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Kymco Türkiye Web Sayfası Açıldı 

Türkiye’nin motosiklet lideri Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) 

çatısı altında satışı başlanan Tayvan’ın en büyük motosiklet 

üreticisi Kymco’nun Türkiye web sitesi  ‘’www.kymco.com.tr’’  

yayına girdi. 

Yeni web sitesi Ana Sayfasında, Kurumsal Yapı, Kymco Ürün 

Tanıtımları, Sosyal Medya Linkleri ve İletişim Bilgileri ile 

zenginleştirilmiş detaylı içeriğe kolaylıkla erişilebilme ve 

keyifle inceleme olanağı sunmaktadır.   

Teknolojinin ön planda tutulduğu Kymco sitesinin, Kurumsal 

sekmesini tıkladığınızda ise, Kymco Tanıtım Yazısı, Misyon-

Vizyon, Dünyada Kymco, Değerler, Haberler, Tanıtım Kiti, 

Tanıtım Filmi ve son olarak Kurumsal Logolarımız yer 

almaktadır. Kurumsal sekmesi içerisinde yer alan alt 

bölümlerde ise, Kymco yapısı ve özellikleri ile ilgili daha 

detaylı bilgi verilmektedir. 

Ürün bölümünde, fotoğraf üzerine yerleştirilmiş detay 

noktaları, ürünlere dair incelemek istediğiniz bölümleri daha 

yakından görme fırsatını sunuyor. Yine aynı paralelde yer alan 

teknik özelikler bölümünde ise, ürünlere ait tüm verilere ve 

hemen altta yer alan ürün tanıtımlarına rahatlıkla 

ulaşılabilmektedir. 

Açılacak olan bayiler ve servisler bölümünde, size en yakın 

Kymco bayisini kolayca öğrenerek, gerekli bilgileri  

alabilmeniz için harita destekli, konum belirleme imkanı 

sunacaktır. 

İletişim bölümünde ise, size daha iyi hizmet verebilmek için 

gerek Uğur Motorlu Araçlar A.Ş’ye ulaşabileceğiniz iletişim 

bilgilerini alabilir, gerekse tüm öneri, istek, dilek ve 

memnuniyet paylaşımlarınızı Uğur Motorlu Araçlar A.Ş ‘ye 

iletebilirsiniz.  

Uğur Motorlu Araçlar, 10.yıl satış liderliğinin vermiş olduğu 

gururla, değişim odaklı gelişim süreçlerini, kaliteden ödün 

vermeden her daim marka değerini yükseltmeyi 

hedeflemektedir. Aynı zamanda gelişen internet 

teknolojilerini yakından takip eden UMA, bünyesine yeni 

dahil ettiği Kymco’nun da web sitesini yenileyerek, tüm 

motosiklet severleri www.kymco.com.tr adresine bekliyor. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.kymco.com.tr/
http://www.kymco.com.tr/
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Motosiklet dünyasında dev işbirliği: 

Dünya devi KYMCO, 

Türkiye’nin lideri UMA çatısı altında 

Motosiklet sektörünün Türkiye’deki lider markası Uğur Motorlu 

Araçlar A.Ş. (UMA), dünya devleri arasında yer alan Tayvanlı KYMCO 

markasının Türkiye distribütörlüğünü alarak bünyesine kattı. Türkiye 

motosiklet pazarı lideri Mondial markasının üreticisi olan Uğur 

Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) Genel Müdürü Faysal Takmaklı ve 

KYMCO Başkanı Chun-Ping Ko düzenlenen imza töreninde bir araya 

geldi. Taraflar arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile KYMCO, 

global kalite anlayışını bundan böyle UMA güvencesiyle Türkiye 

yollarına taşıyacak. 

 UMA Bayiler Toplantısı’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 

KYMCO  Başkanı Chun-Ping Ko, bu yıl 50. yılını kutlayan KYMCO 

markasını Türkiye’de UMA’ya teslim etmekten mutluluk duyduğunu 

ifade etti. KYMCO markalı motosikletlerin 20 yıldır Türkiye yollarında 

olduğunu ve Türkiye’nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu 

belirten KYMCO Başkanı Ko, “Şimdi bizim için bu yeni bir başlangıç 

olacak. KYMCO, Türkiye pazarı için uygun modelleri, yaygın yedek 

parça ve servis ağıyla, satış sonrası hizmeti ve pazarlama 

faaliyetleriyle de destek sağlayacaktır. Biz  UMA ile yaptığımız bu 

işbirliği anlaşmasıyla, KYMCO’nun Türkiye pazarında iyi bir pazar payı 

kazanacağına inanıyoruz.“ şeklinde konuştu.  

Uğur Motorlu Araçlar adına törende bir konuşma yapan Genel 

Müdür Faysal Takmaklı ise; KYMCO markasını bünyelerine katarak, 

gelişim odaklı değişim sürecinin önemli bir basamağını daha 

gerçekleştirdiklerini söyledi. Mondial markası ile TÜİK Kasım 2014 

verilerine göre Türkiye Motosiklet Pazarında 10 yıldır üst üste satış 

lideri olduklarını belirten Takmaklı, nüfus ve ekonomi verilerine göre 

Türkiye’de motosiklet pazarının potansiyelinin çok yüksek olduğunu 

ifade etti. Bu doğrultuda KYMCO gibi dünya devleri arasında yer alan 

bir markayı bünyelerine katmaktan mutluluk duyduklarını belirten 

UMA Genel Müdürü Faysal Takmaklı, “KYMCO, global kalite 

anlayışını bundan böyle UMA güvencesiyle Türkiye yollarına 

taşıyacak. KYMCO’nun “en iyiden daha iyi” şeklinde bir sloganı var. 

İki markanın işbirliğinin altında yatan temel fikrin de bu olduğunu 

düşünüyorum. KYMCO markası Türkiye’de daha iyi bir konuma 

ulaşmak için en iyiyi seçti.” şeklinde konuştu. 

İki taraf arasında imzalanan anlaşma kapsamında KYMCO markalı 

motosikletlerin satış, yedek parça temini ve garantisi kapsamında 

tüm işlemler bundan böyle Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından 

yürütülecek.  
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Uğur Motorlu Araçlar(UMA),”Servis Yapılandırma ve 

Geliştirme” Toplantısını Gerçekleştirdi 

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş (UMA), bu yılki “Servis 

Yapılandırma ve Geliştirme” toplantısını, Yetkili Servislerin 

katılımı ile 9-11 Ocak tarihleri arasında Kuşadası Pine Bay 

Resort Otel’de gerçekleştirdi. 

UMA, Yetkili Servisleri ile yeni yılın ilk günlerinde sezonun 

açılış toplantısında buluşarak 2015 yılı projeleri hakkında 

bilgiler verdi. Toplantıda, servisler ve çalışanlar ile her 

zaman yan yana olmak, kazancı ve mutluluğu paylaşmayı 

ilke etmek ve müşteri hizmetlerinin önemi üzerinde 

duruldu. 

Uğur Motorlu Araçlar adına ilk konuşmayı yapan Genel 

Müdür Faysal Takmaklı, “Kurulduğumuz günden bu güne 

11 seneyi geride bıraktık. Bu süreç bizlere bir çok alanda 

deneyim ve tecrübe katarken aynı zamanda koşulsuz 

Müşteri Memnuniyeti ile yola çıkmamızın ne kadar doğru 

olduğunu göstermiş oldu. 

TUİK verilerine göre, 2014 yılında sektördeki satış 

liderliğimizin, 10. yılını kutladık. Uğur Motorlu Araçlar çatısı 

altındaki Mondial, sizlerin de desteği ile 10 yıldır olduğu gibi 

bundan sonraki yıllarda da ‘’Türkiye’nin en çok tercih edilen 

motosiklet markası olmaya devam edecektir.” şeklinde 

konuştu. 

Uğur Motorlu Araçlar olarak 2015 yılında var olan marka 

değerini daha da güçlendirmek için birlikte hareket 

etmenin güçlerine güç katacağını belirten Takmaklı, “Güçlü 

ve rekabetçi ürünler oluşturarak kaliteden ödün vermeden, 

koşulsuz müşteri memnuniyetinin her zaman ön planda 

tutulması gerektiğini” ifade etti. 

Toplantının son günü gala gecesi ile kapanış yapılırken, 

çekilişle kazanan Yetkili Servislere hediyeleri verildi. 

http://www.uma.com.tr/
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“Dünyaca ünlü kask markası HJC, Motovento 

çatısı altında sizlerle buluşuyor.” 

Kaliteli ürünler sunan ve her zevke uygun, müşteri 

memnuniyeti ilkesiyle çalışan Motovento,            “El 

yapımı kask” üretimi yapan ve Dünya’nın en iyi dağıtım 

ağına sahip “HJC“ kasklarını, 2015 yılı Ocak Ayı itibariyle 

ürün gamına dahil etti.  

AR-GE merkezinde 50’den fazla uzman mühendisleriyle 

geleceğin kask modellerini tasarlayan HJC, Güney Kore, 

Kuzey Kore, Vietnam ve Çin’de kurulu dört fabrikasında 

yıllık 1 milyon adedin üzerinde kask üretimi 

yapmaktadır. HJC  hem laboratuvar ortamında, hem de 

gerçek hayatta testler yaparak üretmiş olduğu kaskların 

ne kadar güvenli olduğunu ispat etmiş oldu. Güvenilir 

yapısı, yenilikçi fikirleri ve makul fiyatlandırma 

kombinasyonu ile Dünya pazarında gücünü kanıtlayan 

HJC, Moto GP’nin İspanyol pilotu Jorge Lorenzo’nunda 

resmi sponsorudur. Aynı zamanda HJC kaskları, 2009 

WSBK Şampiyonu Ben Spies, X-Games altın 

madalya  sahibi Nate Adams ve Matt Buyten tarafından 

da tercih edilmektedir. HJC, 1992 yılından bu yana 

Kuzey Amerika'da kask markaları içerisinde 1. sıradaki 

yerini korumaktadır. 

Motovento, motosiklet sürücülerinin sürüş güvenliğini, 

kullanım rahatlığını düşünerek ve gücüne güç katarak 

dünya markası olan HJC ile distribütörlük anlaşması 

yaptı. Güvenli, konforlu, şık ve uygun fiyatlı modellere 

sahip HJC kaskları, Ocak ayı itibariyle tüm Motovento 

konsept mağazaları ve www.motovento.com web 

adresinde motosiklet severler ile buluşuyor.  

 

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

