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Skutočná spotreba paliva a bezpečnosť cestnej premávky závisí predovšetkým od štýlu jazdy vodiča, a najmä od nasledujúcich skutočností:

— ekologický spôsob jazdy môže výrazne znížiť spotrebu paliva,

— tlak vzduchu v pneumatikách je potrebné pravidelne kontrolovať, aby sa optimalizovala úspora paliva a priľnavosť za mokra,

— s brzdnou dráhou je potrebné vždy počítať.

Podrobnejšie informácie o označení pneumatík (nariadenie EÚ 2020/740) nájdete na webovej stránke Európskej komisie na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK

* V prípade, že sa uvádza viac ako jedna značka pneumatík, výber konkrétnej pneumatiky a jej montáž na vozidlo závisí od výrobného procesu, čo zostáva na rozhodnutí výrobcu.

SPOTREBA PALIVA
Trieda spotreby paliva označuje valivý odpor pneumatiky. 

Pneumatika je efektívnejšia, ak má menší valivý odpor, pretože 

na pohyb vozidla sa spotrebuje menej energie. Trieda sa 

pohybuje od A (najefektívnejšia) po E (menej efektívna).

PRIĽNAVOSŤ NA MOKROM POVRCHU
Trieda priľnavosti za mokra udáva, aké vlastnosti má 

pneumatika pri brzdení za mokra. Trieda priľnavosti za mokra 

sa tiež udáva od A (kratšia brzdná dráha na mokrom asfalte) 

po E (najdlhšia brzdná dráha).

EX TERNÝ HLUK
Externý hluk, ktorý vydáva pneumatika, sa uvádza 

v decibeloch spolu s rozsahom hluku od A (menej 

hlučná) po C (viac hlučná).
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Označenie

— 215/65 R16 98 H letné Bridgestone Turanza T005A B B 68/B

e-Skyactiv G 215/55 R18 95 H letné Bridgestone Turanza T005A B C 69/B

e-Skyactiv G 215/55 R18 95 H letné Continental Premium Contact 6 B A 71/B

e-Skyactiv X 215/55 R18 95 H letné Bridgestone Turanza T005A B B 70/B

e-Skyactiv X 215/55 R18 95 H letné Toyo Tires Proxes R56 C B 67/A

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.177.01.0001.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2020%3A177%3ATOC
https://sk.cdn.mazda.media/805bb4ac4c764bd282716bdd3f616f30/ee3a19af883d44bc8ddbec2077993951.pdf?rnd=498f5e
https://sk.cdn.mazda.media/5bfac8c65ded4fd9ba1abaa22d31b75e/72c13316d8da491881180f85b59849c3.pdf?rnd=498f5e
https://sk.cdn.mazda.media/59e8725a4d2d4c34bafc9836a3012326/b5dc01700f40441491a958956e5a439a.pdf?rnd=498f5e
https://sk.cdn.mazda.media/484b78369d854ccd96848b4cb61b3b64/eb0e05858cb94040a787ec06cabecefc.pdf?rnd=498f5e
https://sk.cdn.mazda.media/00aaeab19ebc49de95d95e393f834ba9/6038718cc4994a81b4e2b08c61a2f99d.pdf?rnd=498f5e
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