Trafiğe Ekono-Minik Çözüm
Söz konusu ekonomiklik ve pratiklik olunca tüm
yollar Mondial 50 Revival’e çıkıyor.
B sınıfı ehliyetle kullanabileceğin yakıt cimrisi 50
Revival, şehir içinde kolay kullanımı ile her yaştan
bayan-erkek tüm kullanıcılara hitap eden harika bir
scooter.
50 Revival, küçük gövde yapısı ve yüksek manevra
kabiliyeti ile şehir içinde trafiğe takılmadan, park
yeri aramadan tüm işleri kolaylıkla tamamlayabilme
imkanı sunuyor.
49,6 cc motor yapısı ile Motorlu Taşıtlar Vergisinden
(MTV) muaf olan 50 Revival 2,3 kw güçteki CVT
motoru ile yakıt tüketiminde cimri, tasarımıyla
sevimli tam hayalindeki scooter.
50 Revival’ın geniş ayaklık alanı yanınızda taşımanız
gereken eşyalar için alan oluştururken, sen sadece
yolculuğun ve sürüşün keyfini çıkaracaksın.
50 Revival ile yapacağın yolculuklarda ani duruşlarda
fren mesafeni kısaltmak için ön fren sisteminde
soğutma kanallı disk fren kullanıldı. Şirin yapısına
göre tam uygun analog gösterge paneli üzerinde km
saati, benzin gösterges, uzun-kısa far ikaz lambası ve
sağ-sol ikaz ışıkları bulunmaktadır.
Kullanıcısı için tüm kolaylıkları bünyesinde
buluşturan 50 Revival, Mondial yetkili bayilerinde
seni bekliyor.
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Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı…

Mondial fırsatları, Şubat 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. 01.02.2017-28.02.2017 tarihleri
arasında anlaşmalı bankaların kredi kartlarına
özel 12 aya varan, %0 faizli taksit fırsatlarını
motosiklet severler ile buluşturuyor.
Şubat
ayı
fırsatlarından
yararlanıp,
bir Mondial sahibi olmak istiyorsanız; Mondial
Bayilerine uğramakta acele ediniz.
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Zamana Meydan Oku
Buccaneer 250i
Şık tasarımı ve otantik stiliyle seni günden güne kendine
bağlayan Buccaneer 250i ile yollara ve zamana meydan
okumaya hazır ol!
Heyecan verici, rahat ve konforlu yapısıyla her sürüşte
keyif alabileceğin Buccaneer 250i, performansı ve çevik
yapısıyla benzersiz yolculuklar yaşayacaksın.
Buccaneer 250i’nin cafe racer tarzı 248,9 cc, 4 zamanlı,
SOHC ve V-Twin silindir motor yapısı ile hayat buluyor.
Gücü ve mükemmel performansı bir arada kullanıcısına
sunan Buccaneer 250i’nin her bir parçası en ince
ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı.
Buccaneer 250i’nin güçlü süspansiyon yapısı, yolculukları
yorucu kılan titreşimleri ortadan kaldırarak, sana konforu
en üst seviyede yaşatacak.
Siyah rengi ile asilliği, dizaynı ile şıklığı tek bir gövdede
birleştiren Buccaneer 250i, yuvarlak hatlara sahip ön/arka
far yapısı ve çarpıcı görünümü ile geçtiğin yerlerde iz
bırakacaksın.
Seni ve yaşam şeklini yansıtan, benzersiz bir motosiklet
hayal eden sürücülerdensen Mondial Buccaneer 250i
senin için en doğru model olacak. Mondial yetkili
bayilerine uğramak için daha fazla beklemeyin.

www.uma.com.tr

www.uma.com.tr

