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Altın Örümcek Web Ödülleri’nde MONDIAL Finalde
Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet
markası MONDIAL’in web sitesi, bu yıl 14’üncüsü
düzenlenen, Türkiye’nin ilk ve tek web ödülleri olan
Altın
Örümcek
Web
Ödülleri’nde
”Otomotiv” kategorisinde
tek motosiklet markası
olarak finale kaldı.
Altın Örümcek Web Ödülleri’nde jüri üyelerinin yaptığı
değerlendirme sonucunda, 41 kategoride en yüksek
puanı alarak finale kalan web projeleri arasında yer alan
MONDIAL web sitesi, tek motosiklet markası olarak
finalistler
arasında.
Altın
Örümcek’te
jüri
değerlendirmeleri devam ederken, internet kullanıcıları
da halkın Favorilerini belirlemek için halk oylamasına
katılarak değerlendirme yapabilecek.
Altın Örümcek Web Ödülleri’nde MONDIAL web
sitesine
3
adımda
oy
verebilirsin. İlk
adım olarak http://altinorumcek.com/HalkOylamasi/ sitesini ziyaret edin. İkinci adım; Facebook,
Twitter veya Google+ hesabınla giriş yaparak oylama
için hesabını etkin hale getir. Üçüncü adımda ise;
Otomotiv
kategorisini
bularak MONDIAL görseli
üzerindeki beğen ikonunu tıkla. Beğen ikonu yeşile
döndüğünde oy vermiş oluyorsun.
Altın Örümcek Web Ödülleri’nde halk oylaması 24
Nisan 2016 tarihine kadar devam edecek olup,
Otomotiv kategorisinde en çok beğeni toplayan web
projesi “Halkın Favorisi” olarak seçilecek.
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Mondial’den Kaçırılmayacak
Bahar Fırsatı
Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet markası
Mondial’de, Nisan ayına özel indirim fırsatı başladı.
01 - 30 Nisan 2016 tarihleri arasında bankaların
anlaşmalı kredi kartlarına özel 9 aya varan, %0 faizli
taksit imkanları ile Mondial 100 UAG modeline 2.199
TL’ye sahip olabilirsiniz. Üstelik MTV masrafınız
olmadan.
Yollarda hiperaktif, düşük yakıt tüketimiyle de cimri
olan 100 UAG, siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere 3
farklı renk seçeneği ile Mondial Yetkili Bayilerinde seni
bekliyor.
Sen de bu indirim fırsatlarından yararlanmak için acele
et, fırsatı kaçırma.
Detaylı bilgi: www.mondialmotor.com.tr
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125 MH DRIFT: Yollar Su Gibi Aksın!
Hayatın içinde bir sürü engeller var; Mesafeler…
zaman… trafik yoğunluğu…
Yürüyerek, koşarak hatta bazen otomobille dahi bu
engelleri aşamayabilirsin ve bu durum senin
hayatının akışını olumsuz etkiler.
125 MH DRIFT güç yapısı ile yollarda su gibi akar. 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.
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Enerjinin Yeni Adı: “Mondial X-Treme Maxx 200”
Hem arazinin hem de asfaltın tozunu attıran “X-Treme
Maxx 200”, her türlü yol koşullunda yanında olmaya
hazır bir yol arkadaşı.
X-Treme Maxx 200’ün 197 cc’lik, 4 zamanlı, tek silindir,
hava soğutmalı ve balansör sistemiyle donatılan motor
yapısı, 7500 d/d’da 10.5 kw (14 hp) güç üretebilen
motor bloğu ile tüm arazi ve doğa şartlarına meydan
okuyacaksın.
Hem şehir içinde hem de doğada çıkacağınız gezilerde
kullanılabilecek X-Treme Maxx 200’e sağ ve sol elcik
üzerine gövde rengi ile uyumlu rüzgarlık ilave edilerek
tasarımındaki bütünlük sağlanarak, olası durumlar için
kullanıcısının güvenliği sağlandı. Aynı zamanda estetik
dizayna sahip far korumalığı ile çarpma ve düşmelere
karşı ön farın dayanıklılığı arttırıldı.
X-Treme Maxx 200’de kullanılan yeşil-beyaz rengin
gövde ve karanejlarla uyumu sağlanarak, doğada ve
asfaltta tüm dikkatleri üzerine çekecek şekilde dizayn
edilmiştir. Aynı zamanda doğada ve uzun mesafe
yolculuklarda eşya taşımayı kolaylaştırmak için ilave
edilen arka port bagaj ile eşya taşımada kolaylık
sağlıyor.
Bu yeni X-Treme Maxx 200, doğada iz bırakmayı seven
ve şehir içinde pratiklik arayan herkesi Mondial Yetkili
Bayilerinde bekliyor.
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Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam
Zamanı…
Mondial, hız kesmeden devam ettiği fırsatlarına
Nisan 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. 01.04.2016-30.04.2016 tarihleri
arasında anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel
9 aya varan, %0 faizli taksit fırsatlarını motosiklet
severler ile buluşturuyor.
Nisan
ayı
fırsatlarından
yararlanıp,
bir Mondial sahibi olmak istiyorsanız; Mondial
Bayilerine uğramakta acele ediniz.
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