
Uži si bezpečnosť a komfort, nech už šoféruješ kdekoľvek.

Vďaka našej zmesi RedChili sa môžeš hneď od štartu 
spoľahnúť na bezpečné brzdenie.

Vyskúšaj novú úroveň handlingu na mokrej aj suchej vozovke.

Lepšia ako kedykoľvek predtým.
Nová Continental PremiumContact™ 7.
Bezpečnosť a komfort so zárukou nemeckej technológie.



Jazdné vlastnosti.
Handling na mokrom 

povrchu 105  % 

 102 % Aquaplaning

 103 % Hlučnosť

 110  % Kilometrový 
výkon

 100 % Valivý odpor

Brzdenie na mokrom 
povrchu 107 % 

Brzdenie na suchom 
povrchu 103  % 

Handling na suchom 
povrchu 103 % 

PremiumContact™ 6 = 100 %
PremiumContact™ 7

Na základe interných testov 
245/45R18 100Y XL
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Rýchlostný index: 
H–Y

Priemer v palcoch:
16–21

Profilové číslo:
35–65

Rozmery v mm:
205–315

Rozmery

Nová Continental PremiumContact™ 7.
Bezpečnosť a komfort so zárukou nemeckej technológie.

Kritériá 
významné 
z hľadiska 
bezpečnosti

Kritériá 
významné 
z ekologického 
hľadiska

Handling si užiješ v akomkoľvek počasí.
Pretože by bezpečnosť a jazdný komfort nikdy nemali závisieť od poveternostných podmienok, navrhli sme pneumatiku 
zaisťujúcu presný handling na mokrej aj suchej vozovke. Vďaka technológii adaptívneho dezénu ťa táto pneumatika 
vezme kamkoľvek bez toho, aby si musel opustiť svoju komfortnú zónu.

Komfort sa snúbi s bezpečnosťou, nech ideš kamkoľvek.
Či už chceš vziať rodinu na letný výlet rodinným SUV alebo sa chceš len previezť vo svojom elektrickom automobile, 
pneumatiky PremiumContact™ 7 ti zaistia jedinečný komfort, spoľahlivú bezpečnosť a lepší kilometrový výkon bez ohľadu 
na konfiguráciu vozidla. Pretože podľa nášho názoru by špičkový zážitok z jazdy nemal závisieť od typu vozidla, ktoré riadiš.

Zahrievanie nie je potrebné.
„Pred každým športom sa treba poriadne rozcvičiť!“ Na hodine telesnej výchovy sme už túto vetu počuli všetci. Výnimka 
však potvrdzuje pravidlo. Vďaka novej zmesi RedChili môžeš v prípade pneumatiky PremiumContact™ 7 fázu zahrievania 
pokojne preskočiť a môžeš sa spoľahnúť na bezpečné brzdenie hneď od začiatku. Je načase vyskúšať pneumatiku, 
ktorá je v pohotovosti skôr ako ty.

Hodnoty podľa štítkov 
EÚ pre pneumatiky:  
Spotreba paliva: C
Priľnavosť za mokra: A
Vonkajší hluk: 71–72 dB


