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Az autóversenyzésben 
szerzett tapasztalatok 
felhasználásával készült

A biztonság terén a legjobb 
sportabroncs (száraz és nedves úton 
végzett fékezési tesztek alapján)(1)

7,340  kilométerrel tovább tart, 
mint a ContiSportContact 5 abroncs(3)

99% -ÁNAK AJÁNLÁSÁVAL(4)

A VÁSÁRLÓK

(1) A TÜV SÜD által a Michelin megrendelésére végzett tesztek eredményei alapján. 2015 áprilisában 225/45-17 94Y/W XL méretű, 2015 júliusában pedig 225/40-18 92Y XL méretű, VW Golf 7 típusú  
     gépkocsira szerelt abroncsokkal végezték a méréseket. A tesztelt abroncsok: BRIDGESTONE Potenza S001, CONTINENTAL ContiSportContact5, DUNLOP Sport Maxx RT, GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2,  
     PIRELLI PZERO, HANKOOK V12 EVO2 K120. A száraz fékhatás-teszt 100 km/óra sebességről 0 km/órára fékezést, míg a nedves fékhatás-teszt 80 km/óráról 0 km/órára fékezést jelent. 
(2) A számítás alapja a BMW 3 Series fogyasztása: 5,5l/100 km; üzemanyagár: 1,36 euró/liter; megtett távolság: 50 000 km. A "C" minősítésű és az "E" minősítésű gumiabroncs fogyasztása közötti különbség  
      3%, ami egy abroncs árának felel meg. További tudnivalók a michelin.hu honlapon.
(3) A DEKRA Test Center által a Michelin megrendelésére végzett tesztek eredményei alapján. 2015 áprilisában 225/45-17 94Y/W XL méretű, 2015 júliusában pedig 225/40-18 92Y XL méretű, VW Golf 6  
      típusú gépkocsira szerelt abroncsokkal végezték a méréseket. A CONTINENTAL Sportcontact 5 gumiabroncs futásteljesítménye 7 340 km-rel kevesebb volt, mint a MICHELIN Pilot Sport 4 abroncsé. További  
      tudnivalók a michelin.hu honlapon. 
(4) A Michelin európai weboldalairól származó, MICHELIN Pilot Sport 4 termékre vonatkozó 325 felhasználói értékelés átlaga, 2016. szeptember 5-i adatok alapján (a www.michelin.fr oldal által összesítetett,  
     közjegyző által hitelesített adatok).
(5) Üzemanyag-hatékonyság (A-tól G-ig).
(6) Nedves tapadás (A-tól G-ig).
(7) Külső gördülési zaj kategória (1 - 3).
(8) Külső gördülési zaj mértéke decibelben.
*A legtöbb méretben
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(5)  d A
(6) b 70 -71 dB

(7)(8)

80.845 mm

Spórolja meg az üzemanyagon 
akár egy abroncs árát 
C besorolású abroncs 
választásával az E  
besorolásúval szemben(2)


