Drž se svých snů
I na silnici
Nová SportContact 7
Výkon založený na německé technologii
Dá ti jistotu bezpečného a stabilního chování
na mokré i suché vozovce.
Užiješ si tu jedinečnou souhru extra měkké
směsi BlackChili a unikátního dezénu.
Na míru pro celou řadu vozidel – pro typicky
sportovní pocit z jízdy.

Nová SportContact 7

Zažijte radost z jízdy „made in Germany“
Když víte, že se na své pneumatiky můžete pokaždé spolehnout, dodá vám to jistotu.
Nový model SportContact 7 byl zkonstruován tak, abyste mohli bez obav posouvat
hranice dál a dál a jednoduše si užívat radost z jízdy na maximum.

Poradí si se všemi nástrahami, které se před vás na cestách postaví.
Protože jízdní podmínky se mohou změnit doslova během vteřiny, je důležité moci se vždy spolehnout
na pneumatiky, které vědí, jak reagovat. Díky našemu adaptivnímu dezénu bude vaše jízda na mokrém
i suchém povrchu vždy bezpečná, a to i při vyšších rychlostech.

Ještě větší potěšení z dobrých jízdních vlastností.
Posuňte svou radost z jízdy na vyšší úroveň a užívejte si ji déle než kdykoli předtím. Dokonale vyvážená
interakce tuhého „low-void“ dezénu (větší dotyková plocha s vozovkou) a měkké směsi BlackChili 3 přináší
špičkové jízdní vlastnosti se současným výrazným zvýšením kilometrového výkonu vašich pneumatik.

Skvělý výkon bez ohledu na velikost vašeho vozu.
Jde o naši první pneumatiku vyrobenou na míru různým třídám a hmotnostem vozidel, takže vám
SportContact 7 zajistí pocit z jízdy typický pro pneumatiky SportContact pokaždé, když nastartujete.
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Rozměr pneumatiky: 245/35 R 20
Na základě interního testování.

Hodnoty podle EU štítků
pro pneumatiky
Spotřeba paliva: C–D
Přilnavost za mokra: A
Vnější hluk: 72–75 dB (B)
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Rozměry
Rozměry v mm:
225–335
Profilové číslo:
25–45
Průměr v palcích:
19–23
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