
Geniet van veiligheid en comfort, welke rit u ook kiest.

Vertrouw op veilig remmen vanaf het begin, dankzij onze 
RedChili compound. 

Ervaar een hoger niveau van handling op natte en droge wegen.

Veilig rijden voelde nog nooit zo goed.
De nieuwe Continental PremiumContact™ 7.
Duitse veiligheidstechnologie voor uitstekend comfort.
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Prestaties.
Handling nat 

wegdek 105  % 

 102 % Aquaplaning

 103 % 
Geluidsniveau

 110  % Kilometrage

 100 % Rolweerstand

Remmen nat 
wegdek 107 % 

Remmen op droog 
wegdek 103  % 

Handling droog 
wegdek 103 % 

PremiumContact™ 6 = 100 %
PremiumContact™ 7

Gebaseerd op interne testen 
met 245/45R18 100Y XL
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Snelheidssymbool:
H–Y

Velgenmaten in inches:
16–21

Sectiehoogte:
35–65

Bandbreedte in mm:
205–315

Maten.

De nieuwe Continental PremiumContact™ 7.
Duitse veiligheidstechnologie voor uitstekend comfort.

Verheug u op elk type weer.
Omdat weersomstandigheden nooit van invloed mogen zijn op uw veiligheid en rijcomfort, hebben we een band ontworpen 
die heel nauwkeurig rijgedrag op natte en droge wegen mogelijk maakt. Dankzij de adaptieve patroontechnologie kan deze 
band je overal naartoe brengen, zonder ooit uit uw comfortzone te komen.

Comfort ontmoet veiligheid, welke aandrijving u ook kiest.
Of u nu uw gezin mee wilt nemen op een zomerse roadtrip in uw sedan of gewoon wilt genieten van het rijden in uw elektrische 
hatchback, de PremiumContact™ 7 biedt uitstekend comfort, betrouwbare veiligheid en meer kilometers, onafhankelijk van de 
voertuigconfiguratie. Omdat wij vinden dat een premium rijervaring niet afhankelijk moet zijn van het type auto dat u bestuurt.

Eerst opwarmen is niet nodig.
‘Iedere sporter heeft eerst een goede warming-up nodig!’ Die zin kennen we allemaal wel. Maar elke regel heeft een uitzondering. 
De nieuwe RedChili-compound van de PremiumContact™ 7 zorgt ervoor dat u elke opwarmfase overslaat en maakt veilig remmen 
direct mogelijk vanaf het begin. Tijd om een band te ervaren die er eerder klaar voor is dan u.

Ecologisch 
gerelateerde 
criteria

Veiligheid 
gerelateerde 
criteria

EU bandenlabel waarden 
Brandstofefficiëntie: C
Remmen op nat wegdek: A
Geluidsniveau: 71–72 dB
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