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Kymco,  Eylül Ayında da                                                        

Ürün Tanıtım ve Stand Aktivitelerine Devam Ediyor. 

UMA güvencesiyle Türkiye yollarında hızla ilerleyen 

Kymco, Eylül ayında da ürün tanıtım ve stand 

aktivitlerine devam etti. 

Temmuz-Ağustos aylarında Akdeniz ve Ege sahil 

şeridinde açtığı ürün tanıtım standları ile yoğun ilgi 

gören Kymco, 10-13 Eylül tarihleri arasında da Söke 

SÖGİAD 22. TARIM  FUAR alanında da ürün tanıtımı 

yaptı. 

Scooter ve maxi scooter modellerini daha yakından 

tanıma fırsatı sunan Kymco, stand aktivitelerinde 

kullanıcılarına modelleri hakkında bilgiler verdi. Stand 

alanında promosyon ürünlerinin de dağıtımı yapılırken, 

Kymco Etkinliği fuarda yoğun ilgi gördü. 

 

http://www.uma.com.tr/
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Teşekkürler Türkiye!  

MONDIAL 2014 Yılında Da Satış Lideri! 

 

’’Araç Değerlendirme Garajı’’ 

Araç Değerlendirme Garajı Eylül ayı boyunca da devam 

etti. Kullanıcıların Mondial resmi Facebook sayfası 

üzerinden giriş yaparak, motosikletlerini 

değerlendirme fırsatları devam etti. 

UMA (Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.) bünyesinde ‘’Koşulsuz 

Müşteri Memnuniyeti’’ ilkesiyle 10 yıldır sektörde satış 

lideri olan Mondial, ‘’Araç Değerlendirme Garajı’’ 

hizmeti  ile tüm Mondial motosiklet kullanıcılarını talep, 

beklenti ve önerileri için 

www.facebook.com/Mondialturkiye sayfasına Eylül 

ayında da bekliyor. 

Geniş ürün yelpazesi ve sektörünün en büyük müşteri 

potansiyeline sahip olan Mondial, siz değerli 

müşterilerine daima kaliteli ürün ve üstün hizmet 

sunma anlayışı ile başvurularınız uzman kadromuz 

aracığıyla değerlendirilmeye almaktadır. 

Değerlendirme garajına ilettiğiniz tüm mesajlarınıza 

iletişim numaralarınızdan ya da adreslerinizden 

ulaşılarak memnuniyetinizi en üst düzeyde sağlamak 

adına, en kısa zamanda ve en hızlı şekilde çözüm 

önerilerimiz ile geri bildirim sağlamaktayız.  Yapılan 

görüşmelerimizden sonra başvurularınız titizlikle 

değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmalarımız 

kapsamında deneyimli ekibimiz ile birlikte çözüm 

aşamalarına gidilmektedir. 

Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri 

beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak adına 

‘’Mükemmelliğin Markası’’ olarak her zaman 

kullanıcılarımızın yanındayız. 

 

http://www.uma.com.tr/
file:///D:/Seher%20APAK/Desktop/www.facebook.com/Mondialturkiye
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 Mondial’de Sonbaharı Renklendiren                                

Eylül Ayı Taksit Fırsatları 

Mondial, taksit fırsatlarına Eylül 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. 01.09.2015-

30.09.2015 tarihleri arasında anlaşmalı bankaların 

kredi kartlarına özel 9 aya varan, %0 faizli taksit 

fırsatlarını motosiklet severler ile buluşturuyor.  

Eylül ayı fırsatlarından yararlanıp, sizde bir Mondial 

sahibi olmak istiyorsanız Mondial Bayilerine 

uğramakta acele ediniz. 

 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/satis-noktalari.aspx
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 “Mükemmeliğin Markası” 

Mondial sürpriz hediyeler ile kullanıcılarını 

memnun etmeye devam ediyor. 

“Haftanın Mükemmeli Olun!” 

Mondial motosikletinizle beraber çekilmiş bir 

fotoğrafınızı veya yalnızca Mondial’inizin fotoğrafını 

“Mondial resmi facebook hesabına göndererek 

Haftanın Mükemmeli yarışmamıza katılın, sürpriz 

hediyeler kazanın!” 

 

“Peki ya Ayın Mükemmeli Olmak İstemez 

misiniz?” 

Bir ay boyunca Haftanın Mükemmeli seçilen 

fotoğraflar yeniden Mondial resmi facebook 

hesabında paylaşılıyor ve en fazla beğeni alan 

fotoğraf ise Ayın Mükemmeli seçilerek 1 adet Kask 

hediye ediliyor. 

Sizde Mondial marka motosiklet kullanıcısı iseniz 

fotoğrafınızı çekip 

www.facebook.com/mondialturkiye  hesabına 

gönderin, sürpriz hediye fırsatlarını sakın 

kaçırmayın! 

 

 

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

