Türkiye’nin En Büyük Motosiklet Ailesi 2016’ya Hazır
10 yılı aşkın süredir kendi alanında pazar lideri olan Mondial,
Türkiye’nin 81 ilinden iş ortaklarının katılımıyla 2016 bayi
toplantısını 9-12 Kasım tarihleri arasında Antalya’da
gerçekleştirdi. Farklı motor türlerinde, tasarım ve motor gücüyle
dikkat çeken, yeni modeller ilk defa görücüye çıktı.
Kurulduğu günden bugüne müşterilerine yakın olmayı ilke edinen
marka, Türkiye’nin hemen hemen her ilinde ve ilçesinde servisleri ve
bayileri ile müşterilerine ulaşıyor. 2016 yılında da Türkiye’nin her
yerindeki motosiklet kullanıcılarına yenilikleri götürmek için
çalışacak Mondial, yeni modelleri ile müşterilerinin beğenisini
kazanmaya devam edecek.
Değişen kullanıcı beklentilerini, ürünlerindeki renk, motor gücü,
model ve tasarım değişiklikleriyle modellerine yansıtan Mondial,
2016 bayi toplantısında yeni ürünlerini tanıttı.
Cross tutkunlarının güç beklentisini fazlasıyla karşılayacak olan yeni
“X-Treme Max 200” modeli, 197 cc 4 zamanlı motor yapısı ve
yolculuk anında ekstra eşya alanı sağlayan güçlendirilmiş arka port
bagaj ilavesi ile cross severleri 2016 yılında Mondial mağazalarında
bekliyor olacak. .
Toplantıda Mondial’in bir diğer sürprizi ise CG sınıfında oldu. CG
modellerinde alışılmışın dışına çıkarak, modelin tasarımını baştan
yaratan marka, Black, Silver ve Gold olmak üzere 3 farklı renk
seçeneğini kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Touring sınıfında güç arayanların gözdesi olan 125 MH Drift
modelinin daha da güçlendirilmiş bir üst versiyonu 150 MH Drift,
10,5 kw yüksek performanslı üstten eksantrikli, balansörlü motor
blok yapısı ve 162 cc motor hacmi ile dikkat çekiyor. Modelin ayrıca
sesini dengelemek ve estetik görünüşünü güçlendirmek için
kullanılan yeni egzozu da dikkat çeken bir diğer ayrıntı.
Aynı serinin yeni üyesi 125 MH Adventure ise yüksek yol tutuşu
sağlayan lastik yapısı, 17” jantları ve yeni dizayn far aydınlatmaları
ile 2016 yılında Mondial farkını yaşatmaya hazır.
Mondial’in bir diğer yeniliği de scooter modellerinde oldu. MTV
muafiyeti olan yeni 100 NT modeli, şehir trafiğinin kalabalığında
kolay yol almanız için güçlü şasi ve ergonomik yapısı ile dikkat
çekiyor.
Klasik scooter tutkunlarını da düşünen marka, 125 ZNU ailesine
kırmızı-beyaz renkli yeni modelini dahil etti.
UMA bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin En Çok Satan
Motosiklet markası olan Mondial 2016 yenilikleri ile yine Türkiye’nin
motosiklet markası olduğunu kanıtladı.
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Kalp Ritminizi Rx3i Evo ile Değiştirmeye Hazır
mısınız?
Uzun yol maceralarını seviyor ve günlük rutinin dışına
çıkmak istiyorsanız Rx3i Evo, sizi hayal ettiğiniz yerlere
götürmeye ve hayatınıza heyecan katmaya hazır.
2015 yılının ilk yarısında Türkiye’nin lider motosiklet
markası Mondial’in Enduro segmentinde yerini alan
Rx3i Evo, yolculuklarınızda yeteneğinizi ve cesaretinizi
birleştirerek yol almanızı sağlıyor.
Teknolojik yapısının karizmatik görüntüsü ile birleştiği
Rx3i Evo, 250 cc motor hacmi, 1400 mm’lik aks aralığı
ve 163 kg’lik ağırlığı ile heyecan verici özelliklerini
ortaya koyuyor.Teşekkürler Türkiye!
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göstermesini sağlayacak tek silindirli, dört valf su
soğutmalı motor yapısı ile olağanüstü etkisini yaşatıyor.
Rx3i Evo’da yer alan 3D şerit led aydınlatmalı far yapısı
ile yolunuz hep aydınlık, önünüz hep açık olacak. Onu
tamamlayan bütün bu özelliklerin yanı sıra eşya
taşımanızı sağlayacak arka ve yan çantaları standart
olarak yer alıyor.
Rx3i Evo, farkını ve göz dolduran tarzını ateş kırmızısı ve
kar beyazı renk seçenekleri ile ortaya koyuyor.
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Adı Üstünde “Süper” Performans: Mondial’den 100
MG Superboy
Touring sınıfının sportif görünümlü yakışıklısı
Superboy’un 100 MG modeli, olağanüstü yakıt
tasarrufu ve konforu ile tam size uygun bir yol
arkadaşı. 100 MG Superboy’a bindiğiniz anda
hissedeceğiniz ilk şey; özgürlük hissi olacak.
Dört zamanlı, hava soğurmalı motor yapısı, genç ve
dinamik tasarımıyla gençliğin tutkusu.
97 cc motor hacmine sahip Superboy, beklentilerin
üstünde performans göstererek, etkili gücünü
kullanıcılarına gösteriyor.
İster şehir içi ister kısa mesafe yolculuklarınızda sürüş
keyfinden taviz vermeden güçlü ön ve arka amortisör
yapısıyla güvenle yol almanızı sağlıyor.
Yuvarlak ön ve arka far yapısı dinamik tasarımındaki
sportifliği tamamlarken gece bile etrafa ışık saçmaya
devam edeceksiniz.
Süper performansı en üst seviyede 100 MG Superboy
ile yaşamaya hazır mısın? Üstelik MTV masrafınız
olmadan...

www.uma.com.tr

Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı…
Mondial, hız kesmeden devam ettiği fırsatlarına
Kasım 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. 01.11.2015-30.11.2015 tarihleri arasında
anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 aya varan,
%0 faizli taksit fırsatlarını motosiklet severler ile
buluşturuyor.
Kasım ayı fırsatlarından yararlanıp, bir Mondial sahibi
olmak istiyorsanız; Mondial Bayilerine uğramakta
acele ediniz.
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