
SPEED-LIFE 3

Do aut kompaktowych,  
klasy średniej i SUV

Pewność prowadzenia
Wysoka sztywność bieżnika  
to doskonała kontrola i stabilność  
prowadzenia, także na zakrętach.

Większe przebiegi
Zoptymalizowana konstrukcja bieżnika  
to wolniejsze zużywanie się opony.

Bezpieczniej na mokrym
Szerokie rowki i wgryzające się  
w nawierzchnię krawędzie to lepsze rozpraszanie wody  
i krótsza droga hamowania na mokrym.

COMFORT-LIFE 2

Do aut kompaktowych, 
klasy średniej i SUV

Komfortowa i cicha jazda
Komfort jazdy i niski poziom hałasu  
osiągają dzięki specjalnej konstrukcji  
bieżnika.

Bezpiecznie na prostej  
i krętej drodze
Sztywny bieżnik i pochylone krawędzie klocków  
to bezpieczne prowadzenie zarówno na prostej, jak  
i wyjątkowo krętej drodze.

Odporność na aquaplaning
Lepiej ukształtowane rowki skutecznie odprowadzają wodę.

Idealny wybór na lato

SPEED-LIFE 2

Do aut sportowych,  
klasy wyższej i SUV

Skuteczne hamowanie na mokrym
Liczne krawędzie lameli 
odprowadzają wodę, zwiększając 
powierzchnię styku przenoszącą siły 
na drogę.

Kierowanie wysoce precyzyjne
Specjalna konstrukcja bieżnika 
ogranicza jego deformację.

Większe przebiegi
Mieszanka z niebieską krzemionką 
to mniejsze opory toczenia i większa 
odporność na zużycie.

VAN-LIFE 2

Do pojazdów MPV,  
minibusów i vanów

Bezpieczne prowadzenie
Hamujesz krócej na mokrej, 
prowadzisz pewnie na suchej 
drodze dzięki stabilnemu profilowi 
opony.

Mniejsze zużycie paliwa
Nowy profil to niższe opory 
toczenia - płacisz mniej za paliwo.

Doskonała opcja na zimę

SPEED-GRIP 3

Do aut małych, kompaktowych,  
średnich oraz klasy wyższej i SUV

Bezpieczna podróż zimą
Lepsza przyczepność i krótsza droga 
hamowania na śniegu i lodzie dzięki 
większej liczbie krawędzi.

Pewność prowadzenia na krętych 
drogach
Pewne prowadzenie na zaśnieżonych, 
krętych drogach dzięki innowacyjnym 
zaczepom śniegowym.

VAN-GRIP 2

Do minivanów, minibusów  
i aut dostawczych

Palisz mniej - płacisz mniej
Lepsza mieszanka to lepsza 
przyczepność. Lepsza przyczepność  
to niższe opory toczenia.

Przyczepność na śniegu
Lepsza przyczepność i krótsza droga 
hamowania dzięki wgryzaniu się opony w zaśnieżoną 
drogę, nawet przy dużym obciążeniu.

Sprytny sposób na aquaplaning
Kierunkowy wzór bieżnika i szerokie rowki to lepsze odpro-
wadzanie wody na drodze mokrej i z błotem pośniegowym.

MASTER-GRIP 2

Do aut małych, kompaktowych,  
średnich oraz klasy wyższej i SUV

Przyśpieszasz, hamujesz...
Dobra trakcja podczas przyśpieszania 
i hamowania dzięki specjalnej  
strukturze bieżnika.

Niebywałe osiągi zimą
Sprawne przeniesienie trakcji i siły  
hamowania na drogę to doskonałe osiągi na śniegu.

Skuteczne hamowanie na lodzie
Hamują skuteczniej dzięki większej powierzchni styku 
pomiędzy oponą a lodem.

ALLSEASON-GRIP
Zmieniaj sezony, nie oponę!

Zimą: droga pod kontrolą
Specjalny wzór bieżnika to lepsza  
przyczepność na błotnistych, śliskich  
i zaśnieżonych drogach.

Przyjemna jazda latem
Drogi suche jak pieprz? Zakręty kręte  
jak spirale? Allseason to wyjątkowa  
sterowność i krótka droga hamowania.

Bezpiecznie i wiosną i jesienią
Pogoda w kratkę? Opony wielosezonowe to świetny wybór. 
Konstrukcja profilu w kształcie litery V dobrze odprowadza 
wodę i błoto pośniegowe.



Sześć powodów, dla których  
warto ruszyć z nami w trasę

Rozszerzona gwarancja na 
uszkodzenia mechaniczne

TYLKO W Q SERVICE CASTROL

Wyłączność dla  
Q SERVICE CASTROL

Europejska marka 
należąca do  
koncernu Continental

Ponadprzeciętne osiągi  
i doskonała przyczepność – 

bieżnik Speed-Life 3 pod-
nosi Twoje bezpieczeństwo

Wskaźniki bezpie-
czeństwa SPI oraz SAI

7 lat gwarancji

www.semperit-opony.pl
Semperit. Marka koncernu Continental.

Zawsze zmierzasz 
do przodu

Opony grupy
z rozszerzoną

gwarancją

Dostępne tylko w sieci Q Service Castrol


