UMA EĞİTİMLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.
Personellerinin eğitimine son derece önem veren
UMA(Uğur Motorlu Araçlar), eğitimlerine hızla devam
ediyor. Bu kapsamda başlatılmış olan UMA Satış
Personeli Eğitiminin ana amacı, işe yeni başlamış
personellerine UMA değerlerini kazandırmak ve
yaşatacak personeller yetiştirmektir. Eğitim 7 ana
başlıktan oluşan 3 ay, 300 saatlik, yoğun ve zorlu bir
eğitimdir. Eğitim konuları; 6502 Sayılı Tüketici Kanunu,
Motorun Çalışma Prensibi, İş yaşamında Profesyonel
Davranış, Niteliklerine Göre Ürünler gibi önemli
konulardan oluşmaktadır. Eğitim sonunda bir
değerlendirme sınavı yapılmakta, 90 puan ve üzeri alan
personeller başarılı kabul edilmektedir.
Eğitimin amacı; personellerin kendinden son derece
emin, donanımlı, sektöre, ürünlere ve pazarlamaya tam
anlamıyla adapte olmuş, görevlerine hazır olarak sahaya
çıkmalarını sağlamaktır. Müşterilerinin ve bayilerinin
memnuniyetine son derece önem veren UMA bayileri ile
aynı dili konuşan, sorunlarını tam olarak anlayabilen ve
hızlı çözümler sunabilen, müşteri odaklı profesyonel
personellerle kaliteli hizmet vermeye önem
göstermektedir.
Personellerin iş yaşamına, sektöre hakim ve profesyonel
davranışları kazanarak başlamaları amacıyla eğitim
içerisinde; satılan tüm ürünlerin özellikleri, ürün gamının
üzerinde bulunan tüm parçaların çalışma sistemi ve
garanti koşulları öğretilmektedir. Yeni çıkan 6502 sayılı
tüketici kanununu detaylarıyla öğretilerek müşterilerine
ve bayilerine daha kaliteli hizmet sağlamak
amaçlanmaktadır. Ayrıca UMA personel eğitimini
tanınmış kişilerin hayatlarını, başarılarının püf noktalarını
anlatan kitaplar ve profesyonel davranış alt eğitimi ile de
destekleyerek zenginleştirmiştir.
Eğitim içerisinde keihin ve sinerjeckt enjeksiyon
sistemleri derinlemesine incelenmektedir. Enjeksiyon
sistemlerinin çalışma prensipleri ve faydaları iki farklı
motosiklet üzerinde; motor donanımları ve özellikleri ile
birlikte ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Eğitime devam eden ve sınavdan geçer not alan
personeller eğitim sonunda müşteri hizmetleri ve satış
personeli olmaya hak kazanıyor. İhtiyaca göre müşteri
hizmetleri, motor satış, yedek parça satış ve motovento
satış departmanlarında adaptasyonlu bir şekilde
görevlendiriliyor.
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MONDİAL 125 ZNU: ŞEHİR TARZINA AYAK
UYDURSUN.
Bu yaz kendini Mondial 125 ZNU ile yollara bırak.
125 cc hacme sahip motoru ve düşük yakıt sarfiyatı
sayesinde tüm şehri gönlünce dolaş.
Kullanımı rahat, klasik chopper tarzı gidonu ile
kontrolün tamamen sende olmasını sağlar. Ayrıca
arka kampana fren ve ön soğutma kanallı disk fren
sistemi , güvenle yol almana yardımcı olur.
Şık İtalyan tasarımıyla modern günümüz çizgisini bir
araya getiren Mondial 125 ZNU ile tüm dikkatleri
üzerinde toplayacaksın.
Geniş sele altı bagajı şehirde ihtiyacın olan tüm
eşyaları, hatta daha fazlasını hiç zorlanmadan,
yanında taşımana yardımcı olacak. Geniş ve kaymaz
sele yapısı ve gelişmiş süspansiyon sistemiyle de üst
düzey bir sürüş konforu yakalayacaksın.
İki farklı renk seçeneğinden, seni yansıtanı seç ve
yollara düş. Bakalım şehirde seni hangi heyecanlar
bekliyor.
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CF MOTO 150 NK: SÜRÜŞ SEÇENEĞİNİ SANA
BIRAKIYOR.
Sınıfında bir ilki gerçekleştiren CF moto 150 NK
ekonomi ve sport sürüş modu ile sürüş seçeneğini
sana bırakıyor. Sport moduyla heyecanı doruklarda
yaşayabilir ya da ekonomi moduyla yolun tadını
çıkarabilirsiniz.
Kontak açıldığında otomatik çalışan gündüz farı (led
drl) tüm hava koşullarında ve trafikte kolaylıkla
farkedilmenizi ve yol görüşünüzü artırmanızı sağlar.
LCD gösterge panelinin geliştirilmiş dizaynı
sayesinde de sürücünün algısının dağılmadan
motosiklete daha hakim olmasını sağlar.
Dinamik çizgileri ve sportif görünümü, 149.4 cc,
üstten tek eksantrikli, 4 zamanlı sıvı soğutmalı,
8500 rpm, 8.8 kw(12hp) güç üretebilen motoru ile
yollardan ayrılamayacaksın. Ayrıca BOSCH EFI yakıt
sistemi sayesinde hem sport hem ekonomi
modunda düşük yakıt sarfiyatı ile cebinizi
koruyacak.
Kafes şasi yapısı, çarpıcı turkuaz rengi, keskin
tasarımı, tüm aydınlatmalarındaki ledleri, üstün
süspansiyon ve fren sistemleri ile sağlamlığını,
enerjisini, atikliğini, farkedilirliğini ve güvenliğini
tam anlamıyla yolda hissedeceksiniz.
Yüksek enerjisi sayesinde 150 NK ile kendini
yollardan alıkoyamayacaksın.
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DOĞA DOSTU E – MON ASSİST DS.
Yaz geliyor, havalar ısınıyor. Bu güzel havalarda
sevdikleriyle birlikte motor kullanmak isteyenler
için E-mon assist DS vazgeçilmez bir seçenek.
Çift koltuklu, üç tekerlekli yapısıyla rahat bir sürüş
imkanı sağlayan; ayrıca taşıma sepetiyle yük
taşımaya olanak tanıyan E-mon Assist DS, parkta,
bahçede, alışverişte, aklınıza gelebilecek tüm
günlük kullanım alanlarında yanınızda olacak.
Pratik kullanımlı ve atik yapısı ile bir adım öne
geçen E-mon Assist DS, doğa dostu yapısıyla da
dikkat çekiyor. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken
çevreyi koruyan Assist DS, elektrikle çalıştığı için
fosil yakıtla çalışan motorlara göre de enerji
tasarrufu yapıyor.
1000W motor gücüyle 30 km hıza kadar çıkabilir ve
10 derece eğime kadar tırmanabilirsiniz. Standart
donanım olarak gelen patlamaya karşı yüksek
dayanıklı tubeless lastikler ve yüksek kaliteli aküsü
ile güvenle yolculuk yapabilirsiniz.
Tek bir kablo ile elektrik prizinin bulunduğu her
hangi bir yerde kolaylıkla sarj edebilirsiniz.
E-mon Assist DS her zaman doğanın ve sizin
yanınızda olmaya hazır.
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GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ ZONTES S250.
249cc hacme sahip, 18 kw güç üreten, 8000 RPM,
üstten çift eksantrik ve 4 subablı, hava-yağ
soğutmalı motoru ile performansı doruklarda
hisset.
Ne kar ne de soğuk kış havaları Zontes S250’Yİ
durdurabilir. Çift eksantrikli, dört valfi ve Delphi
yakıt enjeksiyon sistemli motorunu, soğuk
havalarda bile kolayca çalıştırabilirsiniz.
Geleceğin teknolojisi ve yüksek mühendislikle
geliştirilen Zontes S250’De, çift galvanizli üretilmiş
yüksek teknoloji yakıt deposu ile paslanmaların
önüne geçilmiştir. Boya teknolojisi olarak;
robotlarla sülfüroz asit verniği atılarak güneşte renk
kayıplarının önüne geçilmiş ve sürekli olarak ilk
günkü parlaklık korunabilmiştir. Tam otomatik
robot kaynağı ile üretilen şasisinde hata oranı sıfıra
indirilmiş ve kaynaklar pürüssüzleştirilmiştir.
Transformers’tan esinlenerek tasarlanmış ön
karenajda kullanılan mercekli led farlar, mükemmel
aydınlatma ile akü ömrünü uzatmak ve
aydınlatmaya yardımcı olmak için üretilmiştir.
Geleceğin ruhu ve ileri teknoloji ile var edilen
Zontes size geleceği bugün yaşatmaya geliyor.
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KYMCO XCİTİNG 400İ GÜVENLİK VE GÜÇTEN TAVİZ
YOK.
Güçlü motoru, modern tasarımı ve ekstra özellikleri
ile KYMCO Xciting 400i sizi kendine hayran
bırakacak.
Sunduğu ekstra özellikleri ve önüne geçilemez
enerjisi ile ister şehrin arka sokaklarını isterseniz de
şehirden çok uzaklara gidin, paha biçilemez bir
sürüş keyfi alacaksınız.
Dikkat çeken kartal gözü ikiz farları ve ön panel ile
bütünleşik led sinyalleri otomatik açılan gündüz
farları, yoğun trafikte görünürlülüğünüzü artırır.
Ayrıca uzun/kısa farları sayesinde gece
sürüşünüzde de maksimum tabela ve asfalt görüşü
sağlarsınız.
Akıllı ve yüksek kontrastlı LCD monitöründeki
ekstra cep telefonu ikaz lambası, telefonunuz
çaldığında yanıp sönerek sizi uyaracak ve bu
sayede hiçbir telefonu kaçırmayacaksınız.
Ön iç panel üzerine takılmış olan güç çıkışı
sayesinde telefonunuzu, tabletinizi ve navigasyon
cihazınızı şarj edebilir ve sürekli olarak dünyaya
entegre kalabilirsiniz.
Belinizi destekleyen sele yapısı, uzun
yolculuklarınızda ekstra konfor sağlayacak ve
sürüşünüzü rahatlatacak. Kapalı tam kask sığabilen
geniş sele altı bagaj yapısıyla ihtiyacınız olan ne
varsa her zaman yanınızda olacak.
Açılır kapanır artçı yolcu ayaklığı ve ergonomik
yolcu elciği ile sadece siz değil arkadaşınız da
konforlu bir yolculuk yapmış olacak. Ayrıca meyilli
yollarda ve park halinde el frenini kullanarak
güvenliğinizi artırabilirsiniz.
Yüksek güvenlikli fren yapısı ve 399.6 cc güçlü
motor yapısı ile güvenlik ve güçten taviz vermeyen
xciting 400i sizin vazgeçilmeziniz olacak.
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