
Pneumatiky s německou technologií. 

Stárnutí pneumatik

Stárnutí pneumatik je projevem 

chemických a fyzikálních procesů. 

U správně skladovaných pneumatik 

však tyto procesy probíhají velmi pomalu. 

Continental AG doporučuje skladovat 

pneumatiky u odborníků nebo 

v adekvátním prostředí. 

Při skladování za doporučených podmínek, 

např. v chladu, suchu, mimo dosah 

přímého světla, chemických látek a zdrojů 

ozonu, si budou pneumatiky udržovat své 

původní dobře vyvážené vlastnosti 

po dlouhé časové období.

Continental AG potvrzuje, že dobře 

skladované a nepoužívané koncernové 

pneumatiky mohou být do 5 let stáří 

prodávány jako nové.

Záruční doba začíná plynout datem 

koupě pneumatiky.

Týden a rok výroby jakékoli pneumatiky 

jsou uvedeny na bočnici za symbolem 

„DOT“.

Životnost nových, nepoužívaných pneumatik pro osobní a dodávková vozidla.

Dobře skladované 
a nepoužívané 

koncernové pneumatiky 
mohou být 

do 5 let stáří prodávány 
jako nové.

www.conti-online.cz
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Stárnutí pneumatik je projevem
chemických a fyzikálních procesů.
U správně skladovaných pneumatik
však tyto procesy probíhají velmi pomalu.
Continental AG doporučuje skladovat
pneumatiky u odborníků nebo
v adekvátním prostředí.

Při skladování za doporučených podmínek,
např. vchladu, suchu, mimo dosah
přímého světla, chemických látek a zdrojů
ozonu, si budou pneumatiky udržovat své
původní dobré vyvážené vlastnosti
po dlouhé časové období.

Continental AG potvrzuje, že dobře
skladované a nepoužívané koncernové
pneumatiky mohou být do 5 let stáří
prodávány jako nové.

Záruční doba začíná plynout datem
koupě pneumatiky.

Týden a rok výroby jakékoli pneumatiky
jsou uvedeny na bočnici za symbolem
„DOT“.

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, webcat.apm.cz

APM Automotive nabízí pneumatiky CONTINENTAL
i dalších koncernových značek (SEMPERIT, BARUM, MATADOR)

- skvělé ceny (srovnatelné s internetovými)
- rychlé a bezproblémové dodání
- 100% záruka původu a kvality


