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Opony letnie
Continental.

www.continental.pl

Continental – nasze wartości

Niemiecki sposób na pewną jazdę.
Historia marki
Od 1871 roku Continental dąży do jednego:
zapewnić doskonałe prowadzenie na drodze,
bez kompromisów, wygodnie i z przyjemnością.
Niemiecka wiedza z zakresu motoryzacji oraz
specjalistycznej inżynierii wykorzystywana jest
przy tworzeniu każdej opony.
Liczne innowacje, doświadczenie i bliska współpraca z czołowymi producentami samochodów
są podstawą naszego zdecydowanego wkładu
w kształtowanie przyszłych trendów w branży
motoryzacyjnej. Nie bez powodu wysokiej klasy
opony Continental są regularnie oceniane jako
szczególnie polecane w niezależnych testach.

Continental zatrudnia ponad 244 000 wysoce
wykwalifikowanych pracowników w 60 krajach,
którzy dbają, by Twoja podróż była bardziej
komfortowa, ekonomiczna i bezpieczna.
Każdy kierowca zyskuje wyjątkową pewność
w każdych warunkach.

Continental – nasze wartości

Dlaczego Continental?
Pewność i kontrola
Continental rozumie ulice świata oraz to, jak na nich hamować. Każdego dnia wkładamy całą pasję i całe
nasze doświadczenie w rozwijanie naszej innowacyjności. Każdym nowym produktem wykorzystującym
wyłącznie materiały najwyższej jakości wyznaczamy standardy. Niezależnie od modelu pojazdu i stanu
nawierzchni opona Continental zawsze utrzymuje tor jazdy.

Niemiecka technologia

Doświadczenie w motoryzacji

Niemiecka technologia jest nie tylko legendarna,
lecz także najnowocześniejsza w swej precyzji.
Po wynalezieniu pierwszej na świecie opony
z bieżnikiem, Continental potwierdza swoją
innowacyjność w każdym nowym produkcie
i opracowanej technologii.

Od pierwszego dnia firma Continental opracowuje
kluczowe technologie z myślą o bezpieczniejszej
i bardziej komfortowej jeździe.

Nasze centrum technologiczne zatrudniające
ponad 1000 naukowców, konstruktorów
i inżynierów w niemieckim Hanowerze tworzy
nowe rozwiązania, rozwija je i testuje, mając
jeden prosty cel: uczynić mobilność bezpieczniejszą. Wszystko to oczywiście zgodnie
z najwyższymi niemieckimi standardami — od
prawie 150 lat.

Ale nie zajmujemy się wyłącznie oponami. Dzisiaj
tworzymy technologie motoryzacyjne takie jak
kamery o zasięgu 360 stopni czy aktywne tempomaty. Continental Automotive Group jest jednym
z największych na świecie dostawców branży
motoryzacyjnej. Dzięki ponad 130 000 pracowników w ponad 170 lokalizacjach zajmujemy się
całym procesem prowadzenia samochodu.
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Po prostu najlepsze
– historia zwycięzy testów.
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Testy ekspertów
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Testujemy z myślą o bezpieczeństwie – na całym świecie.
Przez cały rok nieustannie pokazujemy, że przeprowadzane przez nas testy opon na naszych obiektach
testowych w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Szwecji, Hiszpanii, a także na Contidromie
– naszym rodzimym torze w Hanowerze, który cieszy się dużym zainteresowaniem niezależnych
ekspertów jako tor referencyjny, nie znają żadnych ograniczeń. Każdy rodzaj naszych zimowych i letnich
opon z całego świata jest więc testowany w każdych warunkach pogodowych i na każdym rodzaju
nawierzchni.

Setki testów,
setki nagród:

Ale najbardziej wymagający
testerzy to my:

> >Opony letnie Continental wzięły udział
w 460 testach od 2007 roku
> >Otrzymały najwyższy poziom rekomendacji
aż 373 razy
> >Oznacza to, że produkty Continental
uzyskały najwyższe rekomendacje
w ponad 80% wszystkich testów

>>890 testujących
>>250 000 opon
>>40 milionów kilometrów przejechanych
podczas testów samochodów osobowych
>>200 milionów kilometrów przejechanych
podczas testów trwałości i wysokich prędkości
>>500 000 materiałów i próbek zostaje
poddana testom i ocenie

Przykładowe wyniki testów.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zdarza się, że pada.
Aquaplaning nie musi się przytrafić.
Aquaplaning spowodowany
niewystarczającą głębokością bieżnika.
Aquaplaning występuje, gdy opona traci kontakt z mokrą nawierzchnią, i zaczyna dryfować,
a to prowadzi do utraty kontroli nad pojazdem.

Przyczyny
Ulewny deszcz, zbyt szybka jazda oraz niewystarczająca
głębokość bieżnika to główne przyczyny aquaplaningu.
Należy regularnie sprawdzać, czy głębokość bieżnika
jest właściwa. Gwarantuje to optymalne wypieranie wody
pomiędzy oponą, a nawierzchnią oraz minimalizuje ryzyko
występowania aquaplaningu.

>> Trzymaj się drogi dzięki niemieckiej technologii:

Dla maksymalnej przyczepności na mokrej nawierzchni.

Pełna głębokość
bieżnika – 8mm

Bieżnik o głębokości
3 mm

Bieżnik o głębokości 1,6 mm
(prawnie wymagane minimum)

> >Opona zachowuje
kontakt z nawierzchnią

>>Klin wody między
oponą a nawierzchnią
>>Wydłużona droga
hamowania

>>Powstający pod oponą
klin wodny uniemożliwia
kontakt z nawierzchnią
>>Znaczne wydłużenie drogi
hamowania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dlaczego opony letnie
są dostosowane do warunków
letnich.
Kiedy rośnie temperatura powietrza, nadchodzi czas, aby zmienić opony zimowe na letnie.
Właściwości opon letnich:
> >są wykonane ze specjalnej, twardszej mieszanki gumowej
> >dzięki innowacyjnej mieszance opony letnie zapewniają doskonałą przyczepność
na suchej i mokrej nawierzchni
> >szersze bloki bieżnika zapewniają większą powierzchnię styku opony z nawierzchnią,
co gwarantuje lepszą przyczepność podczas pokonywania zakrętów
> >poszerzone rowki zapewniają bardziej efektywne rozpraszanie wody, co zmniejsza
ryzyko aquaplaningu

Liczy się pierwszy kontakt.
Opony na pierwsze wyposażenie (OE) wyznaczają standardy.
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Tylko odpowiednio dopasowany komplet opon,
zamontowany na pierwszym wyposażeniu, pozwoli uzyskać
optymalne osiągi samochodu podczas jazdy.

Sytuacja

Opony zamontowane na OE
decydują o bezpieczeństwie
już od momentu wyjazdu samochodu z fabryki.

Ekspercka wiedza Continental

Continental

Co trzeci samochód wyprodukowany
w Europie jest fabrycznie wyposażony

Proces akceptacji opon
na OE przez producentów

800

jest jednym
z wiodących
dostawców
pierwszego
wyposażenia
w Europie.

może trwać
nawet 4 lata

od koncepcji do realizacji.

Nasz wkład

Każda opona na OE

musi przejść

około

w opony Continental.

Ponad

modeli samochodów jest fabrycznie
wyposażonych w opony Continental

w rozmiarach od 13 do 23 cali.

100

np. test maksymalnej prędkości, hamowania na mokrej i suchej nawierzchni,
prowadzenia, komfortu jazdy, poziomu hałasu czy długości przebiegu.

różnych

testów

Wizja Zero

Kształtowanie przyszło
Jak koncern Continental

Sytuacja
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Każdego roku można
wypadków
e s z , że
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Nasza wizja

ofiar

Pewnego dnia dzięki

wypadków

na rodzaj pojazdu.

rannych

innowacyjnym technologiom
możliwa będzie jazda
bez wypadków bez względu

Zmniejszenie powierzchni kontaktu z nawierzchnią
podczas aquaplaningu.

50 km/h 70 km/h 90 km/h

50 km/h 70 km/h 90 km/h

50 km/h 70 km/h 90 km/h

Opona z bieżnikiem 8 mm

Opona z bieżnikiem 3 mm

Opona z min. bieżnikiem 1,6 mm

Wizja

Jazda bez wypadków – wspierana

ści zaczyna się już dziś.
zwiększa mobilność.

1,25 mln

uniknąć
drogowych.

Sytuacja podczas lata

Aquaplaning najczęściej
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powstaje na skutek niewystarczającej

głębokością bieżnika.

Dlatego regularna kontrola
bieżnika przyczynia się
do wzrostu bezpieczeństwa
w trakcie jazdy.
Zero

przez innowacje Continental

!

Oferta opon letnich

Opony letnie do samochodów
osobowych.
SportContact™ 6
Zaprojektowana do samochodów sportowych
i aut o wysokich osiągach.
> >Mieszanka Black Chili to maksymalna przyczepność we wszystkich kierunkach i najwyższa przyjemność z jazdy
> >Force Vectoring – maksymalna kontrola, nowy rozdział
w projektowaniu rzeźby bieżnika
> >Aralon350™ – nowe, adaptacyjne opasanie hybrydowe
zapewniające maksymalną stabilność przy prędkościach
do 350 km/h

Zwycięzca testu
Numer 04/2019
245/30 R 20 Y

ContiSportContact™ 5 P
Zaprojektowana do samochodów sportowych
i aut o wysokich osiągach.
>>Perfekcyjna precyzja kierowania i sportowe właściwości
jezdne
> >Znakomita przyczepność i stabilność w zakrętach
> >Dwuwarstwowy bieżnik zoptymalizowany pod kątem
ograniczenia oporów toczenia
> >Krótka droga hamowania zarówno na mokrej,
jak i suchej nawierzchni

ContiSportContact™ 5
Do samochodów o wysokich osiągach i luksusowych.
> >Doskonała przyczepność, prowadzenie i bezpieczeństwo podczas pokonywania zakrętów
>>Krótsza droga hamowania w każdych warunkach pogodowych
> >Mniejsze zużycie paliwa i większe przebiegi

Zwycięzca testu
Numer 04/2017
225/40 R 18 Y

Oferta opon letnich

PremiumContact™ 6
Zaprojektowana z myślą o wszystkich segmentach
samochodów osobowych.
> >Mieszanka Safety Silica Compund zapewnia niezwykle krótką
drogę hamowania na mokrej nawierzchni, przy jednoczesnym
wydłużeniu przebiegów
> >Większa przyjemność z prowadzenia dzięki zoptymalizowanej
pod kątem komfortu jazdy rzeźbie bieżnika.
> >Zoptymalizowana pod kątem właściwości jezdnych rzeźba
bieżnika nadaje pojazdom sportowy charakter

ContiPremiumContact™ 5
Do samochodów klasy średniej i luksusowych.
> >Perfekcyjna przyczepność i optymalne prowadzenie
w każdej sytuacji
> >Krótka droga hamowania na mokrej i suchej nawierzchni
> >Komfortowa jazda i niższe opory toczenia

ContiPremiumContact™ 2
Do samochodów klasy średniej i luksusowych.
> >Doskonała skuteczność hamowania zarówno na mokrej,
jak i suchej nawierzchni
> >Znakomita ochrona przed aquaplaningiem
> >Precyzja prowadzenia i niezrównana stabilność
podczas jazdy

Zwycięzca testu
Numer 03/2017
215/60 R 17

Oferta opon letnich

Opony letnie do samochodów
osobowych.
EcoContact™ 6
Zaawansowana technologia
dla szerokiej gamy pojazdów.
> >Najwyższa klasa efektywności paliwowej osiągnięta
dzięki geometrii bieżnika oraz innowacyjnej mieszance
> >Zwiększony przebieg dzięki mieszance nowej generacji
Green Chili™ 2.0
> >Zoptymalizowana przyczepność i prowadzenie

Polecana
Numer 04/2019
205/55 R 19 91 V

ContiEcoContact™ 5
Stworzona do samochodów klasy średniej
i kompaktowych.
>>Niższe opory toczenia w celu ograniczenia zużycia paliwa
> >Wyjątkowe bezpieczeństwo i krótka droga hamowania
na mokrej nawierzchni
> >Najlepsze prowadzenie na mokrej i suchej nawierzchni

ContiEcoContact™ 3
Do samochodów kompaktowych.
> >Duże przebiegi i niskie zużycie paliwa
> >Krótsza droga hamowania na suchej i mokrej nawierzchni
> >Wyjątkowo dobra trakcja, zwłaszcza w zakrętach na mokrej
nawierzchni

Polecana
Numer 03/2018
205/55 R 16 V

Oferta opon letnich

Opona wielosezonowa
do samochodów osobowych.
AllSeasonContact™
Pełna kontrola i skuteczność przez cały rok.
> >Dobra przyczepność na zaśnieżonych i mokrych
nawierzchniach zimą
> >Skuteczne hamowanie na suchej i mokrej nawierzchni latem
> >Najlepsza w swojej klasie pod względem oporów toczenia

Dobra
Numer 40/2019
225/45 R 17 94 V

Odpowiednie opony
do Twojego auta.
SportContact™6
ContiSportContact™ 5 P
ContiSportContact™ 5
PremiumContact™ 6
ContiPremiumContact™ 5
ContiPremiumContact™ 2
EcoContact™ 6
ContiEcoContact™ 5
ContiEcoContact™ 3
AllSeasonContact™
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7-letnia gwarancja jakości
od daty zakupu!

Więcej na www.continental.pl

Wydłużona gwarancja
to potwierdzenie jakości i trwałości
dzięki niemieckiej technologii.
Polscy kierowcy, wybierając nową, wydłużoną gwarancję na opony 
Continental, nie tylko otrzymują jedne z najlepszych
warunków na rynku, lecz także mogą być pewni,
że dokonali opłacalnego zakupu.

Przysługuje każdemu, kto od 1.01.2020
nabył opony i zachował dowód zakupu

Dotyczy opon do samochodów osobowych
i dostawczych kupionych na terenie RP

Obowiązuje do 10 lat od daty produkcji

Obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku wad
materiałowych lub błędu produkcyjnego

Więcej na www.continental.pl

Continental – doświadczenie w motoryzacji
i zaawansowane technologie.
>>Połączenie samochodu i drogi w najbardziej innowacyjny sposób
>>Od systemów bezpieczeństwa po jedyny kontakt z nawierzchnią
>>Wiedza ekspercka i najnowsza technologia w każdej oponie
>>Pewność i kontrola jazdy w każdym samochodzie i w każdej sytuacji

