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  UMA bünyesindeki Mondial 2018 Yılı 

Bayiler Toplantısı Gerçekleşti. 

Türkiye motosiklet sektörünün öncü markası olan 

Mondial, Türkiye’deki her türden kullanıcıya hitap 

eden, geniş motosiklet yelpazesini ve yeni getireceği 

motosiklet modellerini 30 Ekim – 5 Kasım tarihleri 

arasında gerçekleştirdiği 2018 Bayiler Toplantısında 
katılımcılar ile buluşturdu. 

Sahip olduğu Türkiye’nin en büyük yedek parça 

deposu ve satış sonrası hizmetleri ile müşteri 

memnuniyetinin daha da ötesine geçmeyi ve güven 

ile büyümeye devam etmeyi hedefleyen bir marka 
olma anlayışını katılımcılarına kanıtladı. 

Enduro kategorisinde tüm Türkiye’nin beğendiği 

RX3i Evo ve yeni gelen modelini sergileyen 

Mondial, katılımcılar tarafından büyük ilgi topladı. 

250 cc su soğutmalı, üstten eksantrikli, seramik kaplı 

tek silindir, 4 valf enjeksiyonlu (EFI) motor bloğuna 

sahip RX3i Evo, etkin gücünü tüm salonda 
hissettirdi. 

Scooter sınıfının kullanışlı modellerinin yanı sıra 

yeni gelen Ritmica 110 modelinin de tanıtımı bayi 

toplantısında yapıldı. Sürücü konforunu sağlarken 

artçıyı da unutmayan Ritmica 110, şehir içi 

yolculuklarda en çok tercih edilecek modeller 
arasında olmayı hedefliyor. 

Cross severler için tasarlanan X-Treme Max 200 ve 

250 X-Treme Enduro katılımcıların beğenisine 

sunuldu. Kendilerine has özelliklere sahip Cross 

motosikletler teknik özellikleri bayilere anlatılarak 

bilgilendirildi ve tanıtıldı. 

Genç kullanıcıların ilgisinin hiç azalmadığı touring 

tarzı motosikletlerden olan Mondial Z-One modeli 

de toplantıda yer aldı. 149 cc 7.000 d/d da 7,8 kw güç 

üreten içten balansörlü (SOHC) motor bloğu ve 

iyileştirilmiş ateşleme tepkimesine sahip model hız 

tepkimelerine anında cevap verebiliyor. 

Üstün kalite anlayışı ile Türkiye pazarına uygun 

modelleri 2018 yılında satmaya devam edecek olan 

Mondial, istikrarlı büyümesini her geçen yıl 

arttırmaya devam edeceğini yapılan bayi 
toplantısında bir kez daha vurguladı. 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1067/uma_bunyesindeki_mondial_2018_yili_bayiler_toplantisi_gerceklesti.aspx
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1067/uma_bunyesindeki_mondial_2018_yili_bayiler_toplantisi_gerceklesti.aspx
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Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı… 

Mondial fırsatları, Kasım ayı boyunca da hız 

kesmeden devam ediyor. 

Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet 

markası Mondial, kullanıcılarına daha rahat ödeme 

imkanı ile motosiklet sahip olma fırsatı 

sunuyor. 01.11.2017-30.11.2017 tarihleri arasında 

anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 12 aya 

varan, %0 faizli taksit fırsatlarını motosiklet severler 

ile buluşturuyor. 

Kasım ayı fırsatlarından yararlanıp, 

bir Mondial sahibi olmak istiyorsanız; Mondial 

Bayilerine uğramakta acele ediniz. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1015/simdi_mondial_sahibi_olmanin_tam_zamani%E2%80%A6.aspx
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Yollarda Fark Yarat: MH Minör 

Touring sınıfındaki modelleri ile motosiklet 

severlerin gönlüne taht kuran Mondial, yeni ehliyet 

yasasına uygun A1 ehliyeti ile kullanılabilen MH 

Minör modelini de 2017 yılında bünyesinde dahil 

etti. 

MH Minör, sahip olduğu 124,8 cc hacimli, 8,70 kW 

güç üretebilen, tek silindirli, dört zamanlı, hava 

soğutmalı ve içten balansörlü motor bloğu ile 

yollarda çok hızlı kaçıyor. 

MH Minör’de kullanılan teleskobik ön amortisörler 

ve helezonik gazlı sisteme sahip arka  amortisör 

sistemleri sayesinde yoldan gelebilecek darbeler 

elimine edilerek, lastiklerin yol tutuşu maksimize 

ediliyor. Ön fren sisteminde kullanılan, 220 mm 

çapındaki fren diski ve hidrolik fren sistemi 

sayesinde güvenlikten taviz vermiyor. 

Karakteristik bir yapıya sahip farları ile dikkat çeken 

MH Minör, özgün bir şekilde tasarlanmıştır. Oldukça 

yüksek aydınlatma imkanı sağlayan farları gövdeyle 

bütünleşik yapıdaki arka stoplarında ve plaka 

aydınlatmasında, led aydınlatma sistemi 

kullanılmıştır. Bu sayede aküdeki far yükünü 

minimuma indirerek akü ömrünü uzatmıştır. 

MH Minör sportif hatlara sahip tasarımı ve 16,5 lt 

kapasiteli benzin deposu ile uzun seyahatlerde öncü 

olacaktır. Tasarımı sayesinde sürücünün ayakları ile 

depoyu kavramasına uygun olup, bu sayede 

sürücünün motosikleti vücudunun bir parçası gibi 

hissetmesini sağlıyor. Spor görünüme uygun 

tasarlanan selesi ile MH Minör, rahatlık ve 

konfordan ödün vermiyor. 

Euro 3 standartlarında üretilmiş düşük emisyonlu 

egzoz yapısı ile doğayı korumaya yardımcı olurken, 

nikelaj koruma kapağı ile spor bir görünüm sunuyor. 

 

 

http://www.uma.com.tr/
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O Doğaya Ait! 

Mondial, 2017 yılında T3 belgeli TerraTrack 200’ü 

bünyesine dahil ederek tüm zor işleri ona bırakıp  

aktivitelerin keyfini sürmen için tasarladı.   

Engebeli yollarda bile yol tutuşundan ödün vermeyen 

TerraTrack 200 ile doğaya karış. 

Arka ve ön port bagajı sayesinde gideceğiniz tüm off-road 

aktiviteler ve festivallerinde yüklerinizi kolayca 

taşıyacaktır. Sana sadece doğanın tadını çıkarmak 

kalacak. 

Lastik tırnak yapısı ile farklı arazi koşullarında da yolculuk 

yapabilmene imkân sağlayacak. İster deniz kenarında 

ister ormanlık alanda seni yalnız bırakmayacak. 

Fren sisteminde arka ve ön disk kullanılan TerraTrack 200 

hem el hem ayak ile frenleme metodunu standart 

donanım olarak sunuyor. 

Traktör (T3) kategorisindeki ürünler ÖTV den muaftır. 

Fiyatlar KDV dahil fiyatlardır. 

 

http://www.uma.com.tr/
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Keyifli Yol Arkadaşın: 100 NT Turkuaz 

Seni şehrin trafiğinden kurtararak, gitmek istediğin 

yere seni zamanında götüren ve özgürce yolları 

keşfetmeni sağlayan yeni yol arkadaşın "100 NT 

Turkuaz", keyifli sürüşler yaşatmaya hazır. 

97 cc motor hacmine ve düşük yakıt tüketimine 

sahip Yeni 100 NT Turkuaz, kadın-erkek sürücülerin 

kullanımına uygun olup, atikliği ve enerjisi ile seni 

hemen etkisi altına alacak. 

Yeni 100 NT Turkuaz’ın 12’ jantları ve hava kanallı ön 

disk fren yapısı güvenli manevra kabiliyeti sağlarken, 

teleskobik ön amortisör yapısı ile beklenmedik 

çukurlardan ve bozuk yollardan kolayca kurtulmanı 

sağlar. Bozuk yolları minimum düzeyde 

hissettirirken, sürüş konforunu maksimum düzeye 

çıkarır. 

Kırmızı, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk 

seçeneğine sahip Yeni 100 NT Turkuaz, sportif 

tasarımı ve güven verici havasıyla her gezintiyi keyifli 

bir yolculuğa dönüştürür. 

Motorlu Taşıtlar Vergisinden (MTV) muaf Yeni 100 

NT Turkuaz ile Anı Yaşamaya Hazır ol! 

 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/model/scooter/100-nt-turkuaz
http://www.mondialmotor.com.tr/model/scooter/100-nt-turkuaz

