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Efsane Seninle 

Buccaneer 250i tasarımı ve duruşuyla her 

gittiğin yerde gözleri üzerinde toplayacak. 

Otantik cafe racer tarzı ve duruşu ile efsane 

Buccaneer 250i her yolculuğunda seni yeni bir 

heyecan bekliyor. 

Güçlü 248,9 cc, 4 zamanlı, SOHC ve V-Twin 

silindir motor yapısı sayesinde her sürüşünde 

ona daha çok bağlanacaksın. Cafe racer tasarımı 

ve kusursuz dizaynı ile her bakışında yeniden 

hayran olacaksın. 

Koruma kafesine sahip olmasıyla darbelere karşı 

dayanıklı olan, yuvarlak dizayn edilmiş ön farları 

karanlıkta yüksek aydınlatma sağlar. Yine 

yuvarlak tasarımdaki arka stopları motosiklet 

dizaynını destekler yapıdadır. 

Uzun seyahatlerinizde de rahat edebilmeniz için 

tasarlanan konforlu, ergonomik yapıdaki selesi 

yüksekliği ve tasarımı ile Buccaneer 250i’nin 

otantik yapısını pekiştirirken sürüş sırasındaki 

motor hakimiyetini de arttırıyor. 

Güvenlikten ödün vermeyen Buccaneer 250i 

dalgalı disk yapısına sahip olması sayesinde 

daha yumuşak ve daha kısa mesafede durma 

sağlar. Ayrıca sahip olduğu amortisörleri ile 

yoldan gelen titreşimleri absorbe ederek 

yorulmadan daha uzun mesafe sürüş 

yapabilmeni sağlar. 

Buccaneer 250i ile yeni heyecanlara sür. 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1063/efsane_seninle.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. 01.01.2018-31.01.2018 tarihleri 

arasında anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 

özel 12 aya varan, %0 faizli taksit fırsatlarını 

motosiklet severler ile buluşturuyor. 

Ocak ayı fırsatlarından yararlanıp, 

bir Mondial sahibi olmak 

istiyorsan; Mondial Bayilerine uğramakta acele 

edin. 

(Axess: 8 taksit) (Paraf: 12 taksit) (Maximum: 9 

taksit) (World: 8 taksit) (Bonus: 8 taksit) (QNB 

Finansbank: 5 taksit) (HSBC: 5 taksit) 

 

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

