КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
8.5 X 20 STYLE 1
SPARKLE SILVER, (D6)"

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
21Х9,5 SPARKLE SILVER
СТИЛЬ 1, (D6)"

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
8.5 X 20, 5 СПИЦЬ
SPARKLE SILVER , (Е3)"

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
СТИЛЬ 7, 9 ПРОМЕНІВ
21Х9,5", SATIN BLACK, (Е3)

Автошина 255/55R20 110V
Michelin Latitude Alpin 2 XL

Автошина 275/45R21 110V
Michelin Latitude Alpin 2 XL

Автошина 255/55R20 110V
Michelin Latitude Alpin 2 XL

Автошина 275/45R21 110V
Michelin Latitude Alpin 2 XL

154 150,84*
гривень з ПДВ

167 890,25*
гривень з ПДВ

154 150,84*
гривень з ПДВ

168 780,35*
гривень з ПДВ

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
20Х8 VIPERS NEST
NARVIK BLACK, (F1)"

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
8.5Х19 BLACK, (В5)"

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
СТИЛЬ 1, 5 ЗДВОЄНИХ
ПРОМЕНІВ, 20Х8,5", (В5)

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
ЧОРНИЙ 20 AEROVIPER
(В5)"

Автошина 255/55R20 110V
Michelin Latitude Alpin 2 XL

Автошина 235/55R19 101H
Michelin Latitude X-ICE 2

Автошина 255/55R20 110V
Michelin Latitude Alpin 2 XL

Автошина 255/55R20 110V
Michelin Latitude Alpin 2 XL

151 470,6*
гривень з ПДВ

115 120,98*
гривень з ПДВ

136 444,06*
гривень з ПДВ

135 260,84*
гривень з ПДВ

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
18, СТИЛЬ 11
SILVER SPARKLE, (F1)"

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
21Х9.5, СТИЛЬ "1"
SPARKLE SILVER, (Е3)"

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
СТИЛЬ SHADOWLINE, 9 ПРОМЕНІВ
18", SILVER SPARKLE, (В5)

КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ КОЛІС
8.5Х19, (В5)"

Автошина 235/60R18 107H
Michelin Latitude Alpin 2 XL

Автошина 275/45R21 110V
Michelin Latitude Alpin 2 XL

Автошина 235/60R18 107H
Michelin Latitude Alpin 2 XL

Автошина 235/55R19 101H
Michelin Latitude X-ICE 2

98 642,12*
гривень з ПДВ

167 890,25*
гривень з ПДВ

95 880,34*
гривень з ПДВ

108 703,57*
гривень з ПДВ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ШИНИ
ЧОМУ ШИНИ
НАСТІЛЬКИ ВАЖЛИВІ?
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.

РІЗНОМАНІТНІ
ВЛАСТИВОСТІ ШИН
Основні відмінності між шинами
можна помітити, якщо звернути увагу
на їхню поведінку під час водіння.
Якщо шина є дійсно хорошою в
одному аспекті, звичайно вона програє
в іншому. Наприклад, м’яка шина часто
має краще зчеплення, але вона
швидше зношується. Властивості, які є
найбільш бажаними в шинах:
• Стабільність при керуванні на
високих швидкостях.
• Відповідь на управління
автомобілем.
• Зчеплення на мокрій 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.

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.

ПРОКЛАДАЙТЕ СВІЙ ШЛЯХ
ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКІ УМОВИ
ІЗ LAND ROVER

• Шини для позашляховиків.
Призначені для експлуатації в складних
умовах бездоріжжя.
• Шини з низьким опором коченню.
Економніші, завдяки зменшенню тертя.

ВАЖЛИВО, ЩОБ ТИСК
У ШИНАХ БУВ
ПРАВИЛЬНИМ
Необхідний тиск повітря у шинах
гарантує безпеку руху, забезпечує
економічність витрат палива та
подовжує строк експлуатації шин. З
часом тиск в шинах зменшується — це
природно. Також він змінюється в
залежності від температури
навколишнього середовища.
Невідповідний тиск в шинах збільшує
витрати палива, скорочує строк
експлуатації шини та погіршує керованість
автомобіля. 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.
Притримуйтесь найвищого
рекомендованого рівня тиску шин. Тиск
в шинах, як правило, слід перевіряти в
приміщенні при кімнатній температурі.
Якщо він перевіряється на холоді, то
може бути занадто низьким, оскільки
шини потребують більше повітря, коли
вони холодні. Якщо тиск в шинах не
можна перевірити за кімнатної
температури, його слід збільшувати на
0,1 бар (10 кПа) на кожні -10 ° С.
Етикетка про тиск у шинах на бічній
водійській стійці (між рамою та задніми
дверима) містить інформацію про те,
який тиск повинні мати шини при
різних навантаженнях та швидкості.

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.

landrover.ua

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.

СНІГОВІ ЛАНЦЮГИ
Аби забезпечити тягу в умовах снігу та
льоду, можливо, ви захочете
використати снігові ланцюги.
Використовуйте оригінальні снігові
ланцюги Jaguar Land Rover,
призначені для конкретної моделі
автомобіля, розмірів шин та дисків,
щоб запобігти пошкодженню,
наприклад, кожуху колеса. Сніговий
ланцюг Jaguar Land Rover
розроблено спеціально для кількох
розмірів шин. Цей тип ланцюга має
свої переваги, оскільки він
встановлюється на зовнішній поверхні
шини та не займає місце, необхідне
для великих коліс.

ТЕРМІН СЛУЖБИ 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.

ХАРКІВ:
АВТО ГРАФ М
вул. Велика Панасівська, 29
+38 057 766 8899
landrover.kh.ua

КИЇВ:
ВІННЕР АВТОМОТІВ
пр-т Степана Бандери, 24 Д
+38 044 499 9994
landrover.winnerauto.ua

КИЇВ:
ВІДІ-ПАУЕР
вул. Велика Кільцева, 58
+38 044 591 0000
landrover-vidi.com

ОДЕСА:
РОЯЛ МОТОРС
вул. Грушевського, 39 Б
+38 048 734 1800
landrover.od.ua

КИЇВ:
АВТОЛАЙФ ЦЕНТР
вул. Крайня, 1
+38 044 206 36 36

ЛЬВІВ:
ІМПЕРІ МОТОРЗ
вул. Дж. Вашингтона, 8
+38 032 251 42 44

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд». Код ЄДРПОУ 20054535. Ленд Ровер. Поза межами буденності.
*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 по внутрішньому
курсу 34.50 гривень за 1 євро. Термін дії пропозиції із 10.11.2017 по 31.03.2018. Автомобілі та комплекти на
зображенні можуть відрізнятися від запропонованих у салоні.

ДНІПРО:
AЕЛІТА ПРЕМІУМ
пр-т Слобожанський, 34 Б
+38 056 371 5696
landrover.dp.ua

ДО 50% ВИГОДИ*
НА КОМПЛЕКТИ ЗИМОВИХ КОЛІС LAND ROVER
Дата завершення пропозиції 31.03.2018

