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A TÉL 
KÖZELEDTÉNEK 

ELSŐ JELEIRE
 (hideg, zord időjárás, nedves, 

jeges vagy havas talaj) 
alkalmazkodni kell 
a megváltozott út-

viszonyokhoz, és be 
kell tartani bizonyos 

elővigyázatossági 
szabályokat. 

Ez azonban nem elég. 

A gépjármű és a talaj közötti kapcsolatot 
biztosító gumiabroncsokkal is fel kell készülni 

a veszélyes útviszonyokra. 

Kizárólag a jobb tapadás érdekében, 
speciálisan kifejlesztett téli gumiabroncsokkal 

optimálizálható a gépjármű úttartása és 
féktávolsága. Amint a hőmérséklet 7 °C alá 

süllyed, váltson téli gumiabroncsokra! 

Általuk növelheti biztonságát.



MIÉRT HASZNÁLJON 
TÉLI GUMIABRONCSOKAT?

•  7 °C alatt a gumi megkeményedik, teljesítménye 
nagymértékben csökken. A téli gumiabroncsok speciális 
gumiból készülnek, így optimális tapadást biztosítanak.

•  Télen nehéz időjárási körülményekkel kell 
szembenéznünk: a hó, az eső, a köd, a fagy és a jég 
mind-mind veszélyessé teszik a közlekedést. Ha jeges, 
havas, esős vagy nedves úton haladva sem szeretné 
elveszíteni az irányítást gépjárműve felett, szereltessen 
fel téli gumiabroncsokat, melyekkel a vízen csúszás 
(aquaplaning) veszélye csökken, a tapadás pedig nő.

A TÉLI GUMIABRONCSOKNAK KÖSZÖNHETŐEN 
KIFOGÁSTALAN LESZ A GÉPJÁRMŰ ÚTTARTÁSA.

•  Az úttípustól függően télen akár nyolcszorosára is nőhet 
a fékút:

Nedves úton 80 km/h-ról lefékezve 6 méterrel, 
havas úton 50 km/h-ról lefékezve több mint 
30 méterrel csökken a fékút, ha téli gumiabroncsokat 
szereltet gépjárművére.

Szereltessen téli gumiabroncsot mind a négy kerékre. 
Ha az egyik tengelyre nyári, a másikra pedig téli 
gumiabroncsok kerülnek, a gépjármű viselkedése 
kiszámíthatatlanná válhat.

SZÁRAZ ÚT

Fékút méterben, 50 km/h 
sebességről lefékezve, 
különféle időjárási 
körülmények szerint
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A TÉLI GUMIABRONCSOK JELLEMZŐI

•  A téli gumiabroncsok speciális gumikeverékből, 
legalább ötször annyi lamellával és speciális mintázattal 
készülnek. Ennek köszönhetően télen sem romlik 
a gépjármű úttartása és jobban fog tapadni a hideg, 
száraz vagy nedves aszfalthoz, valamint jobb lesz 
a gumiabroncs vízkiszorítása is.

•  A téli gumiabroncsok speciális jelölése: M+S (vagy MS, 
M&S) szimbólum, jelentése Mud & Snow (sár és hó), 
ami a csúszós (pl. olvadt hóval borított) talajhoz való 
speciális tapadási képességet jelöli.

A PEUGEOT 
KARBANTARTÁSI JAVASLATA

A téli gumiabroncsok karbantartására és cseréjére 
vonatkozó szabályok megegyeznek a nyári 
gumiabroncsokra vonatkozóakkal. 

További információért olvassa el a gumiabroncsokról 
szóló tájékoztatónkat, vagy kérjen tanácsot 
a PEUGEOT hálózat munkatársaitól.

A gumiabroncsok alapvető fontosságúak 
az Ön és utasai biztonsága szempontjából, 
ezért fontos, hogy jó döntést hozzon. 

Nyári 
gumiabroncsok

Téli 
gumiabroncsok



TÁJÉKOZÓDJON A SZABÁLYOZÁSRÓL

•  Franciaországban nem kötelező a téli gumiabroncsok 
használata. A többi európai országban eltérő 
szabályozások lehetnek érvényben. Kérjük tájékozódjon, 
mielőtt télen útnak indul.

A PEUGEOT TANÁCSAI

•  A közhiedelemmel ellentétben a téli gumiabroncsok 
speciális gumikeveréke ugyanolyan ellenálló, mint 
a nyári gumiabroncsoké.

•  Hatékonyságuk megőrzése érdekében használaton 
kívül ugyanolyan gondosan kell tárolni őket, mint 
a nyári gumiabroncsokat. Az abroncsok gumihotelben 
való tárolásáról kérjen tanácsot a PEUGEOT hálózat 
munkatársaitól.

•  Segítségükkel össze tudja egyeztetni a biztonsági és 
a takarékossági szempontokat. A téli gumiabroncsokkal 
akkor is nagyobb biztonságban közlekedhet, amikor 
nem esik a hó, mert a téli útviszonyokra kifejlesztett 
gumikeverék jobb tapadást biztosít. 
A gépjármű téli gumiabroncsokkal történő felszerelése 
kevesebbe fog kerülni, mint egy esetleges baleset utáni 
javítás költségei (télen ugyanis hatszor nagyobb az 
esélye az ütközéseknek, mint nyáron).

•  A téli gumiabroncsok a SUV és az összkerékmeghajtású 
gépjárművek esetében különösen ajánlottak.

KÖZLEKEDJEN TÉLEN IS 
TELJES BIZTONSÁGBAN! 

A PEUGEOT háromféle megoldást kínál, hogy 
télen is teljes biztonságban közlekedhessen: 

1. HÓZOKNIK 
Az egyszerűen használható és bármilyen 
gépjárművel kompatibilis hózoknik gyorsan 
felhelyezhetők a gumiabroncsokra. 
Használatuk enyhén havas és/vagy jeges 
úton javasolt. A textil alapanyagú hózoknik 
mosógépben moshatók. A hózokni ugyan-



akkor nem helyettesíti a hóláncot, 
amely egy bizonyos hómennyiség felett 
nélkülözhetetlen, valamint nem alkalmas 
száraz talajon történő használatra (ebben 
az esetben ugyanis hamar tönkremegy).

2.  KLASSZIKUS „Y” MINTÁS HÓLÁNC 
Az „Y” mintás hólánc a legelterjedtebb 
megoldás a téli útviszonyokra. Bizonyos 
útszakaszokon és/vagy emelkedőkön való 
feljutáshoz nélkülözhetetlen a hólánc, 
mely a legjobb tapadást biztosítja 
a gépjárműnek a jeges vagy havas utakon. 
A téli gumiabroncsoktól eltérően a hóláncot 
elég csak a gépjármű meghajtott kerekeire 
felszerelni (kivéve a hátsókerék-hajtású vagy 
összkerékhajtású gépjárműveket, melyeknél 
mind a négy keréken javasolt használatuk). 

3. FELSŐKATEGÓRIÁS HÓLÁNC 
Ezeket a hóláncokat rendkívül egyszerűen 
és gyorsan fel lehet szerelni. Innovatív 
anyagokból készülnek, így kivételesen 
jól teljesítenek jégen és hóban egyaránt. 
A felsőkategóriás hóláncok számos előnyt 
kínálnak:

•  Rögzítésük az eredeti kerékcsavarokra 
történik. 

•  Tökéletesen illeszkednek a kerékre 
az automata középpont-meghatározásnak 
köszönhetően.

•  Nem sértik meg a könnyűfém 
keréktárcsákat. 

•  Használatukhoz egyetlen beállítás is 
elegendő a legelső felszereléskor.

•  A hagyományos hóláncokkal ellentétben 
szorosan a gumiabroncsra kell felszerelni 
őket, így nem kell a szennyezett kerekek 
mögé nyúlnia. 

A fenti termékek megfelelő méretének 
kiválasztásához kérjen segítséget 
márkakereskedésében. 
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MEGBÍZHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS 
PEUGEOT TÉLI GUMIABRONCSOK

A PEUGEOT munkatársai a nemzetközileg 
ismert gumiabroncsgyártók kínálatából 
választják ki a gépjárművéhez leginkább 
megfelelő gumikat. Az abroncsokat 
szigorú megbízhatósági és megfelelőségi 
teszteknek vetik alá, így az eredeti 
gumiabroncsok garantáltan kiemelkedő 
minőséget és biztonságot nyújtanak. 
A gépjárművének leginkább megfelelő 
gumiabroncs kiválasztásához kérjen 
tanácsot a PEUGEOT hálózat 
munkatársaitól, vagy látogasson el 
weboldalunkra: www.peugeot.hu.

A PEUGEOT
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

A PEUGEOT felelősséget érez 
a környezet védelméért, ezért aktív 
szerepet vállal a szennyező anyagok 
kezelésében.* 

A PEUGEOT és hálózata a gépjárművek 
teljes életciklusa alatt (a modellek 
tervezésétől egészen a használt alkatrészek 
újrahasznosításáig) gondosan ügyel 
a környezet megóvására*. A PEUGEOT 
részt vesz a használt gumiabroncsok 
gyűjtésében és újrahasznosításában is.

*Bővebb információt a 
peugeot.hu/szerviz-es-alkatresz/karbantartasi-tanacsok.html 
oldalon talál.
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