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U blijft mobiel met

Microcar!
S

teeds meer Nederlanders die een dagje ouder worden en de auto niet meer
gebruiken, kiezen voor een brommobiel. Ze gaan graag op pad, maar het gebruik
van de auto is om uiteenlopende redenen
dikwijls geen optie meer. De brommobiel biedt
dan uitkomst. Vooral binnen de stad en over
relatief korte afstanden is het een prettig en
praktisch vervoermiddel om boodschappen
mee te doen, familie en vrienden te bezoeken
of er gewoon even uit te zijn.

Microcar marktleider in Nederland
De brommobiel heeft eind jaren negentig
een opmars gemaakt in Europa. Microcar –
afkomstig uit Frankrijk – is al ruim dertig jaar in
deze markt actief en het best verkochte merk
in Nederland. Microcar voert een veelzijdig assortiment met een grote keuze in uitvoeringen
en kleuren. Eigentijds en van een hoge kwaliteit.
Belangrijk is de aandacht voor duurzaamheid,
veiligheid en comfort. Daar staat Microcar
voor.
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Mag ik een brommobiel
besturen?
Voor het besturen van een brommobiel
heeft u een AM-rijbewijs nodig. Wie in
het bezit is van een – al dan niet verlopen
– rijbewijs voor het besturen van een
personenauto (rijbewijs B) komt in de
meeste gevallen gewoon in aanmerking
voor dit rijbewijs voor de brommobiel. U
kunt het AM-rijbewijs aanvragen bij uw
gemeentekantoor. Als u nooit in het bezit
bent geweest van een rijbewijs B moet
u een theorie- en een praktijkexamen
afleggen voor het AM-rijbewijs.

Enige merk met airbag!
De brommobiel van Microcar is een regelrecht
succes en een vertrouwd onderdeel van
het Nederlandse straatbeeld geworden. De
Microcar ziet er uit als een auto en is compact,
vlot, wendbaar, comfortabel én veilig. Met de
nieuwe M.GO-modellen is Microcar zelfs het
enige merk dat de brommobiel heeft
uitgerust met een bestuurdersairbag. Veiligheid gaat immers
boven alles!

DAAROM MICROCAR:
n ruim 30 jaar ervaring
n meest verkochte brommobiel in
Nederland
n veel aandacht voor veiligheid
n superzuinig in brandstofverbruik
(3,5 l/100km)
n duurzaam en milieuvriendelijk ontwerp
(ISO 9001 en ISO 14001 certificering)
n motor: milieuklasse A
n deskundige en servicegerichte
organisatie
n uitstekende garantievoorwaarden

Proefrit maken?
Wilt u de veiligheid en het comfort van de
Microcar zelf ervaren? Wij bieden u graag
de gelegenheid een proefrit te maken. Kijk
op www.microcar.nl voor een dealer bij u in
de buurt of bel 0318 690062. Wilt u meer
informatie over Microcar ontvangen?
Vul dan de antwoordkaart in
die u op pagina [X] in dit
magazine vindt.

