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KALIPLARINI KIRMAYA HAZIR MISIN? 

Ergonomik yapısı ve spor dizaynıyla sürücüsüyle 

mükemmel uyum içinde olan YENİ RX3i Evo, 

yollarda etkileyici performans ve güç arayan 

herkesi etkisi altına alıyor. 

Genç ve dinamik tasarıma sahip YENİ RX3i Evo, 

250 cc, su soğutmalı motor yapısı ile ister 

asfaltta ister arazide hakimiyetin tamamen 

sende olduğunu hissettiriyor. 

YENİ RX3i Evo’da, önde 19’ jant ve arkada 17’ 

jant kullanılarak yolculuklarda cesaretine 

cesaret katarak yol alman sağlandı. Yere sağlam 

basan YENİ RX3i EVO konforlu ve güvenli 

seyahatler yaşatıyor. 

Tek kişi seyahat etmeyi sevmeyen kullanıcılar 

için artçı yolcularını da düşünen YENİ RX3i 

Evo’da, yeni egzoz kapağı tasarımı ile egzozdan 

gelen sıcaklık en aza düzeyde hissedilmesi 

sağlıyor. 

Yolculuk anında rüzgardan daha iyi korunmanı 

sağlamak amacıyla kullanılan yüksek ön siperlik 

camı daha keyifli bir sürüş yaşatıyor. 

YENİ RX3i Evo,  tamamen sürücülerini 

düşünerek, gösterge panelinin sağ tarafına 

konumlandırılan USB girişi ve sol tarafına 

konumlandırılan 12 V güç çıkışı ile yolculuk 

anında GPRS cihazını ve cep telefonunu sarj 

edebilme imkanı sağlıyor. 

Onu tamamlayan tüm bu özellikleri ile asfaltta 

ve arazide iz bırakmayı sevenlerin tek tercihi 

YENİ RX3i Evo ile kalıpların dışına çıkmaya hazır 

mısın? 
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 Şehrin Yollarını Keşfetme Zamanı 

Gücü ve dayanıklılığıyla, yıllarca yollardaki en 

güvenilir arkadaşın olacak 180 Z-One S’ler şimdi 

dikkat çekici… Yüksek güvenlikte sürüşler için 

tasarlanmış, ihtiyaçların tümüne cevap 

oluşturabilecek 180 Z-One S’in detay özellikleri 

yenilendi. 

180 Z-One S’in arka çamurluğunda tasarım 

değişikliği yapılarak, yağmurlu ve çamurlu yol 

şartlarında suyun ve çamurun gelmesi önlenerek 

güvenle yol alman sağlandı. 

Motor bloğu ön paneli siyah düz renkten 

kurtarılarak, motosikletin rengine uygun panel 

kullanılarak tasarımdaki şıklık tamamlandı. 

Motosikletin rengi ön plana çıkarıldı. 

180 Z-One S’in sağ ve sol elcikler yenilendi ve gündüz 

farı sistemi kullanıldı.  180 Z-One S’da yapılan bir 

diğer yenilik ise plakalıkta kullanılan malzeme metal 

olarak tasarlandı ve plakalığın sağlamlığı arttırıldı. 

2 farklı (Yeşil, Mavi) renk seçeneğine sunan 180 Z-

One S’ler uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile 

Mondial satış noktalarında yol arkadaşlarını 

bekliyor. 
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