraalstand • • •
 Geluidsignaal bij remblokslijtage • • •

RIJCOMFORT EN VEILIGHEID
 Geluidsignaal bij niet gedoofde verlichting • • •
 Alarmlichten gaan automatisch knipperen bij noodstop • • •
 Startbeveiliging (start alleen in neutraalstand) • • •
 Stuurslot • • •
 Veiligheidsgordels met oprolautomaat • • •
 Verwarming/ontwaseming/ventilatie: 3 standen • • •
 Airconditioning ◊ ◊ ◊
 Zeer soepele versnellingspook • • •
 Ruitenwisser voor met 3 snelheden (waarvan 1 met interval) • • •
 LED-achterlicht • • •
 Dagrijverlichting geïntegreerd in koplamp • • •
 Achteruitrijverlichting • • •
 Mistachterlicht • • •
 Ruitensproeier voor met automatisch wissen • • •
 Gelaagde voorruit • • •
 Koplampen voorzien van sterke halogeenlampen • • •
 Binnenspiegel met dimstand • • •
 Grote van binnenuit verstelbare buitenspiegels • • •
 LED-derde remlicht - • •

COMFORT EN AFWERKING ACCESS GT CROSS
 Ronde ventilatieopeningen op dashboard • • •
 Chroomlook dakrails - - ◊
 Bagage-afdekking - • •
 Sleutel geschikte voor portier, contactslot en tankdop • • •
 Binnenverlichting • • •
 Centrale vergrendeling met lichtsignaal - • •
 Niveau 1 geluidsisolatie passagiersruimte • • •
 Elektrische ramen • • •

 Aluminiumlook uitrusting dashboard omvat :
  Aluminiumlook ringen ventilatieopeningen - • •
  Aluminiumlook strips - • •
  Aluminiumlook bedieningspaneel verwarming - • •

Chroomlook elementen buitenzijde omvat :
  Chroomlook spiegelkapjes buitenspiegels - ◊ (1) ◊ (1)
  Chroomlook deurstrips - ◊ (1) ◊ (1)

 Zonneklep met spiegel voor passagier - • •
 Automotive kwaliteitsdashboard • • •
 Handgreep binnenzijde voor passagier - • •
 Automotive portierhandgrepen buitenzijde • • •
 12 V plug • • •
 Metallic- of parelmoer lak - • •
 Getinte ramen • • •

OPBERGRUIMTE
 Stootrand bagageruimte ◊ • •
 Handschoenenkastje met muntenvakjes en bekerhouder - • •
 Opbergvak in het midden van het dashboard • • •
 Opbergvakken in de portieren • • •

WIELEN
 Spuitbus ten behoeve van bandenreparatie • • •
 Wieldoppen • - -
 Reservewiel (stalen) 145/70/13 met krik ◊ ◊ ◊
 Stalen velgen 145/70R13 • - -
 8-Spaaks 14” zilveren lichtmetalen velgen 155/65R14 ◊ • •

STOELEN
 Hoofdsteunen • • •
 Bestuurdersstoel verstelbaar voor/achter • • •

AUDIO
 Radio MP3/RDS/USB ◊ (1) ◊ (1) ◊ (1)
 Luidsprekers ◊ (1) ◊ (1) ◊ (1)
 Voorbereiding radio-aansluiting • • •

TECHNISCHE GEGEVENS
   ACCESS / GT CROSS
Motor Diesel Diesel
Cilinderinhoud 479 cm3 479 cm3

Lengte 2 759 mm 3 000 mm
Breedte 1 500 mm 1 500 mm
Aantal zitplaatsen 2 2
Volume bagageruimte 700 l 1 100 l
Ledig gewicht 425 kg 425 kg

Uitrusting
• standaard 
◊ optie (1) Gecombineerde optie

Wit

ACCESS

GT

Parelmoer Wit Parelmoer 
Rood

Nacht Blauw / 
dak Zilver

Zwart / 
dak Zilver

CROSS

Parelmoer Wit / 
dak Satijn zwart

Parelmoer Rood / 
dak Satijn zwart

Zwart / 
dak Satijn zwart

Zilver / 
dak Satijn zwart
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FINANCIERING EN VERZEKERING

Uw erkende AIXAM-dealer kan u informeren over de 
financieringsmogelijkheden en heeft diverse contacten 
met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen of 
gespecialiseerde aanpassingsbedrijven, zodat voor elke 
aanvraag de juiste keus kan worden gemaakt..

SERVICE

Het AIXAM netwerk heeft een goede after-sales 
service. De fabrikant heeft een permanente 
voorraad van reserveonderdelen waardoor uw 
erkende AIXAM-dealer u zo snel mogelijk van 
dienst kan zijn.

GARANTIE EN PECHSERVICE

AIXAM geeft 2 jaar fabrieksgarantie ongeacht 
het aantal afgelegde kilometers. Bovendien 
krijgt u gratis 2 jaar AIXAM Pechservice.

HET AIXAM NETWERK 
GARANDEERT MIJN VEILIGHEID
De rol van uw AIXAM-dealer is om u te begeleiden  
door het assortiment, om u te adviseren en service  
te verlenen.

AANDACHT GARANDEERT LANGE 
BETROUWBAARHEID
De goed opgeleide technici  bij uw AIXAM-dealer  
kunnen uw AIXAM perfect repareren en 
onderhouden.

IMITATIE ONDERDELEN:  
EEN BEDREIGING VOOR DE VEILIGHEID!
Het netwerk gebruikt alleen originele onderdelen voor uw AIXAM.  
Door gebruik van originele onderdelen bent u altijd verzekerd van  
de hoogste kwaliteit en ze garanderen uw veiligheid en de  
levensduur van uw AIXAM.

AIXAM, HET VERMOGEN
VAN EEN NETWERK

AIXAM,
HEEFT MEER DAN
30 DEALERS IN 
NEDERLAND VOOR
VERKOOP EN SERVICE

AIXAM MEGA NEDERLAND BV
Voor meer informatie
Bel gratis: 0800-249 26 28 
of kijk op www.aixam.nl
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Gecertificeerd

UW ERKENDE AIXAM-DEALER


