
Drž sa svojich snov 
Aj na ceste

Na mieru pre celý rad vozidiel – pre typicky 
športový pocit z jazdy.

Užiješ si tú jedinečnú súhru mimoriadne mäkkej 
zmesi BlackChili a unikátneho dezénu.

Poskytne ti istotu bezpečného a stabilného 
správania na mokrej aj suchej vozovke.

Nová SportContact 7
Výkon založený na nemeckej technológii



Rozmery

Rýchlostný index: 
(Y)

Priemer v palcoch:
19–23

Profilové číslo:
25–45

Rozmery v mm:
225–335

Porovnanie výkonu

Rozmer pneumatiky: 245/35 R 20 
Na základe interného testovania.

SportContact 7 
SportContact 6 = 100 %

Nová SportContact 7
Zažite radosť z jazdy „made in Germany“
Keď viete, že sa na svoje pneumatiky môžete zakaždým spoľahnúť, dodá vám to istotu. 
Nový model SportContact 7 bol skonštruovaný tak, aby ste mohli bez obáv posúvať 
hranice ďalej a ďalej a jednoducho si užívať radosť z jazdy na maximum.
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Poradí si so všetkými nástrahami, ktoré sa pred vás na cestách postavia.
Keďže sa jazdné podmienky môžu zmeniť doslova v priebehu sekundy, je dôležité môcť sa vždy 
spoľahnúť na pneumatiky, ktoré vedia, ako reagovať. Vďaka nášmu adaptívnemu dezénu bude 
vaša jazda na mokrom aj suchom povrchu vždy bezpečná, a to aj pri vyšších rýchlostiach.

Ešte väčšia radosť z dobrých jazdných vlastností.
Posuňte svoju radosť z jazdy na vyššiu úroveň a užívajte si ju dlhšie než kedykoľvek predtým. Dokonale vyvážená 
interakcia tuhého dezénu „low-void“ (väčšia dotyková plocha s vozovkou) a mäkkej zmesi BlackChili 3 
prináša špičkové jazdné vlastnosti a zároveň výrazné zvýšenie kilometrového výkonu vašich pneumatík.

Skvelý výkon bez ohľadu na veľ kosť vášho vozidla.
Ide o našu prvú pneumatiku vyrobenú na mieru rôznym triedam a hmotnostiam vozidiel, takže vám 
SportContact 7 zaistí pocit z jazdy typický pre pneumatiky SportContact zakaždým, keď naštartujete.

Hodnoty podľa štítkov EÚ 
pre pneumatiky 
Spotreba paliva: C–D
Priľnavosť za mokra: A
Vonkajší hluk: 72–75 dB (B)


