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Klasik Scooter Severlere Müjde 

Uğur Motorlu Araçlar çatısı altında 2004 yılından 

bu yana motosiklet sektöründe hizmet veren 

Mondial, 2016 yılında da yapmış olduğu yenilikler 

ile adından söz ettiriyor. 

Tasarımıyla geçmiş ile günümüz arasındaki bağı, 

kendine has stiliyle harmanlayarak tek bir gövde de 

buluşturan Mondial 125 ZNU, şimdi kırmızı renk 

seçeneği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 

Mondial 125 ZNU’daki nostaljik görünümü şimdi 

yeni rengi ile daha canlı hale getirilirken, dört 

zamanlı, tek silindir ve 124,6 cc motor hacmi ile 

daha keyifli yolculuklar yaşatıyor. 

Hem bayanları hem de erkekleri dizaynı ile 

etkileyen 125 ZNU, ön gidon da kullanılan nikelaj 

kaplamalı yuvarlak far ve ayna tasarımları ile klasik 

bir görünüm elde ederken, gövde kısmında 

kullanılan İtalyan çizgileri ile tüm bakışları üzerine 

topluyor. 

Şehrin kalabalığından ve trafiğin yoğunluğundan 

kaçış arayan herkese pratik çözümler sunan 

Mondial 125 ZNU, pratik manevra kabiliyetleri ve 

çevik yapısıyla tam sana göre bir scooter. 

Tek benzeri kahverengi rengi olan, rüzgarın tenine 

dokunuşunu hissedeceğin ve şehrin yansımalarını 

karenajında görebileceğin bu harika tasarım 125 

ZNU şimdi kırmızı renk seçeneği ile tüm Mondial 

Yetkili Bayilerinde seni bekliyor. 

 

 

 

YENİ ÜRÜN YENİ ÜRÜN 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/model/scooter/125-znu
http://www.mondialmotor.com.tr/model/scooter/125-znu/kirmizi
http://www.mondialmotor.com.tr/
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Teşekkürler Türkiye!  

MONDIAL 2014 Yılında Da Satış Lideri! 

 

MACERANIN ADI: YENİ RX3i EVO 

Uğur Motorlu Araçlar (UMA) bünyesinde bulunan ve 2004 

yılından beri motosiklet sektöründe başarıları ile adından söz 

ettiren Mondial, 2016 yılında yeni modelleri ile motosiklet 

tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılama konusunda oldukça 

iddialı. 

Mondial, enduro segmentindeki 2016 model YENİ RX3i Evo 

modelini enduro tutkunlarının beğenisine sunuyor. 

Ergonomik yapısı ve spor dizaynıyla sürücüsüyle mükemmel 

uyum içinde olan YENİ RX3i Evo, yollarda etkileyici 

performans ve güç arayan herkesin ilk seçimi olacak. 

YENİ RX3i Evo, 250 cc, su soğutmalı motor yapısı, genç ve 

dinamik tasarımıyla asfalt ve arazide hakimiyetin fazlasıyla 

sürücüde olduğunu hissettiriyor 

Yolculuklarda kullanıcısının cesaretine cesaret katarak yol 

almasını sağlayan YENİ RX3i Evo’nun, önde 19’ jant ve arkada 

17’ jantı ile yol tutuş özelliği artırıldı. Yere daha sağlam basan 

YENİ RX3i EVO konforlu ve güvenli seyahatler yaşatıyor. 

YENİ RX3i Evo’da yüksek ön siperlik camı, yolculuk anında 

rüzgardan daha iyi korunma sağlayarak, keyifli bir sürüş 

yaşatıyor. 

Artçı yolcular da düşünen YENİ RX3i Evo’da, yeni egzoz 

kapağı tasarımı ile egzozdan gelen sıcaklık en aza düzeyde 

hissediliyor. 

YENİ RX3i Evo,  yepyeni bir özelliği ile 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? 

RX3i Evo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hZL5tqMD3O0  

Detaylı Bilgi için: 

http://www.mondialmotor.com.tr/model/enduro/yeni-

rx3i-evo  

 

YENİ ÜRÜN 

http://www.uma.com.tr/
https://www.youtube.com/watch?v=hZL5tqMD3O0
http://www.mondialmotor.com.tr/model/enduro/yeni-rx3i-evo
http://www.mondialmotor.com.tr/model/enduro/yeni-rx3i-evo
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Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam 

Zamanı… 

Mondial, hız kesmeden devam ettiği fırsatlarına 

Mart 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. 01.03.2016-31.03.2016 tarihleri 

arasında anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 

9 aya varan, %0 faizli taksit fırsatlarını motosiklet 

severler ile buluşturuyor. 

Mart 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

