Ч ОМУ ВА РТ О О Б РАТИ

Я С К Р АВ И Х З И МО ВИ Х

БЕЗ ПЕКА Т А ДР А ЙВ

З И М О ВІ Ш И Н И Т А Д ИС К И

П ОД О РО ЖЕЙ І З JAG U AR

ВЗ И МКУ

JA G UA R ?

Jaguar обрав та схвалив кращі
шини виробництва найбільш
відомих брендів та доповнив їх
оригінальними легкосплавними
колісними дисками Jaguar, які
вирізняються особливими
властивостями, якістю та
оздобленням.
Усі шини до схвалення пройшли
ретельні випробування на
автомобілях Jaguar у суворих
зимових умовах.
Ми можемо порекомендувати вам
набір коліс, який найкраще
підходить до вашої моделі
Jaguar, до вашого стилю водіння,
вподобань в плані дизайну та умов
керування.

jaguar-vidi.com

Ніхто не зможе запропонувати вам
таке ж вдале поєднання шини та
колісного диска, які
дозволяють оптимізувати ходові
якості вашого Jaguar та його
зовнішній вигляд.
На відміну від літніх шин, зимові
зберігають свою м’якість та
пружність, навіть коли
температура опускається нижче 7 °C.
А малюнок протектора виконаний
таким чином, щоб забезпечити
краще зчеплення з поверхнею,
вкритою льодом та снігом, та
відводити воду та бруд з-під шини.

Jaguar Land Rover Київ Захід – це новий концептуальний дилерський центр.
Шоурум представить Вам весь модельний ряд автомобілів легендарних
британських брендів та відкриє нові можливості для створення Вашого
унікального автомобіля за допомогою інтерактивної студії персоналізації.
Наш сервіс забезпечить Вас інноваційною прийомкою авто, зоною drive-in та
найновішим обладнанням для обслуговування Вашого автомобіля.
А затишок баріста-бару одразу занурить Вас в невимушену атмосферу.
Для Вашої зручності наша компанія надає наступні супутні послуги:
· оформлення автомобіля в лізинг та в кредит;
· trade-in (обмін автомобіля з доплатою);
· послуги страхування автомобіля та постановка на облік;
· програма Approved;
· послуги мобільності.

JAGUAR LAND ROVER КИЇВ ЗАХІД
Кільцева дорога, 1-A · +38 044 591 0000 · jaguar-vidi.com

THE ART OF PERFORMANCE

ОРИГІНАЛЬНІ КОМЛЕКТИ
ЗИМОВИХ КОЛІС JAGUAR
ІЗ ВИГОДОЮ * ДО 50%
jaguar-vidi.com

КРАЩІ ЛЕГКОСПЛАВНІ
ДИСКИ ДЛЯ ВАШОГО JAGUAR

ЧОМУ ШИНИ
НАСТІЛЬКИ
ВАЖЛИВІ?

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС 19 BIONIC GREY 5 ЗДВОЄНИХ СПИЦЬ, (Х761)"
Автошина 255/55R19 111V Michelin Latitude Alpin 2 XL
ОРІЄНТОВНА РОЗДРІБНА ВАРТІСТЬ

144 610*гривень з ПДВ

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС 8.5JX20 5 СПИЦЬ, (Х761)"
Автошина 255/50R20 109V Michelin Latitude Alpin 2 XL
ОРІЄНТОВНА РОЗДРІБНА ВАРТІСТЬ

162 600*гривень з ПДВ

Шина та диск формують єдине
ціле — колесо. Вибір правильного
диска так само важливий, як і вибір
правильної шини. Їх поєднання
дозволить оптимізувати ходові
якості автомобіля. Оригінальні
диски Jaguar були створені та
протестовані Jaguar так само
ретельно, як і всі інші оригінальні
запасні частини, що забезпечує їхні
відмінні властивості, якість,
функціональність та оздоблення.
Змінюючи шини на зимові ви
отримуєте краще зчеплення на
зимових дорогах не тільки завдяки
спеціальному малюнку протектора,

РІЗНОМАНІТНІ
ВЛАСТИВОСТІ
ШИН
Властивості, які є найбільш бажаними в
шинах:
• Стабільність при керуванні на високих
швидкостях.
• Відповідь на управління автомобілем.
• Зчеплення на вологій та сухій дорозі
або (для зимових шин) на снігу та
льоду.
• Короткий гальмівний шлях.
• Термін служби та економічність.
• Комфортність керування та низький
рівень шуму.
• Екологічні характеристики.

МІЖСЕЗОННЕ
ЗБЕРІГАННЯ
Шини, які не використовуються, якщо
вони встановлені на диски, мають
зберігатися в темному, сухому та
прохолодному місці. Зберігайте їх
горизонтально, а не вертикально, щоб
вони зберігали округлість. Багато
дилерів Jaguar Land Rover пропонують
послуги шинного готелю. Вони
здійснюють сезонну заміну шин,
перевіряють їх стан, тиск, а також
чистять.

а також і завдяки спеціальній гумі,
яка залишається м’якою при низькій
температурі і покращує
керованість.
Окрім гарного зчеплення,
впевненості та комфорту, ви також
маєте змогу підкреслити
індивідуальний стиль вашого
Jaguar, обравши повний комплект із
переліку оригінальних зимових
коліс та дисків Jaguar. Додайте
своєму автомобілю індивідуальності
та особливого характеру в зимовий
сезон із оригінальними дисками
Jaguar.

Простими словами, шини - це точки
контакту між автомобілем та дорогою.
Це означає, що всі характеристики
автомобіля, водійські звички клієнта та
дорожня поверхня взаємодіють на
чотирьох ділянках, кожна розміром не
більша за долоню.
І, якщо шини не виконують свою роботу
належним чином, це негативно впливає
на безпеку руху автомобіля, оскільки
шини є кінцевою ланкою між
автомобілем та дорогою.

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС 19Х8J, GLOSS BLACK, 5 CПИЦЬ, (Х260)
Автошина 255/50R19 111V Michelin Latitude Alpin 2XL
ОРІЄНТОВНА РОЗДРІБНА ВАРТІСТЬ

162 600

*

гривень з ПДВ

ТОВ «ВіДі-Пауер», код ЄДРПОУ 39195788, Ягуар, мистецтво продуктивності, біонік грей, мішлен латітюрд
альпін, глос блек, перворменс/преміум, спорт/хай перворменс. *Під вигодою мається на увазі надання
знижки на комплект коліс та шин у розмірі до 50 % від регулярної вартості комплекту. Розмір знижки
залежить від типу та розміру коліс. Вигода розповсюджується лише на акційний комплект коліс та шин, а не
його окремі складові. Розрахунок вартості проведено за курсом на winner.ua. Термін дії пропозиції 1.09.2018
до 31.12.2018. Автомобілі та комплекти на зображенні можуть відрізнятися від запропонованих у салоні.

ЧИСТКА
ВАШИХ
ДИСКІВ
Спробуйте очистити ваші колеса та шини,
використовуючи просто мильну губку.
Якщо наліт стійкий, вашим дискам може
знадобитися ще й спрей для металу або

хрому. Пристрій міні мийка чудово
підходить для того, щоб дістатися всіх
забруднених місць, але вам все одно
можуть знадобитися пензлик або зубна
щітка для обробки складних плям та
важкодоступних місць.

ЯКІ ІСНУЮТЬ
ТИПИ ШИН?
Усі шини різняться, оскільки у різних
транспортних засобів різні вимоги.
Шини на ринку, зазвичай, поділяються
на чотири категорії.
• Шини Premium/Performance. Для
щоденного впевненого керування на
дорозі.
• Шини Sport/High Performance. Для
більш активного керування.
• Шини для позашляховиків.
Призначені для експлуатації в
складних умовах бездоріжжя.
• Шини з низьким опором коченню.
Економніші, завдяки зменшенню
тертя.

ТЕРМІН
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ШИН
Стиль керування та швидкість руху
впливають на термін служби шин
приблизно на 30 %. Сезонні
відмінності становлять 30 %, тип
машини – 20 %, а решта 20 %
залежать від типу дорожнього
покриття та міцності шини. У деяких
випадках агресивний стиль водіння
може призвести до 100 % зносу шини.
Майте на увазі, що знос зимових шин
збільшується, якщо вони
експлуатуються в теплу пору року.

ВАЖЛИВО,
ЩОБ ТИСК
У ШИНАХ БУВ
ПРАВИЛЬНИМ
Необхідний тиск повітря у шинах
гарантує безпеку руху, забезпечує
економічність витрат пального та
подовжує строк експлуатації шин.
Експлуатація автомобіля на шинах із
занадто низьким тиском може призвести
до їх перегріву та пошкодження. Тиск в
шинах впливає на комфорт , дорожній
шум та загальні характеристики руху.

