
Užij si bezpečnost a komfort, ať řídíš kdekoli.

Díky naší směsi RedChili se můžeš hned od startu 
spolehnout na bezpečné brzdění.

Vyzkoušej novou úroveň handlingu na mokré a suché vozovce.

Lepší než kdy předtím.
Nová Continental PremiumContact™ 7.
Bezpečnost a komfort s garancí německé technologie.



Jízdní vlastnosti.
Handling na mokrém 

povrchu 105  % 

 102 % Aquaplaning

 103 % Hlučnost

 110  % Kilometrový 
výkon

 100 % Valivý odpor

Brždění na mokrém 
povrchu 107 % 

Brždění na suchém 
povrchu 103  % 

Handling na suchém 
povrchu 103 % 

PremiumContact™ 6 = 100 %
PremiumContact™ 7

Na základě interních testů 
245/45R18 100Y XL

Po
sl

ed
ní

 a
kt

ua
liz

ac
e:

 0
7/

20
22

Rychlostní index: 
H–Y

Průměr v palcích:
16–21

Profilové číslo:
35–65

Rozměry v mm:
205–315

Rozměry

Nová Continental PremiumContact™ 7.
Bezpečnost a komfort s garancí německé technologie.

Bezpečnostně 
významná 
kritéria

Ekologicky 
významná 
kritéria

Handling si užiješ za jakéhokoli počasí.
Protože bezpečnost a jízdní komfort by nikdy neměly záviset na povětrnostních podmínkách, navrhli jsme pneumatiku 
zajišťující přesný handling na mokré a suché vozovce. Díky technologii adaptivního dezénu tě tato pneumatika 
vezme kamkoli, aniž bys musel opustit svou komfortní zónu.

Komfort se snoubí s bezpečností, ať jedeš kamkoli.
Ať už chceš vzít rodinu na letní výlet rodinným SUV nebo se třeba jen projet ve svém elektrickém automobilu, 
pneumatiky PremiumContact™ 7 ti zajistí jedinečný komfort, spolehlivou bezpečnost a lepší kilometrový výkon 
bez ohledu na konfiguraci vozidla. Protože podle nás by špičkový zážitek z jízdy neměl záviset na typu auta, které řídíš.

Není potřeba žádné zahřívání.
„Před každým sportem je potřeba se pořádně rozcvičit!“ V hodině tělocviku už jsme tuhle větu všichni slyšeli. Ale výjimka 
potvrzuje pravidlo. Díky nové směsi RedChili můžeš u pneumatiky PremiumContact™ 7 fázi zahřívání klidně přeskočit 
a spolehnout se na bezpečné brzdění hned od začátku. Je na čase vyzkoušet pneumatiku, která je v pohotovosti dřív než ty.

Hodnoty podle EU 
štítků pro pneumatiky: 
Spotřeba paliva: C
Přilnavost za mokra: A
Vnější hluk: 71–72 dB


