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E-MON’A BAYRAM ERKEN GELDİ 

E-Mon elektrikli scooterlar bütçenize uygun, çevreye 

duyarlı, gürültü kirliliğine yol açmayan, sessiz ve 

ekonomik modelleri ile keyifli ve eğlenceli yolculukların 

keyfini çıkarın. UMA güvencesiyle satışa sunulan E-Mon 

elektrikli scooter modelleri ile sizde bu bayramı 

tatlandırın.  

Yaşam stilinize ve bütçenize uygun CYCLONE 2.749 

TL’den, ihtiyaçlarınız için kullanışlı şekilde tasarlanmış  

E-CUB 2.599 TL’den, dinamik ve estetik dizayna sahip 

ASSIST SS’i ise 2.799 TL’den sunan E-Mon, 

kullanıcılarına çifte bayram yaşatıyor. 

E-Mon elektrikli scooter modellerine, anlaşmalı 

bankaların kredi kartlarına özel 9 aya varan taksit 

imkanı ve %0 faiz fırsatı ile sahip olabilirsiniz. 

03.07.2015-24.07.2015 tarihleri arasındaki indirim 

fırsatını sakın kaçırmayın! 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.e-mon.com.tr/model/emon-cyclone-3000
http://www.e-mon.com.tr/model/emon-ecub-3000
http://www.e-mon.com.tr/model/emon-assist-ss
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Beklenen Mondial 250 X-Treme Enduro’nun Fiyatı 

Belli Oldu! 

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş bünyesinde Mondial 

markasıyla temmuz ayının başında ürün gamına 

eklenen ve cross modelleri arasında yerini olan 250 X-

Treme Enduro, artık cross tutkunları ile buluşmak için 

hazır. 

250 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, üstten çift eksantrikli 

motor yapısı, yol ve yol dışı tüm arazi şartlarında güçlü 

yapısıyla her daim sizinle olan 250 X-Treme 

Enduro’nun fiyatı 8.990 TL’den belirlendi. 

Mondial 250 X-Treme Enduro, yeni nesil tasarımı ve 

kendinden emin duruşu, performanslı yapısıyla cross 

kullanıcılarını kendine bağlayacak. Cross yapısına 

uygun ve geliştirilmiş Fast Ace Taiwan amortisör ve 

disk fren özellikleri ile doğa da ve tüm arazi 

koşullarında ulaşılması zor olan yerleri keşfetmenizi 

sağlayacak. 

Aerodinamik yapısı, etkin motor gücü ve güçlü 

yapısıyla size eşsiz yolculuklar yaşatmaya hazır 

Mondial 250 X-Treme Enduro, cross sınıfına yeni bir 

heyecan katmaya geliyor. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/model/cross/250-xtreme
http://www.mondialmotor.com.tr/model/cross/250-xtreme
http://www.mondialmotor.com.tr/model/cross/250-xtreme
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Teşekkürler Türkiye!  

MONDIAL 2014 Yılında Da Satış Lideri! 

 

Mondial’den Çok Konuşulacak Fırsatlar 

Mondial, müşterine sunduğu avantajlı yaz fırsatları ile 

fark yaratmaya devam ediyor. Mondial, Yaz aylarını 

daha keyifli yaşamak ve yeni bir motosiklet sahibi 

olmak isteyen herkesi Mondial Bayilerine bekliyor. 

 

Mondial, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 

aya varan taksit imkanı ve % 0 faiz fırsatı ile herkesi bir 

Mondial motosiklet sahibi yapmaya hazır. 

 

Sende ister Touring modellerinden birini ister Cub 

modelini seç, yazın keyfini Mondial ile yaşa. 

 150 Z-One 4.389 TL’den, 100 UAG 2.099 TL’den ve 100 

SFC Snappy X 2.199 TL ‘den sahip olabileceğiniz cazip 

fiyat indirimlerinden yararlanmak için acele ediniz… 

 

Hemen Mondial Bayisine uğra, bu indirim fırsatlarını 

kaçırma… 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/model/touring-motosiklet/150-z-one
http://www.mondialmotor.com.tr/model/touring-motosiklet/100-uag
http://www.mondialmotor.com.tr/model/cub/100-sfc-snappy-x
http://www.mondialmotor.com.tr/model/cub/100-sfc-snappy-x
http://www.mondialmotor.com.tr/
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 Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı… 

Mondial, hız kesmeden devam ettiği yaz fırsatlarına 

Ağustos 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. 01.08.2015-

31.08.2015 tarihleri arasında anlaşmalı bankaların 

kredi kartlarına özel 9 aya varan, %0 faizli taksit 

fırsatlarını motosiklet severler ile buluşturuyor.  

Ağustos ayı fırsatlarından yararlanıp, sıcak yaz 

aylarında Mondial ile serinlemek istiyorsanız Mondial 

Bayilerine uğramakta acele ediniz. 

 

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

