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Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı… 

Mondial fırsatları, Ekim ayı boyunca da hız 

kesmeden devam ediyor. 

Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet 

markası Mondial, kullanıcılarına daha rahat ödeme 

imkanı ile motosiklet sahip olma fırsatı 

sunuyor. 01.10.2017-31.10.2017 tarihleri arasında 

anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 12 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
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Gücün Zirvesi: Rx3i Evo 

250 cc hacme sahip, su soğutmalı, üstten eksantrikli 

seramik kaplı tek silindir, 4 valf enjeksiyonlu, EFI yakıt 

sistemli, Balansörlü motor bloğuna sahip RX3i Evo ile 

gücü doruklarda yaşayacaksın. 

Önde konumlanmış büyük radyatör yapısı sayesinde 

motorun daha hızlı soğumasını ve sıcaklığının daha uzun 

süre stabil kalmasını sağlar. Bu sayede performansını üst 

seviyeye çıkararak çok daha uzun süre yol alabilir.  

Mondial Rx3i Evo aynı zamanda aerodinamik yapısı ile 

konfordan taviz vermez. Kaymaz ve su geçirmez kumaş 

kullanılarak tasarlanan ergonomik selesi oturma 

pozisyonuna tam uyum sağlayarak üstün bir rahatlık 

sunar. 

Önde up-side amortisörler(ters amortisör) kullanılarak 

yoldan gelen darbeler elimine edilerek yol tutuş özelliği 

ve konfor artırılmıştır. Arkada kademeli, ayarlanabilir ve 

güçlendirilmiş tek amortisör yapısıyla konforlu ve rahat 

sürüş sunar. 

Yeni RX3i Evo’da gösterge panelinin sağ tarafına USB girişi 

ve sol tarafına 12 V güç çıkışı konumlandırılmıştır. Bu 

sayede kesintisiz bir enerji sağlanarak sürüş esnasında 

elektronik cihazların şarj edebilme imkanı sağlanmıştır.  

Rx3i Evo tüm günlük ve uzun mesafe yolculuklar için 

rahatlık düşünülerek tasarlandı. Büyük boyutlu ön 

siperliği sayesinde rüzgar daha iyi kesilerek sürüşün 

kolaylaşması sağlanmıştır. Aynı zamanda ön siperliği Rx3i 

Evo’nun tasarımına tam uyumlu şekilde dizayn edilmiştir. 

O-Ring zinciri motordan gelen gücü net bir şekilde 

tekerleğe ileterek küçük gaz dokunuşlarına dahi tepki 

verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca motordan gelen 

gücü olduğu gibi tekerleğe ileterek güç kaybının önüne 

geçmiştir. 

Rx3i Evo ile her zaman ki sıradan yollar artık daha farklı, 

daha keyifli olacak; çünkü Rx3i Evo gücü zirvede 

hissetmen için üretildi.  

 

 

http://www.uma.com.tr/
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Onunla Tutkunu Yaşa! 

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 DRIFT 

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. 

 

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

