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KYMCO Yeni Downtown 350i ABS İçin Lansman 

Fiyatı Belli Oldu. 

Türkiye motosiklet pazarında scooter kullanıcıları için 

yaygın yedek parça ve servis ağıyla hizmet veren Kymco, 

global kalite anlayışını ürün gamına dahil ettiği yeni 

modelleri ile devam ettiriyor. 

Sahip olduğu asil tarzı, dinamik görüntüsü ve enerjisi ile 

kendine hayran bırakacak Yeni Downtown 350i ABS, 

26.990 TL lansman fiyatıyla keyif dolu ve eşsiz seyahatler 

yaşatmaya geliyor. 

Dinamik duruşu ile gücünü fazlasıyla hissedeceğiniz Yeni 

Downtown 350i ABS, ister kısa mesafe ister uzun mesafe 

tüm yolculuklarınızda beklediğiniz performansı fazlasıyla 

sunmaya hazır.     

Yeni Downtown 350i ABS, 321 cc motor hacmi, sıvı 

soğutmalı 4 zamanlı motor yapısı ile maxi scooter 

segmentinde adından oldukça söz ettirecek. 

Bütünleşik far tasarımıyla daha ilk bakışta çekimine 

kapılacağınız Yeni Downtown 350i ABS’nin yüksek 

aydınlatma kapasitesine sahip farları ile yolunuz daha 

aydınlık olacak. 

Yüksek koruma özellikli fren sistemi ile de güvenilir ve 

güçlü yapısını bir kez daha ortaya koyan  Downtown 350i 

“ABS” fren sistemi daha güvenli duruşlar sağlar. İki tam 

kaskı taşıyabilecek kapasitede olan geniş sele-altı bagajı 

ve sol ön panelde cep telefonu şarj etmek için 12V 

çakmaklık yeri mevcuttur. Sağ ve sol ön panelde 

yolculuklarınızda küçük eşyalarınızı koymanız için 

kullanım alanı sunuyor. 

Euro 4 normalarına uygun Yeni Downtown 350i 

ABS modeli ile siz de hayallerinizi ve planlarınızı daha fazla 

ertelemeyin. Daha yakından incelemek için Kymco yetkili 

bayilerine uğramakta acele edin. 

Satış noktaları ve daha fazla bilgi için 

www.kymco.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.kymco.com.tr/urunler/1005/maxi_scooter/15/downtown_350i_abs.aspx
http://www.kymco.com.tr/urunler/1005/maxi_scooter/15/downtown_350i_abs.aspx
http://www.kymco.com.tr/urunler/1005/maxi_scooter/15/downtown_350i_abs.aspx
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  Trafiğe Ekono-Minik Çözüm 

Söz konusu ekonomiklik ve pratiklik olunca tüm 

yollar Mondial 50 Revival’e çıkıyor. 

B sınıfı ehliyetle kullanabileceğin yakıt cimrisi 50 

Revival, şehir içinde kolay kullanımı ile her yaştan 

bayan-erkek tüm kullanıcılara hitap eden harika bir 

scooter. 

50 Revival, küçük gövde yapısı ve yüksek manevra 

kabiliyeti ile şehir içinde trafiğe takılmadan, park 

yeri aramadan tüm işleri kolaylıkla tamamlayabilme 

imkanı sunuyor. 

49,6 cc motor yapısı ile Motorlu Taşıtlar Vergisinden 

(MTV) muaf olan 50 Revival 2,3 kw güçteki CVT 

motoru ile yakıt tüketiminde cimri, tasarımıyla 

sevimli tam hayalindeki scooter. 

50 Revival’ın geniş ayaklık alanı yanınızda taşımanız 

gereken eşyalar için alan oluştururken, sen sadece 

yolculuğun ve sürüşün keyfini çıkaracaksın. 

50 Revival ile yapacağın yolculuklarda ani duruşlarda 

fren mesafeni kısaltmak için ön fren sisteminde 

soğutma kanallı disk fren kullanıldı. Şirin yapısına 

göre tam uygun analog gösterge paneli üzerinde km 

saati, benzin gösterges, uzun-kısa far ikaz lambası ve 

sağ-sol ikaz ışıkları bulunmaktadır.  

Kullanıcısı için tüm kolaylıkları bünyesinde 

buluşturan 50 Revival, Mondial yetkili bayilerinde 

seni bekliyor.  

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1046/trafige_ekonominik_cozum.aspx
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CF MOTO 400 NK Geliyor 

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) bünyesinde 2011 

yılından beri faaliyetlerine devam eden CF Moto, 

sürekli gelişim ve yenilikçi ilkesinden taviz 

vermeyerek naked sınıfına “400 NK” modelini dahil 

ediyor. 

NK serisinin yeni üyesi 400 NK, NK ailesinin tüm 

gelişmiş ve güçlü genlerini bir araya getirilerek 

dizayn edildi. Hız Şövalyesi olarak tanımlanan 400 

NK, dinamik yapısı ve güçlü performansı ile 

adrenalinizi yükselmeye geliyor. 

400 cc, çift silindir, sıvı soğutmalı motor yapısına 

sahip 400 NK’da, yakıt sistemi olarak kullanılan 

BOSCH EFI ile gaz tepkimeleri ayarlanarak düşük 

yakıt tüketimi sağlandı. 

Sağlamlık hedeflenerek oluşturulan kafes şasi yapısı 

ile güçlü bir görünüm elde edilen 400 NK’da 

mükemmel bir frenleme sağlamak için ön fren 

sisteminde çift disk 300 mm hidrolik kaliper disk 

kullanıldı. 

Hep daha fazlasını isteyen motosiklet kullanıcılarının 

hayalindeki özelliklere sahip 400 NK’da, önde 

300mm hidrolik çift diskler, önde 240 mm papatya 

disk fren kullanılmış ve diskler kullanılan J.Juan 

marka çelik hortumlu fren sistemi ve Continental 

ABS fren sistemi ile desteklenmiştir.   

Konforlu ve yüksek performanslı sürüşten taviz 

vermeden, yolculuğun keyfini çıkartman için 

tasarlanan monoshock arka amortisör yapısı yoldan 

gelebilecek darbeleri yok ederek, dengeli ve keyifli 

yolculuk yaşamanı sağlıyor. 

Euro 4 normlarına uygun olarak gelen 400 NK, 

seninle yeni maceralar için hazır. 

http://www.uma.com.tr/
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E-Mon Assist DS İle Keyifli Gezintilere Hazır Olun 

Çevreye duyarlı, gürültü kirliliğine yol açmayan, sessiz ve 

ekonomik modelleri günlük hayatta en büyük yardımcınız 

olan E-Mon e-scooterlar şehir içinde pratikliği ile size en 

yakın arkadaş. 

Yalnız başına gezinti yapmaktan hoşlanmayan, artçı 

yolcunuz ile keyifli zaman geçirmenize imkan tanıyan 

Assist DS, rahat kullanımı ve kolay sürüş keyfi ile tam size 

göre bir e-scooter. Assist DS aynı zamanda enerji 

tüketimiyle de tam bir çevre dostudur.  

Assist DS’de tasarıma uygun yerleştirilen, ileri ve geri 

ayarlanabilir koltuk yapısı, hareketli-çift kolçaklı 

ergonomik kol koyma yerleri ile sürüş esnasında konforu 

yaşatıyor. Otomatik vites yapısı ve geri vites özelliği ile 

geri gidişlerdeki uyarı sinyali ile çevrenizdekilerin sizi fark 

etmesini sağlar ve güvenli sürüşler yaşatır. 

Yol sarsıntı ve darbeleri sönümleme yaparak daha keyifli 

bir sürüş sunarken, standart donanım olarak yer alan 

tubeless lastikler ile de patlamaya karşı yüksek dayanım 

ve yumuşak bir sürüş imkanı bir araya getirilmektedir. 

1000 Watt motor gücüne sahip Assist DS, elciklerde 

konumlandırılmış gaz kolu 30 km hıza kolayca ulaşabilir. 

10 derece tırmanma açısı ile tüm yaştan ve her kesimden 

kullanıcıya hitap ederek üstün performans sağlar. Taşıma 

sepeti ile eşyalarınızı rahatça taşımanızı ve alışverişlerde 

size eşlik ederek en iyi yardımcınız olmaya hazırdır. 

Şarj ünitesi sayesinde, tek bir kablo yardımıyla herhangi 

bir elektrik prizinden kolayca sarj edilebilen Assist DS, 

uzun mesafe yolculuklarınız için yüksek kaliteli aküye 

sahiptir. 

İki tekerli araç kullanamayanlar için tasarlanmış Assist DS 

ile park, bahçe ve açık alanları gezmek artık keyfe 

dönüşüyor. 

 

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


 

                                                                                                                                                                     www.uma.com.tr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Bahar S250 ile Yeni Yerlere Doğru Yol Alın 

Motosiklet tutkunları için özgün bir tasarım olarak 

geliştirilen Zontes S250 ile bu bahar yeni yerlere 

doğru yol alın. 

Zontes S250 ile ister hafta içi ister hafta sonu 

gezintilerinizde 4 zamanlı, üstten çift eksantrikli; 

yüksek performanslı yağ ve hava soğutmalı motor 

bloğu ile seninle tüm zorlu yollara gelmeye hazır. 

Her bir parçası incelik ve dayanıklılık testine tabi 

tutularak geliştirilen Zontes S250’de tüm karanej 

parçaları arasındaki boşluklar 0,5 mm’den az 

tutuldu. Aynı zamanda motosikletin dış karanej 

yapısı kırılmaz malzemeden yapılarak S250’nin 

dayanıklılığı üst seviyeye çıkartıldı. 

Zontes S250’nin şasisi tamamen otomatik robotlar 

ile yapılarak kaynakların pürüzsüz olması ve hata 

oranının sıfır olmasına dikkat ederek, bir kez daha 

mükemmelliğe ve kusursuzluğu verdiği önemi 

göstermektedir. 

Zontes S250’nin bir başka önemli detayı ise; uzun 

süre güneş ışınlarına maruz kalındığı takdirde 

oluşabilecek renk değişikliklerini önlemek amacıyla 

sülfüroz asit verniği atılarak, motosikletin renginin 

daha uzun ömürlü ve ilk günkü gibi çarpıcı olması 

sağlandı. 

Spor ve dinamik ön karanej, olağanüstü ışık dağılımı 

sağlarken, tüm aydınlatma farlarında tamamen akü 

ömrünü uzatmak ve aydınlatmaya yardımcı olması 

için LED aydınlatma kullanıldı. 

Zontes S250 size tüm bu güzellikleri bir arada 

sunarak, hız ve tutkuyu doruklarda yaşamanızı 

sağlıyor. Çünkü siz mükemmelliği fazlasıyla hak 

ediyorsunuz. 

 

 

 

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

