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IN PREIZKUŠENO S STRANI TÜV SÜD

Pod 7°C so priporočljive zimske pnevmatike.
Zaradi izjemne vodljivosti, oprijema in zaviranja na 

vseh zimskih cestah je Point S Winter
idealna izbira za varno vožnjo.
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Od leta 2007 podjetje Point S, globalni specialist za pnevmatike in vzdrževanje avtomobilov, trži 
pnevmatike lastne blagovne znamke pod imenom Point S Tyres.

Pozimi 2022 je Point S predstavil novo različico svoje zimske pnevmatike, ki je nadomestila 
Winterstar 4 : Point S Winter (za osebne / športne avtomobile in športna terenska vozila).  
Winterstar 4 Van , ki je na voljo za kombije, tovorna vozila in počitniške prikolice, ostaja v 
ponudbi.

       ZASNOVANO V NEMČIJI, PROIZVEDENO V EVROPI

Tako kot druge pnevmatike Point S so tudi zimske pnevmatike Point S zasnovane v tesnem sodelovanju 
z enim od večjih premium evropskih proizvajalcev pnevmatik in so izrecno v skladu z zahtevami in 
strokovnim znanjem o pnevmatikah Point S. Pnevmatika Point S Winter ustreza evropskim standardom in 
specifi kacijam (primernost za zimske razmere je označena s simbolom 3PMSF), vremenskim omejitvam 
in zahtevam glede parkirišč.

       VELIKA PREDNOST ZA ČLANE MREŽE POINT S

Ponudba pnevmatik zasebne blagovne znamke je priložnost za vsakega člana mreže Point S, da svojo 
ponudbo predstavi drugače od svojih konkurentov, gradi na zvestobi strank z ekskluzivno ponudbo 
pnevmatik in ustvari visoko stopnjo dobička.

Asortiman Point S Tyres ponuja pnevmatike za osebna vozila in kombije za zimo, poletje in vse letne 
čase. Ta široka ponudba izpolnjuje zahteve končnih potrošnikov v večini evropskih držav.

       BOLJŠI IZKORISTEK, BOLJŠA VARNOST IN BOLJŠA VREDNOST

Pozimi je varnost na zimskih cestah nujna!

Poudarek razvoja zimske pnevmatike Point S Winter je izboljšati najvišja potrošniška nakupovalna
merila, ki so:
• VARNOST : zmogljivost na zimskih cestah zagotavlja najboljšo stabilnost pri vožnji, strokovnost pri 

nizkih temperaturah in na nagnjenih cestah. Zaviranje na mokri podlagi je bilo izboljšano, da se zagotovi 
večja varnost in manj stresa za voznika,

•  VARČNOST : kotalni upor je bil zmanjšan za večjo učinkovitost porabe goriva.

Point S Winter izpolnjuje pričakovanja strank, da varno potujejo pozimi in hkrati prihranijo pri drugih 
stroških!
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        RAZPON DIMEZIJ JE 
PRILAGOJEN GLEDE NA 
TRŽNA PRIČAKOVANJA

Povpraševanje po srednjih in večjih 
dimenzijah pnevmatik na trgu še naprej 
raste. Nabor Point S Winter je na voljo v 
38 izdelkih s premerom od 14’’ do 18’’ 
(izboljšanje zlasti v segmentu premera 
17’’) in prevlekah 76 %* trga v standardnem 
segmentu zimskih avtomobilov in športnih 
terenskih vozil v zahodni in srednji Evropi. 
Nabor Winterstar 4 Van je na voljo v 
12 artiklih in pokriva 70%* evropskega 
avtomobilskega parka (zimski standardni 
segment za kombije). Skupaj 50 zimskih 
izdelkov, ki ustrezajo večini zahtev kupcev.

*Vir: Etrma 2021

· Takojšen in natančen odziv krmiljenja
  na suhi in mokri cesti
  VARNOST

· Izboljšajte gorsko vožnjo po
  zasneženih, zavitih in nagnjenih
  cestah
  VARNOST

·  Manjša poraba goriva ali povečan 
doseg baterije za električna vozila

· Boljše zaviranje na mokrih cestah
  VARNOST IN VARČNOST

· Trši ramenski deli pnevmatike z zmanjšanimi
  stranskimi lamelami in utori izboljšajo vodljivost na
  suhem, medtem ko veliki utori usmerjajo vodo izven
  profi la

ZnačilnostPrednosti za stranke

· Povečana aktivna dolžina lamel
· Izboljšanje oprijemalnih robov

· Najnovejša generacija silike optimizira
  izgube energije med kotaljenjem pnevm
  tike, hkrati pa izboljšuje lastnosti zaviranja
  na mokri podlagi

Izboljšana
zmogljivost na 
mokrem in suhem

Boljša vodljivost v 
snegu

Nižji kotalni upor

       RAZVOJ PROIZVODA
Point S je razvoj svoje nove generacije osredotočil na več kriterijev, hkrati pa ohranil visok standard 
vseh ključnih točk.
Graf prikazuje izboljšanje pnevmatike Point S Winter v primerjavi s predhodnico: Winterstar 4.
Merila glede varnosti in kotalnega upora so bila izboljšana.
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TEHNIČNI POUDARKI

       ODOBRENO POD 7°C, PREIZKUŠENO S STRANI TÜV SÜD PRODUCT SERVICE

Da bi zagotovili kakovost Point S Winter, ga je v vseh pogojih testirala neodvisna organizacija, priznana po vsej 
Evropi: TÜV SÜD Product Service.

Pnevmatika Point S Winter 205/55R16 91H je bila preizkušena v primerjavi z vrhunsko blagovno znamko, dvema 
pnevmatikama blagovne znamke srednjega razreda (izdelanimi v Aziji zunaj Kitajske) in evropsko poceni pnevmatiko, 
na vozilih Volkswagen Golf in Audi A3, od maja do julija 2022, z reprodukcijo pogojev, podobnih evropski zimi 
(številka tehničnega poročila: 713258351-WR2).

Varnost, udobje in zmogljivost te nove pnevmatike potrjuje test, ki razkriva višjo raven kakovosti od konkurenčnih 
znamk srednjega razreda in celo višjo od testirane vrhunske blagovne znamke. Potrjuje reklamno trditev: Point S 
Winter je «odobrena pod 7°C».
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        IZJEMNI REZULTATI PNEVMATIKE 
POINT S WINTER NA EVROPSKIH CESTAH!

Razvojni cilji nove pnevmatike Point S Winter so:
• Zmogljivost na mokrem in snegu = večja varnost in manj stresa
•  Izboljšanje kotalnega upora = večji prihranek stroškov (gorivo)

Zelo dobri rezultati: zagotovljena varnost in ekonomska prednost za končnega potrošnika!

VODLJIVOST NA MOKREM
povprečna ocena /10
Vodljivost na mokrem je ocena zmogljivosti na 
mokrem cestišču (krmiljenje, oprijem, stabilnost).

ZAVIRANJE NA MOKRI POVRŠINI
Point S Winter potrebuje 33,6 m za zaviranje, od 80 do 20 
km/h, najkrajša razdalja v primerjavi z drugimi testiranimi 
pnevmatikami!

POSPEŠEK NA SNEGU
Od 10 do 35 km/h: Point S Winter je tisti, 
ki najhitreje in najučinkoviteje pospeši (oprijem).

ZAVIRANJE NA SNEGU
Point S Winter potrebuje 16m za zaviranje od 40 do 
5km/h. Najboljši rezultat!
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Kriteriji testiranja – oprijem na mokrem 
in zasneženem cestišču ter kotalni upor
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Nižji kot je kotalni upor, manjša je poraba 
goriva.
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       PRODAJNI ARGUMENT ZA PREPRIČANJE POTROŠNIKOV

• Odobreno pod 7°C: Point S priporoča, da končni potrošniki vozijo z zimskimi 
pnevmatikami. Vožnja z letno pnevmatiko v hladnih območjih (temperature pod 7°C)
je manj učinkovita in lahko poškoduje pnevmatiko.

• Zimska primernost označena s simbolom 3PMSF. Brez stresa zaradi vožnje v omejenih 
območjih.

• Zimske pnevmatike zagotavljajo najboljšo vozno stabilnost na snežnih cestah, so 
strokovnjakinje za nizke temperature in strme ceste.

• Najsodobnejša tehnologija vzorcev in spojin, ki vodi do sodobnega zmanjšanega dizajna in 
izboljšane zmogljivosti izdelka.

• Dobro razmerje med kakovostjo in ceno.

• Zagotovljene zmogljivosti, varnost, udobje in varčnost.
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       POINT S WINTER:
       PRILOŽNOST ZA ČLANE
       ZDRUŽENJA POINT S

 Prednosti:
• Kakovostni izdelek, izdelan v Evropi
• Certifi cirano 3PMSF

(snežinka v gori s tremi vrhovi)
• Ekskluzivnost izdelka
• Dobičkonosnost
• Zvestoba strank



PREDSTAVITEV TESTA PNEVMATIKE POINT S WINTER
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PNEVMATIKA POINT S ZA VSAK LETNI ČAS, TAKO ZA OSEBNA
AVTOMOBILA / ŠPORTNA TERENSKA VOZILA IN LAHKA TOVORNA VOZILA.

OSEBNI AVTO / ŠPORTNO TERENSKO VOZILO

KOMBI


