KALIPLARINI KIRMAYA HAZIR MISIN?

Ergonomik yapısı ve spor dizaynıyla sürücüsüyle
mükemmel uyum içinde olan YENİ RX3i Evo,
yollarda etkileyici performans ve güç arayan
herkesi etkisi altına alıyor.
Genç ve dinamik tasarıma sahip YENİ RX3i Evo,
250 cc, su soğutmalı motor yapısı ile ister
asfaltta ister arazide hakimiyetin tamamen
sende olduğunu hissettiriyor.
YENİ RX3i Evo’da, önde 19’ jant ve arkada 17’
jant kullanılarak yolculuklarda cesaretine
cesaret katarak yol alman sağlandı. Yere sağlam
basan YENİ RX3i EVO konforlu ve güvenli
seyahatler yaşatıyor.
Tek kişi seyahat etmeyi sevmeyen kullanıcılar
için artçı yolcularını da düşünen YENİ RX3i
Evo’da, yeni egzoz kapağı tasarımı ile egzozdan
gelen sıcaklık en aza düzeyde hissedilmesi
sağlıyor.
Yolculuk anında rüzgardan daha iyi korunmanı
sağlamak amacıyla kullanılan yüksek ön siperlik
camı daha keyifli bir sürüş yaşatıyor.
YENİ RX3i Evo,
tamamen sürücülerini
düşünerek, gösterge panelinin sağ tarafına
konumlandırılan USB girişi ve sol tarafına
konumlandırılan 12 V güç çıkışı ile yolculuk
anında GPRS cihazını ve cep telefonunu sarj
edebilme imkanı sağlıyor.
Onu tamamlayan tüm bu özellikleri ile asfaltta
ve arazide iz bırakmayı sevenlerin tek tercihi
YENİ RX3i Evo ile kalıpların dışına çıkmaya hazır
mısın?
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Yolların Yeni Korsanı “Buccaneer 250i” Mondial'de
Uğur
Motorlu
Araçlar
A.Ş
bünyesindeki
Mondial, motosiklet sektöründe yaptığı yenilikler
ile adından söz ettirmeye devam ederken, cafe racer
modelindeki “Buccaneer 250i” ile kendine hayran
bırakıyor.
Zamana meydan okuyan tasarımıyla, ilk bakışta tüm
dikkatleri üzerine çeken Yeni “Buccaneer 250i”
kendi segmentindeki farkını ortaya koyacak.
Her sürüşte kendini iyi hissetmeni sağlayacak efsane
Buccaneer 250i; performansı, konforu ve şık
tasarımı ile günden güne seni kendine bağlayacak.
Otantik stile sahip Buccaneer 250i ile heyecan verici,
rahat ve çevik yapısıyla emsalsiz yolculuklar
yaşamaya hazır olun.
Buccaneer 250i’nin cafe racer tarzı 248,9 cc, 4
zamanlı, SOHC ve V-Twin silindir motor yapısı ile
hayat buluyor. Gücü ve mükemmel performansı bir
arada kullanıcısına sunan Buccaneer 250i’nin her bir
parçası en ince ayrıntısına kadar düşünülerek
tasarlandı.
Buccaneer 250i’nin güçlü süspansiyon yapısı,
yolculukları yorucu kılan titreşimleri ortadan
kaldırarak, sana konforu en üst seviyede yaşatacak.
Siyah rengi ile asilliği, dizaynı ile şıklığı tek bir
gövdede birleştiren Buccaneer 250i, yuvarlak
hatlara sahip ön/arka far yapısı ve çarpıcı görünümü
ile geçtiğin yerlerde iz bırakacaksın.
Seni ve yaşam şeklini yansıtan, benzersiz bir
motosiklet hayal eden sürücülerdensen Mondial
Buccaneer 250i senin için en doğru model olacak.
Buccaneer 250i’yi daha yakından incelemek için
Mondial yetkili bayisine uğramakta acele ediniz.
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Mondial Axess ile 12 Taksit Fırsatı Sunuyor
Axess kredi kartı sahiplerine Ekim ayına özel 12
taksit fırsatı sunan Mondial, Ekim ayında herkesi
motosiklet sahibi yapacak.
Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet
markası Mondial, kullanıcılarına daha rahat
ödeme imkanı ile motosiklet sahip olma fırsatı
sunuyor.
Mondial, 01.10.201631.10.2016 tarihleri arasında Akbank Axess
kredi kartlarına özel 12 ay, %0 faizli taksit
fırsatlarını motosiklet severler ile buluşturuyor.
Mondial hayaliniz “Axess” ile gerçek olsun.
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