Türkiye Motosiklet Satış Lideri “Mondial”
Uğur Şirketler Grubu bünyesinde 12 yıldır faaliyet
gösteren Uğur Motorlu Araçlar, 2004 yılında motosiklet
sektörüne kendi tescilli ve ilk lokomotif markası
Mondial ile giriş yaptı.
Tuik satış verilerine göre 2005 - 2014 yılları arasında her
yıl Türkiye satış liderliğini elinde bulunduran, kaliteli
ürün ve hizmet anlayışını benimseyen "Mondial" 400
satış noktası, 528 servis merkezi ve 250 yedek parça
satış noktası ile hizmet veriyor.
Kaliteli ürün ve hizmet politikalarıyla kurulduğu günden
bugüne “Türkiye’nin En Çok Satan Motosiklet Markası”
olan ve 60 yıllık Uğur grubunun tecrübesini arkasına
alarak büyümeye devam eden Mondial, Türkiye’nin en
büyük yedek parça deposuna sahip markası olarak
sektördeki yedek parça ihtiyacının tamamına yakınını
karşılıyor.
Kaliteyi teknoloji ile birleştiren Mondial; touring,
scooter, cup, cross, enduro ve ATV modelleriyle
Türkiye’nin yollarına yenilik getirmeye devam ediyor.
Mondial, 2015 yılında yenilediği, daha dinamik ve
zengin yapıya sahip olan www.mondialmotor.com
kurumsal web sitesi, ürünler ve firma ile ilgili edinmek
istediğiniz tüm bilgilere daha kolay ulaşabilme imkanı
sunuyor.
Üretim, satış, servis ve müşterilerini dürüst ve güvenilir
bir iş ortamında buluşturan Mondial, sürekli geliştirdiği
teknolojisi ile müşteri beklentilerini en üst düzeyde
karşılama odaklı ürün ve hizmet sunarak, pazardaki
lider ve rekabetçi konumunu sağlamlaştırıyor.
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Rx3i Evo ile Gücü Hisset! Özgürlüğü Yaşa!
Uzun yol hikayelerini seven ve bu hikayeleri
motosikleti ile birleştiren herkese üstün yol
tutuş özelliği ve konforu ile eşlik eden bir enduro
motosikleti: Rx3i Evo
Hem düz yol hem de arazi şartlarında kullanıma
uygun olan Rx3i Evo, o zorlu yol şartlarında bile
sertlik ayarı yapılabilen “slow-fast” düğme ayarı ile
amortisörün sertleşmesini ve yumuşamasını
sağlayarak konforlu sürüşler sağlıyor.
Sportif tasarımının yanı sıra asil duruşu ile de tüm
dikkatleri üzerine çeken Rx3i Evo, 250 cc motor
Teşekkürler
Türkiye!
hacmi, 163 kg’lik
ağırlığı ve
1400 mm’lik kısa aks
aralığı ile beklentilerin üstünde performans
MONDIAL 2014 Yılında Da Satış Lideri!
sağlıyor.
Seyahatlerinizde
sahip olduğu performansı
göstermesini sağlayacak tek silindirli, dört valf su
soğutmalı motor yapısı ile olağanüstü etkisini
yaşatıyor.
Yalnızca teknolojisi ile değil, tasarımı ile de fark
yaratan RX3i Evo’da 3D şerit Led aydınlatmalı far
yapısı, yolculuklarda eşya taşımayı kolaylaştıran
arka ve yan çantaları standart olarak yer alıyor.
Yolculuklarınızda yeteneğinizi ve cesaretinizi
birleştirerek yol almanızı sağlayan Rx3i Evo’da
kullanılan o-ringli zincir yapısı ile zincir üzerindeki
yağın daha iyi tutularak, zincirin uzun ömürlü
olmasını ve metal sürtünmeleri azaltarak motorun
performansının arttırılması sağlanmıştır.
Rx3i Evo, farkını ve göz dolduran tarzını ateş
kırmızısı ve kar beyazı renk seçenekleri ile ortaya
koyuyor.
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Doğaya Hükmeden Enerji!
Doğadaki her türlü arazi ve yol şartlarına meydan
okuyan 150 x-Treme Max, tasarımında kullanılan
modern teknolojisi, cross tarzıyla güvenli, keyifli
ve konforlu sürüş sağlar.
150 X-Treme Max, doğa şartlarına uyumlu, güçlü
şasi yapısına entegre, geliştirilmiş bağlantılara
sahip ön amortisör ve tekli arka amortisör sistemi
ile kullanım konforu da sağlar.
Güç ve tasarımın mükemmel hali Mondial 150 XTreme Max’ta, 149 cc gücündeki motor yapısı ve
balansör sistemiyle sürüş esnasında oluşan
titreşim tamamen ortadan kaldırılmış. Aynı
zamanda yol ve yol dışı tüm şartlarda ideal bir
sürüş yaşatır.
150 X-Treme, ön ve arka hidrolik disk fren
sistemiyle her türlü yol ve arazide mükemmel
frenleme sağlarken; cross tasarımına uygun 10 lt
yakıt kapasitesi ile hedefinize kesintisiz
ulaşmanızı sağlar.
Euro 3 standartlarına uygun, çevre dostu, düşük
emisyonlu egzoz yapısına sahip Mondial 150 XTreme Max ile yolculuğa çıkıp arazinin tozunu
attırmaya hazır mısınız?
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Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam
Zamanı…
Mondial, hız kesmeden devam ettiği fırsatlarına
Ocak 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. 01.01.2016-31.01.2016 tarihleri
arasında anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel
9 aya varan, %0 faizli taksit fırsatlarını motosiklet
severler ile buluşturuyor.
Ocak
ayı
fırsatlarından
yararlanıp,
bir Mondial sahibi olmak istiyorsanız; Mondial
Bayilerine uğramakta acele ediniz.
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