A HAVAS ÚTTEST UNIVERZÁLIS SPECIALISTÁJA

GitiWinterW1

ELŐNYÖK
Extra mély, vízkivezető mintázat a felúszás ellen
 legújabb futófelület-keverék a maximális tapadás
A
érdekében alacsony hőmérsékleteknél
„ V“ sebesség indexszel is kapható max. 240 km/h
sebességig
Speciálisan kompakt gépkocsik, limuzinok és SUV-k
számára fejlesztették ki

TULAJDONSÁGOK
 peciális profilmintázat és legújabb lamella technológia a
S
közvetlen érintkezésért és optimális tapadásért sima és havas úton
Kiváló kezelhetőség a kitűnő vonóerőnek köszönhetően,
rövid fékút havas úton
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Kivételes teljesítmény és rövid fékút nedves útfelületen is
(Nedves tapadás EU címke érték: B)
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GITI ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGI GARANCIA
A Giti gumiabroncsokkkal a 100% elégedettség garantált! Ha Ön
egy szett Giti gumiabroncsot vásárol, használja azokat két héten át,
és ha nem elégedett a minőséggel, VISSZAKAPJA a vételár 100%-át!*
Ez az #ENJOYGITI.

*A vételárat 100%-ban elszámolják egy másik gumiabroncs szett vásárlásánál.
T–V

B

C–E

70–72 dB

_ German Engineering, azaz német
mérnöki munka a kiváló minőségért
_ Több mint 60 év tapasztalata
_ A világ 10 legnagyobb gumiabroncs
gyártójának egyike

ENJOY DRIVING

Maximum 1 szett = 4 gumiabroncs személyenként, és csak az eredeti számla
és a kitöltött „Elégedettségi garancia űrlap” bemutatása ellenében.
A visszavétel csak maximum 500 km megtett távolság esetében lehetséges.

_ Több nemzetközi kitüntetésben részesült
_ Kiváló motorsport-teljesítmény az utakon
_A
 fejlesztési központ Hannoverben az EU szigorú minőségi
irányelvei szerint dolgozik
_ TÜV-tanúsítvány a Giti Tire összes gumiabroncsára

A HAVAS ÚTTEST UNIVERZÁLIS
SPECIALISTÁJA
GitiWinterW1 TÜV-Teszteredmények**
30

Gyorsulás havon
10–30 km/h, másodpercben.

GitiWinterW1

3,55 mp
+0,18 mp

Dunlop WS5

+0,19 mp

Firestone WH3

+0,2 mp

Continental TS860

+0,21 mp

Fulda Kr. Ctr HP2

+0,27 mp

Hankook I*c RS2

40

Fékezés havon
40–10 km/h, méterben.

GitiWinterW1

16,6 m
+0,4 m

Continental TS860
Fulda Kr. Ctr HP2

+0,6 m

Dunlop WS5

+0,6 m
+0,7 m

Hankook I*c RS2

+0,9 m

Firestone WH3
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Oldalirányú terhelés havon, egy kör
A körpálya sugara kb. 37 m, másodpercben.

GitiWinterW1
Continental TS860
Hankook I*c RS2
Dunlop WS5
Fulda Kr. Ctr HP2
Firestone WH3

21,68 mp
-0,38 mp
-0,08 mp
+0,07 mp
+0,17 mp
+0,25 mp

** A TÜV Services GmbH által vezetett teszt 2017 február-márciusban a Giti Tire megrendelésével, új HP gumiabroncs mérete 205/55 R16 91H; VW Golf VII tesztjármű (1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI);
Teszt helyszínek ATP Papenburg (D), TÜV SÜD Product Service (D), Neubiberg (D), Arctic Falls (SE), riport száma 713099651-W1-TM.

_ GERMAN ENGINEERING

