Aixam crossover
premium emotion
2021 Brommobiel
nieuw saffierblauw
metallic
€ 16.301,00
Deze aixam is van het bouwjaar 2021 met
een kilometerstand van 0 km en wordt
geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie.
Gratis verzending
De Graaf Mobiliteit is met 2 ﬁlialen één van de
grootste brommobiel specialisten van Nederland.
Al jaren zorgen wij voor de mobiliteit van vele
klanten in Noord Holland maar ook ver
daarbuiten!
Bij De Graaf Mobiliteit bent u gegarandeerd van
een groot aanbod van zowel goede gebruikte als
nieuwe brommobielen. Wij hebben altijd zo'n 50
brommobielen in diverse prijsklassen op voorraad
staan. Op nagenoeg alle brommobielen die wij
verkopen geven wij garantie zodat u onbezorgd
op pad gaat.
Bent u al in het bezit van een brommobiel of heeft
u een auto of brommer maar wilt u overstappen
naar een brommobiel dan kunt u deze bij ons
inruilen. We zullen de inruilwaarde van uw
voertuig bepalen en samen bekijken wat de
mogelijkheden voor u kunnen zijn. Ook kunnen wij
de ﬁnanciering van uw nieuwe brommobiel
verzorgen. Natuurlijk kan het zijn dat u graag
brommobiel zou willen rijden maar dat u geen
ervaring heeft of dat u niet durft. Ook dat is geen
enkel probleem. Wij kunnen ervoor zorgen dat u
een aantal rijlessen kunt volgen zodat u
vertrouwd op pad gaat!
Ook voor onderhoud en reparatie van uw
brommobiel kunt u bij de Graaf Mobiliteit terecht.
Wij beschikken over een eigen moderne
werkplaats. Tevens hebben wij een ingerichte

Specialist in onderhoud
Tijdens de onderhoudsbeurt aan uw
brommobiel controleren wij onder
andere:

Accu
Bandenspanning
Brandstofverbruik
Oliepeil & vloeistoffen
Remmen
Ruitenwissers, ramen en
ruitenwisservloeistof

Schokbrekers
Bel ons gerust voor een onderhoudsof reparatieafspraak!
Bel: 0800 4545 123

service auto, waardoor sommige werkzaamheden
al bij u voor de deur uitgevoerd kunnen worden.
Mocht het nodig zijn dat de werkzaamheden in de
werkplaats moeten worden uitgevoerd dan kunt u
indien beschikbaar gebruik maken van een
tijdelijke leen brommobiel. Bent u niet in staat uw
brommobiel naar ons toe te brengen dan kunnen
wij deze bij u voor de deur komen ophalen,
uiteraard brengen wij hem ook weer voor u terug.
Indien u geïnteresseerd bent in één van de
brommobiel modellen dan kunnen wij samen met
u bepalen welk model het beste bij u past. Ook
voor een vrijblijvende proefrit kunt u uiteraard
altijd bij ons terecht. Wij kunnen deze bij u thuis of
bij ons op de zaak organiseren. Het vervoer van
en naar onze showrooms verzorgen wij ook.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met één van onze ﬁlialen:
De Graaf Minicars Hoogwoud : 0226-355546
Minicar Centre Amsterdam : 020-4751390
Deze aixam crossover premium emotion is
voorzien van de volgende standaard uitrusting

licht metalen velgen
metallic lak
12 v aansluiting
chromepakket
automaat
abs
elektrische ramen
getint glas
Dit voertuig is voorzien van de volgende opties:
dashboard in kleur carrosserie,
alarm
7"tablet apple carplay met achteruitrijcamera

Merk: aixam
Type: crossover premium emotion
Kilometerstand: 0 km
Bouwjaar: 2021
Kleur: saﬃerblauw metallic
Prijs:16.301,-

Uitstekende service


Afspraak aan huis
Onze medewerkers komen
naar u toe om al uw wensen
door te nemen.



Persoonlijk contact
De persoonlijke sfeer wordt
gewaarborgd door uw eigen
adviseur.



ANWB pechhulp
Direct hulp bij pech onderweg.



3 eigen winkels
Vestigingen in Amsterdam en
Hoogwoud



Reparatie & onderhoud
De werkplaats beschikt over de
benodigde deskundige
apparatuur én vakkundige
kennis.

Op deze aixam crossover premium van het
bouwjaar 2021 krijgt u 2 jaar volledige
fabrieksgarantie. Daarnaast kan deze aixam aan
huis worden geleverd met een volle tank
brandstof en een tenaamstelling op kenteken

Bel ons: 0226-355546

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

