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Poznámka k bezpečnosti zimních pneumatik.

Je nevyhnutelné, abyste přizpůsobili Vaši jízdu
a byli obezřetní v zimě, za nečasu, za vlhka, na
zledovatělé či zasněžené vozovce. 
Ale to nestačí. Pneumatiky, které představují
jediné spojení mezi Vaším vozidlem a vo zovkou,
musí být přizpůsobeny nebezpeč nému povrchu.
Technologie zimních pneumatik je speciálně vy -
vinutá pro zvýšení přilnavosti a je tak schopná
optimalizovat jízdní vlastnosti a brzdění Vašeho
vozidla. 
Jakmile je venkovní teplota nižší než 7 °C, volte
zim ní pneumatiky. Jedná se o Vaši bezpečnost.



PROČ 
ZIMNÍ PNEUMATIKY?

• Při teplotě nižší než 7 °C dochází ke tvrdnutí pryže pneu-
matik a ke zhoršení jejich vlastností. 
Lepší přilnavosti docílíte se zimními pneumatikami, které
jsou vyrobeny ze speciální pryže.

• Zimní klimatické podmínky jsou často náročné: sníh, déšť,
mlha, mráz, námraza jsou faktory, které zvyšují míru nebez-
pečnosti provozu. Pro jízdu na zmrzlých, zasněžených, mo-
krých či vlhkých vozovkách, aniž byste neustále riskovali
ztrátu kontroly nad Vaším vozidlem, zvolte zimní pneuma-
tiky. Riziko aquaplanningu je nižší a trakce je vyšší.

Dosáhnete lepších jízdních vlastností.

• V zimě se brzdná dráha dle typu vozovky může prodloužit
až 8krát:

Při použití zimních pneumatik se brzdná dráha na mokrém
povrchu při rychlosti 80 km/h zkrátí o 6 m a o více než 30 m
při rychlosti 50 km/h na zasněženém povrchu.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

Snižte riziko, že se Vaše vozidlo dostane do hodin, díky použití
4 zimních pneumatik. Pokud je jedna náprava vybavena let-
ními pneumatikami a druhá zimními, může se vo zidlo chovat
nevyváženě.

Brzdná dráha
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� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

• Na rozdíl od všeobecného mínění je specifická pryž zim-
ních pneumatik stejně odolná jako pryž letních pneuma-
tik.

• Mimo sezónu je nutné je stejně jako letní pneumatiky peč -
livě skladovat kvůli uchování jejich účinnosti. Pokud jde
o uskladnění Vašich pneumatik, ptejte se svého servisního
technika Peugeot.

• V důsledku nízkých teplot klesá tlak v pneumatikách. Kon-
trolujte proto tlak v pneumatikách a podle potřeby jej
upravte na správnou hodnotu.

• Nerozhodujte se mezi úsporou a bezpečností. Pokud své
vozidlo vybavíte zimními pneumatikami, ušetříte příslušný
počet kilometrů u letních pneumatik, které tudíž vydrží
mnohem déle. Rozdělením počtu najetých kilometrů mezi
zimní a letní pneumatiky nejenže neutratíte více, pokud
jde o jejich životnost, nýbrž zároveň si zajistíte vyšší bez -
pečnost.

• Zimní pneumatiky poskytují vyšší bezpečnost, i když ne -
sněží. Jejich pryž je více uzpůsobena nízkým teplotám
a umožňuje tedy lepší přilnavost. Pokud jimi vybavíte
Vaše vozidlo, předejdete tak nákladům na opravy
v důsledku nehody (v zimě je riziko nehody až 6krát vyšší
než v létě).

• Zimní pneumatiky jsou obzvlášť doporučovány pro vozidla
s maximem točivého momentu při nižších otáčkách (SUV,
některá dieselová vozidla).



ZIMNÍ PNEUMATIKY 
ZA JAKÝCH PODMÍNEK?

• Řetězy je nutné použít většinou jen na vozovce s vy-
sokou vrstvou sněhu*. Mohou být rovněž povinné pro
překonání určitých úseků cest při velmi silném
sněžení.

Při jízdě se sněhovými řetězy nepřekračujte rychlost
50 km/h.

• Za sněhu nebo náledí lze na Vaše pneumatiky za
několik minut namontovat protiskluzové návleky*.
Tento návlek z kompozitních textilních vláken Vás
překvapí svou snadnou montáží a účinností v záběru.
Jedná se o vynikající inovaci, nicméně z hlediska zá-
kona nenahrazují sněhové řetězy (místo sněhových
řetězů jsou schváleny pouze v Německu, Itálii a Ra-
kousku).

• Používání pneumatik s hřeby* nebo hroty* má zvláštní
omezení:
- Období používání omezené od první soboty před

11. listopadem do poslední neděle v březnu násle-
dujícího roku.

- Umístění označení „pneumatiky s hřeby“ na levé
zad ní části vozidla.

- Rychlost omezená na 90 km/h.

* Informace ohledně kompatibility těchto prvků s Vaším vozidlem žádejte
ve svém servisu Peugeot.

Řetěz Protiskluzový návlek



ČÍM JSOU ZIMNÍ PNEUMATIKY
CHARAKTERISTICKÉ?

SEZNAMTE SE S PRAVIDLY
SILNIČNÍHO PROVOZU

• Konstrukce zimní pneumatiky obsahuje směs specifické
pryže, 5krát vyšší lamelizaci a upravený vzorek. To
umožňuje zachování jízdních vlastností vozidla, lepší
přilnavost na studené suché nebo mokré vozovce a lepší
evakuaci vody nebo roztátého sněhu.

• Specifické označování zimních pneumatik: symbol M+S
(nebo MS, M&S) znamená Mud & Snow (bláto a sníh)
a indikuje specifickou kapacitu přilnavosti na kluzkém
povrchu, jako je roztátý sníh. Často je tento symbol do-
provázen piktogramem „3 Peaks Mountain Snowflake“
(3 horské vrcholy se sněhovou vložkou): znázorňuje pří-
davný celkový výkon během náročných klimatických
podmínek.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

Doporučení týkající se údržby a výměny zimních pneuma-
tik jsou stejná jako u letních pneumatik. 
Více informací najdete v průvodci Pneumatiky nebo se in-
formujte u svého prodejce Peugeot.

Pneumatiky jsou velmi důležité pro Vaši bezpečnost a bez-
pečnost Vašich cestujících, správná volba je proto důležitá.

• V České republice je povinnost používání zimních pneu-
matik stanovena zákonem.

Letní pneumatika Zimní pneumatika



SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH 
DÍLŮ PEUGEOT

Peugeot pro Vás vybírá pneumatiky u celosvětově
známých výrobců.
Pneumatiky jsou testovány ohledně spolehlivosti a per-
fektní vhodnosti pro Váš vůz, jsou tudíž velmi kvalitní
a bezpečné. 

Váš prodejce Peugeot má široký výběr pneumatik a poradí
Vám při výběru nejvhodnějších zimních pneumatik pro
Váš vůz Peugeot.

• V ostatních evropských zemích mohou být předpisy
odlišné. Před cestou v zimě si vyhledejte potřebné infor-
mace.

• V některých zemích je při montáži zimních pneuma-
tik zákonná povinnost umístit do interiéru vozidla
specifický štítek. Další podrobnosti a příslušný štítek
získáte u svého prodejce Peugeot.

Od návrhu automobilu po
zpracování použitých dílů se
Peugeot společně se svou sítí
angažuje v každé etapě
životního cyklu vozidla*.
Peugeot e také aktivně podílí
na sběru a zhodnocení použitých
pneumatik. 

* Více informací získáte na internetových
stránkách www.psa-peugeot-citroen.com

Peugeot jako zodpovědný výrobce
aktivně spolupracuje při zpracování
látek, které znečišťují životní
prostředí*.

PEUGEOT CHRÁNÍ  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



www.peugeot.cz
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