Yollarda İz Bırak
Mondial 180 Z-One S, dikkat çekici renkleri ve spor
tasarımıyla her zaman ilgi odağı olmaya hazır ol.
Gücü, konforu ve dayanıklılığı ile yıllarca yolculuktaki
en güvenilir arkadaşın olacak.
Gidebileceğin seyahatler için planlarını erteleme.
Çünkü 180 Z-One S, yüksek ateşleme gücüne sahip
yapısıyla, 179 cc 8.500 d/d’da 11.5 kw güç
üreten, kalkış ve sürüş esnasında mükemmel hız
tepkimeleri oluşturan SOHC motoru uzun
mesafelerde üstün performans sergiler.
Bozuk yollar, beklenmedik çukurlar…180 Z-One S’in,
ön süspansiyonunda ters amortisör ve arka
süspansiyonda ise; çift kademeli helezon yay sistemi
ve gaz sıkıştırmalı kombine amortisör yapısı
kullanılarak yolculuk anında seni yormayacak şekilde
tasarlandı.
180 Z-One S’in bilyalı külbütör sistemi subap
aşınmalarını en alt seviyeye indirir. Karbon debriyaj
sistemi debriyaj balatalarının 6 kata kadar daha
dayanıklı olmasını sağlar.
2 farklı (Yeşil, Mavi) renk seçeneğine sunan 180 ZOne S’ler uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile
Mondial satış noktalarında seni bekliyor.
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Onunla Trafiğe Takılma!
125 MH DRIFT
Gün içerisinde bir sürü engel ile karşılaşırız; Trafik
yoğunluğu…zaman…yetişmesi gereken işler…
125 MH DRIFT güç yapısı ile trafiğe takılmadan,
gitmek istediğin yere zamanında ve üstün sürüş
performansı ile keyifle gitmeni sağlar. Ön
amortisörleri teleskobik, arka amortisörleri ise
helezonik gazlı sisteme sahip olan 125 MH DRIFT
yoldan gelebilecek darbeleri emerek lastikler ile yol
arasındaki bağlantının sürekliliğini sağlar. Bu
süreklilik yetişmek zorunda olduğun uzak bir yere
dahi kesintisiz akmanı sağlar. Aynı zamanda ön fren
sistemi hidrolik disk fren olduğu için güvenli yolculuk
sunar.
135 cc, tek silindir, dört zamanlı, hava soğutmalı ve
içten balansörlü motor yapısı 125 MH DRIFT’in sahip
olduğu aerodinamik yapıyla uyum içinde çalışır.
Mondial güvencesi ile yollara çıkan 125 MH DRİFT
yaygın servis ağı ve kolay bulunabilir yedek parçaları
ile seni hiçbir zaman yolda bırakmaz.
Nikelaj koruma kapaklı, Euro standartlarına uygun
düşük emisyonlu egzoz yapısı ile de 125 MH Drift’in
sesini nerede olsa tanıyacaksın.
125 MH DRIFT Türkiye genelindeki yaygın satış
noktalarında, uygun fiyat ve ödeme kolaylıkları ile
seni bekliyor.
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Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı…
Mondial fırsatları, Ocak ayı
kesmeden devam ediyor.
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Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet
markası Mondial, kullanıcılarına daha rahat ödeme
imkanı ile motosiklet sahip olma fırsatı
sunuyor. 01.01.2017-31.01.2017 tarihleri arasında
anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 aya
varan, %0 faizli taksit fırsatlarını motosiklet severler
ile buluşturuyor.
Ocak
ayı
fırsatlarından
yararlanıp,
bir Mondial sahibi olmak istiyorsanız; Mondial
Bayilerine uğramakta acele ediniz.
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