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Uğur Motorlu Araçlar A.Ş’den                                

“Dünya Hayvanları Koruma Günü” Etkinliği 

Sosyal sorumluluk alanında gösterdiği duyarlılığı her 

daim davranış biçimi haline getiren Uğur Motorlu 

Araçlar A.Ş (UMA) ailesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları 

Koruma Günü’nde de Aydın-Nazilli’deki “Küçük Hayvan 

Geçici Bakımevi’ni” ziyaret ederek duyarlılığını bir kez 

daha gösterdi. 

Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu tarafından 

oluşturulan kurulun aldığı karar neticesinde 4 Ekim’i ve 

onu takip eden o haftayı “Dünya Hayvanları Koruma 

Günü” ilan edilmiştir. Dünya’da ve bizim ülkemizde de 

birçok ziyaretçi barınaklara ziyaretler düzenlemektedir. 

UMA çalışanları sosyal sorumluluk kapsamında Aydın 

Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan Nazilli’deki 

“Küçük Hayvan Geçici Bakımevi’ne misafir oldu. Farklı 

departmanlardaki çalışanların katılımları ile 

gerçekleştirilen ziyarette barınağın çalışmaları hakkında 

bilgiler alındı. 

Barınak uygulamaları hakkında bilgi veren barınak 

yetkilisi;  “Günde iki kez beslenen ve sağlık kontrolleri 

yapılan köpekler yaz kış misafirhanemizde ağırlanıyor. 

Gıda ihtiyaçları merkez belediyeden ve hayırsever 

vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Tesisimiz içinde 

sürekli görevli veterinerimiz ve ameliyathanede tedavi 

etme olanağımız var.” diye belirtti. Ayrıca; “Yapılan bu 

tür ziyaretlerden çok memnun olduklarını ve UMA 

çalışanlarının göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyetten 

dolayı mutluluk duyduklarını” ifade etti. 

UMA tarafından barınak yetkililerinden alınan bilgiler 

doğrultusunda eksikliklerinin giderileceğini ve yalnız 

olmadıklarını belirtildi. Aynı zamanda ziyaret 

sonrasında Uğur Şirketler Grubu’nun barınakta yaşayan 

hayvanlar için gıda desteği vereceği açıklandı. 

 

http://www.uma.com.tr/
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“Mondial Tutkunu Bir Cümle İle Herkese Anlat” 

Mondial, Ekim Ayı içerisinde resmi 

Mondial/Facebook sayfası üzerinden başlattığı 

“Mondial Tutkunu Bir Cümle İle Herkese Anlat” 

yarışmasına facebook takipçilerinin göndermiş 

olduğu yorumlar içerisinden tutkusunu en iyi cümle 

ile ifade eden kişilere sürpriz hediye kazanma fırsatını 

sundu. 

http://www.uma.com.tr/
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Mondial’den Yılın Son Fırsatı 

Mondial, yılın son indirimleri ile motosiklet sahibi olmak 

isteyen herkese kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 

2015 yılında ürün gamına dahil ettiği yeni modelleri ile 

motosiklet sektöründe adından oldukça söz ettiren 

Mondial, kullanıcıları için yılın son kaçırılmayacak 

fırsatını sunuyor. 

Nikelaj kaplamalı tasarımları ve güçlü performansları ile 

motosiklet severlerin tercihi olan Masti Serisi 

modellerinden  100 MASTI’ye 2.399 TL’ye, 100 MASTI-

X’e 2.535 TL’ye ve 150 MASTI’ye ise 2.635 TL’den  sahip 

olabilirsiniz. 

Mondial, 16.10.2015-30.10.2015 tarihleri arasında 

anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 aya varan, % 

0 faizli taksit fırsatlarından yararlanmak için 

herkesi Yetkili Bayilerine bekliyor. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1021/mondialden_yilin_son_firsati.aspx
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/model/touring-motosiklet/100-masti-motosiklet
http://www.mondialmotor.com.tr/model/touring-motosiklet/100-masti-x
http://www.mondialmotor.com.tr/model/touring-motosiklet/100-masti-x
http://www.mondialmotor.com.tr/model/touring-motosiklet/150-masti
http://www.mondialmotor.com.tr/satis-noktalari.aspx
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Ekim Ayına Özel Mondial Fırsatı 

Türkiye’nin en çok satan motosiklet markası Mondial, 

Ekim ayına özel fırsatlarına devam ediyor. 

16.10.2015-30.10.2015 tarihleri arasında bankaların 

anlaşmalı kredi kartlarına özel 9 aya varan, %0 faizli 

taksit imkanları ile 100 MG  SUPERBOY modeline 

2.599 TL’den sahip olabilirsiniz. 

Adına Has Süper Performansı ve düşük yakıt 

tüketimiyle kullanıcılarının gözdesi olan 100 MG 

SUPERBOY, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 farklı 

renk seçeneği ile Mondial Yetkili Bayilerinde sizleri 

bekliyor. 

Sizde bu indirim fırsatlarından yararlanmak için acele 

ediniz, fırsatları kaçırmayınız. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1022/ekim_ayina_ozel_mondial_firsati.aspx
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/model/touring-motosiklet/100-mg-superboy
http://www.mondialmotor.com.tr/model/touring-motosiklet/100-mg-superboy
http://www.mondialmotor.com.tr/model/touring-motosiklet/100-mg-superboy
http://www.mondialmotor.com.tr/satis-noktalari.aspx
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Teşekkürler Türkiye!  

MONDIAL 2014 Yılında Da Satış Lideri! 

 

’’Araç Değerlendirme Garajı’’ 

Araç Değerlendirme Garajı Ekim ayı boyunca da devam 

etti. Kullanıcıların Mondial resmi Facebook sayfası 

üzerinden giriş yaparak, motosikletlerini 

değerlendirme fırsatları devam etti. 

UMA (Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.) bünyesinde ‘’Koşulsuz 

Müşteri Memnuniyeti’’ ilkesiyle 10 yıldır sektörde satış 

lideri olan Mondial, ‘’Araç Değerlendirme Garajı’’ 

hizmeti  ile tüm Mondial motosiklet kullanıcılarını talep, 

beklenti ve önerileri için 

www.facebook.com/Mondialturkiye sayfasına Eylül 

ayında da bekliyor. 

Geniş ürün yelpazesi ve sektörünün en büyük müşteri 

potansiyeline sahip olan Mondial, siz değerli 

müşterilerine daima kaliteli ürün ve üstün hizmet 

sunma anlayışı ile başvurularınız uzman kadromuz 

aracığıyla değerlendirilmeye almaktadır. 

Değerlendirme garajına ilettiğiniz tüm mesajlarınıza 

iletişim numaralarınızdan ya da adreslerinizden 

ulaşılarak memnuniyetinizi en üst düzeyde sağlamak 

adına, en kısa zamanda ve en hızlı şekilde çözüm 

önerilerimiz ile geri bildirim sağlamaktayız.  Yapılan 

görüşmelerimizden sonra başvurularınız titizlikle 

değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmalarımız 

kapsamında deneyimli ekibimiz ile birlikte çözüm 

aşamalarına gidilmektedir. 

Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri 

beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak adına 

‘’Mükemmelliğin Markası’’ olarak her zaman 

kullanıcılarımızın yanındayız. 

 

http://www.uma.com.tr/
file:///D:/Seher%20APAK/Desktop/www.facebook.com/Mondialturkiye
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Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı… 

Mondial, hız kesmeden devam ettiği fırsatlarına 

Ekim ayı boyunca da devam ediyor. 

Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet 

markası Mondial, kullanıcılarına daha rahat ödeme 

imkanı ile motosiklet sahip olma fırsatı 

sunuyor. 01.10.2015-31.10.2015 tarihleri arasında 

anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 aya varan, 

%0 faizli taksit fırsatlarını motosiklet severler ile 

buluşturuyor. 

Ekim ayı fırsatlarından yararlanıp, bir Mondial sahibi 

olmak istiyorsanız; Mondial Bayilerine uğramakta 

acele ediniz. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1015/simdi_mondial_sahibi_olmanin_tam_zamani%E2%80%A6.aspx
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1015/simdi_mondial_sahibi_olmanin_tam_zamani%E2%80%A6.aspx
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 “Mükemmeliğin Markası” 

Mondial sürpriz hediyeler ile kullanıcılarını 

memnun etmeye devam ediyor. 

“Haftanın Mükemmeli Olun!” 

Mondial motosikletinizle beraber çekilmiş bir 

fotoğrafınızı veya yalnızca Mondial’inizin fotoğrafını 

“Mondial resmi facebook hesabına göndererek 

Haftanın Mükemmeli yarışmamıza katılın, sürpriz 

hediyeler kazanın!” 

 

“Peki ya Ayın Mükemmeli Olmak İstemez 

misiniz?” 

Bir ay boyunca Haftanın Mükemmeli seçilen 

fotoğraflar yeniden Mondial resmi facebook 

hesabında paylaşılıyor ve en fazla beğeni alan 

fotoğraf ise Ayın Mükemmeli seçilerek 1 adet Kask 

hediye ediliyor. 

Sizde Mondial marka motosiklet kullanıcısı iseniz 

fotoğrafınızı çekip 

www.facebook.com/mondialturkiye  hesabına 

gönderin, sürpriz hediye fırsatlarını sakın 

kaçırmayın! 

 

 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.facebook.com/mondialturkiye

