
www.continental-pneumatiky.sk

Užívajte si výhody vysokého kilometrového výkonu a nízkeho 
valivého odporu, ktoré vedú k nižšej spotrebe paliva.

Ovládajte svoje auto spoľahlivo na snehu a ľade vďaka 
inteligentnej koncepcii lamiel a dezénu.

Zažite vynikajúcu výkonnosť za mokra vďaka novému 
zloženiu našej zmesi CoolChili™.

Nech si sneží. Nech si 
prší. Nech si mrzne.
Nová WinterContact™ TS 870 P
Bezpečné riešenie navrhnuté v Nemecku, ktoré si 
poradí s akýmikoľvek zimnými podmienkami.
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Hodnoty podľa štítkov EÚ 
pre pneumatiky:
Spotreba paliva: B/C 
Priľnavosť za mokra: B 
Vonkajší hluk: 71–72 dB (B)

Rozmer pneumatiky: 245/40 R 18 97 V 
Na základe interných testov

Nové veľkosti a rozmery
pneumatík budú

k dispozícii v roku 2022.
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Rýchlostný index: 
H/T/V/W

Priemer v palcoch:
16–21

Profilové číslo:
35–65

Šírka v mm:
205–255

Rozmery

Menší valivý odpor má za následok nižšiu spotrebu paliva, zatiaľ čo nižší oter vedie k vyššiemu kilometrovému výkonu. 
Toľko teória. A takto to zavádzame do praxe:  Špeciálne prispôsobená flexibilná polymérová matrica so silným molekulárnym 
reťazcom zaisťuje menší oter na vozovke a predlžuje životnosť pneumatiky. A kto by odolal pneumatike s dlhou životnosťou, 
ktorá vám pomôže ušetriť peniaze?

Choďte ďalej. A ďalej. A ďalej.

Pretože vás zimné dni môžu prekvapiť dažďom, vypracovali sme technológiu, ktorá zaručuje vynikajúce správanie 
pri vedení vozidla na mokrom povrchu. Vďaka zdokonalenému zloženiu našej zmesi CoolChili™, ktoré obsahuje nové 
udržateľné zložky, sa môžete vždy spoľahnúť na lepšie brzdenie za mokra, zatiaľ čo špeciálne drážky na odvádzanie vody 
zabezpečujú dokonalú ochranu proti aquaplaningu. Preto kedykoľvek, keď sa spustí dážď, už viete, že ste skvele pripravení.

Nechajte dážď odtiecť.

Vedeli ste, že nič nepriľne k snehu lepšie než sneh? Toto je pneumatika, ktorá prenáša tieto znalosti na ulicu. Pre lepšiu 
konfiguráciu príkrych paralelných lamiel sa môže z povrchu zachytávať viac snehu. To zabezpečuje silnejšiu priľnavosť 
a umožňuje vám lepšiu kontrolu handlingu. A vždy, keď budete musieť brzdiť, vám paralelné stieracie hrany umožnia 
mimoriadne rýchlo odviesť vodu a kašovitý sneh, čím znižujú brzdnú dráhu na zamrznutom povrchu.

Zo zimy vám nebude behať mráz po chrbte.

Kedykoľvek vyvíjame novú pneumatiku WinterContact™, dávame najvyššiu prioritu neustálemu zlepšovaniu základných 
bezpečnostných prvkov, ako je handling na snehu, priľnavosť na snehu a brzdenie na ľade. Okrem toho sa zameriavame 
na zlepšený výkon na mokrom a suchom povrchu, vysokú životnosť a nízky valivý odpor. A ak sú výsledky rovnako 
presvedčivé ako v tomto prípade, môžeme s hrdosťou hovoriť o pravom majstrovi všetkých podmienok.

Nová WinterContact™ TS 870 P
 Vyskúšajte pravého majstra všetkých podmienok.


