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Yolların Yeni Korsanı “Buccaneer 250i” 

Zamana meydan okuyan tasarımıyla, ilk bakışta tüm 

dikkatleri üzerine çeken “Buccaneer 250i” kendi 

segmentindeki farkını ortaya çıkartıyor. 

Her sürüşte kendini iyi hissetmeni sağlayan efsane 

Buccaneer 250i; performansı, konforu ve şık 

tasarımı ile günden güne seni kendine bağlıyor. 

Otantik stile sahip Buccaneer 250i ile heyecan verici, 

rahat ve çevik yapısıyla emsalsiz yolculuklar 

yaşamaya hazır olun. 

Buccaneer 250i’nin cafe racer tarzı 248,9 cc, 4 

zamanlı, SOHC ve V-Twin silindir motor yapısı ile 

hayat buldu. Gücü ve mükemmel performansı bir 

arada kullanıcısına sunan Buccaneer 250i’nin her bir 

parçası en ince ayrıntısına kadar düşünülerek 

tasarlandı. 

Buccaneer 250i’nin güçlü süspansiyon yapısı, 

yolculukları yorucu kılan titreşimleri ortadan 

kaldırarak, sana konforu en üst seviyede yaşatıyor. 

Siyah rengi ile asilliği, dizaynı ile şıklığı tek bir 

gövdede birleştiren Buccaneer 250i, yuvarlak 

hatlara sahip ön/arka far yapısı ve çarpıcı görünümü 

ile geçtiğin yerlerde iz bırakacaksın. 

Seni ve yaşam şeklini yansıtan, benzersiz bir 

motosiklet hayal eden sürücülerdensen Mondial 

Buccaneer 250i senin için en doğru model olacak.  

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1040/yollarin_yeni_korsani_simdi_mondialde.aspx
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Yollarda İz Bırak 

Mondial 180 Z-One S, dikkat çekici renkleri ve spor 

tasarımıyla her zaman ilgi odağı olmaya hazır ol. 

Gücü, konforu ve dayanıklılığı ile yıllarca yolculuktaki 

en güvenilir arkadaşın olacak. 

Gidebileceğin seyahatler için planlarını erteleme. 

Çünkü 180 Z-One S, yüksek ateşleme gücüne sahip 

yapısıyla, 179 cc 8.500 d/d’da 11.5 kw güç 

üreten, kalkış ve sürüş esnasında mükemmel hız 

tepkimeleri oluşturan SOHC motoru uzun 

mesafelerde üstün performans sergiler. 

Bozuk yollar, beklenmedik çukurlar…180 Z-One S’in, 

ön süspansiyonunda ters amortisör ve arka 

süspansiyonda ise; çift kademeli helezon yay sistemi 

ve gaz sıkıştırmalı kombine amortisör yapısı 

kullanılarak yolculuk anında seni yormayacak şekilde 

tasarlandı. 

180 Z-One S’in bilyalı külbütör sistemi subap 

aşınmalarını en alt seviyeye indirir. Karbon debriyaj 

sistemi debriyaj balatalarının 6 kata kadar daha 

dayanıklı olmasını sağlar. 

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

One S’ler uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile 

Mondial satış noktalarında seni bekliyor. 

 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1045/yollarda_iz_birak.aspx
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 Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı… 

Türkiye’nin en çok tercih edilen 

motosiklet markası Mondial, 

kullanıcılarına daha rahat ödeme imkanı 

ile motosiklet sahibi olma fırsatı 

sunuyor. 01.12.2017-

31.12.2017 tarihleri arasında anlaşmalı 

bankaların kredi kartlarına özel 12 aya 

varan, %0 faizli taksit fırsatlarını 

motosiklet severler ile buluşturuyor. 

Aralık ayı fırsatlarından yararlanıp, 

bir Mondial sahibi olmak 

istiyorsanız; Mondial Bayilerine 

uğramakta acele ediniz. 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1055/simdi_mondial_sahibi_olmanin_tam_zamani%E2%80%A6.aspx

