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Testarea anvelopei de vară 
 
Anvelopa Nokian Line evaluată „bună” cu ocazia testelor 
anvelopelor de vară 2016 realizate de ADAC 
 
„Puncte tari: + foarte echilibrată, + deosebit de bună pe drumuri uscate, + 
bună pe carosabilul umed, + consum de combustibil destul de scăzut” 
potrivit evaluării clubului automobilistic german ADAC a anvelopei de vară 
Nokian Line pentru autoturisme de talie mică și compactă de dimensiunile 
185/65 R15 H. Nokian Line este „foarte recomandată” de cluburile 
automobilistice TCS din Elveția și ÖAMTC din Austria. 

Anvelopa Nokian zLine este recomandată de ADAC, atrăgând 
atenția asupra „consumului de combustibil destul de scăzut” în 
cadrul testului anvelopelor de vară 2016 realizat de clubul 
automobilistic pentru autoturismele din clasa medie cu 
anvelope de dimensiunea 225/45 R 17 Y. Anvelopa Nokian 
zLine este evaluată „bună” la categoriile „drum uscat”, „consum 
de combustibil” și „uzură”. Evaluarea cluburilor TCS și ÖAMTC 
este „recomandată”. 
 
Anvelopa sportivă Nokian zLine este „foarte recomandată” 
 
Anvelopa sportivă Nokian zLine este „foarte recomandată” ca 
urmare a rezultatelor testului anvelopelor de vară din 2016 
realizat de revista automobilistică germană Auto Zeitung și 
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organizația responsabilă cu inspecțiile tehnice GTÜ . Nokian zLine asigură o conducere sigură 
și stabilă pe carosabilul umed. „Rezistența scăzută la rulare reprezintă unul dintre punctele tari 
ale anvelopei Nokian zLine”. 
 
Anvelopa Nokian Weatherproof All-Weather obține rezultatul „bun +” 

 
Anvelopa Nokian Weatherproof 
All-Weather obține rezultatul 
general „bun +”, pe lângă 
„recomandarea GUTE FAHRT” și 
se clasează pe locul al doilea în 
cadrul testelor anvelopelor all-
season 2016 realizat de revista 
automobilistică germană GUTE 
FAHRT. „Foarte bună -” la 
categoria de iarnă, cu cea mai 
bună tracțiune și cea mai bună 
frânare pe zăpadă. Anvelopa 
Nokian Weatherproof asigură o 
performanță bună și echilibrată pe 
drumurile uscate, cu frânare bună 
pe carosabilul umed. Rezultatul 
testului de acvaplanare este 

„foarte bună”. De asemenea, rezistența sa la rulare este „foarte bună”. 
 
Organizațiile ADAC, TCS și ÖAMTC au testat 32 de anvelope de vară cu dimensiunile 185/65 
R15 H și 225/45 R 17 Y după criterii și cerințe stricte. În testului realizat de Auto Zeitung, au fot 
comparate 14 anvelope de vară cu dimensiunea 225/45 R 17. GUTE FAHRT a comparat 9 
anvelope cu dimensiunea 205/55 R 16. 
 
https://www.nokiantyres.com 
Anvelopa Vianor și asistența auto de la Nokian Tyres: 
http://vianor.com 
 
 
Detalii fotografie 
 
Nokian_zLine_001.jpg 
Detalii fotografie: 
 
Nokian zLine: „foarte recomandată” de „Auto Zeitung” și GTÜ, recomandată de ADAC, TCS și 
ÖAMTC în cadrul testelor anvelopelor de vară realizate în 2016     Fotografie: Nokian Tyres 
  

https://www.nokiantires.com/
http://vianor.com/
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Nokian_Line_004.jpg 
Detalii fotografie: 
 
Anvelopa Nokian Line este evaluată „bună” în cadrul testelor anvelopelor de vară 2016 realizate 
de ADAC    Fotografie: Nokian Tyres 
 
Nokian_Weatherproof_022.jpg 
Detalii fotografie: 
 
Anvelopa Nokian Weatherproof All-Weather pentru toate anotimpurile obține rezultatul general 
„bună +” în cadrul testului anvelopelor pentru toate anotimpurile 2016 realizat de revista „GUTE 
FAHRT”      Fotografie: Nokian Tyres 
 
 
Descărcări fotografie ale anvelopelor de vară Nokian Line 
www.nokiantyres.com/NokianLine 
 
Descărcări fotografie ale anvelopelor de vară Nokian zLine 
www.nokiantyres.com/NokianzLine 
 
Descărcări fotografie anvelopa Nokian Weatherproof pentru toate anotimpurile 
www.nokiantyres.com/NokianWeatherproof 
 
 
Videoclipuri 
 
Anvelopele de vară Nokian – Testare la extrem 
https://youtu.be/6kT0wLEOxY4 
 
Anvelopa Nokian Line - câștigătoarea testelor anvelopelor de vară pentru Europa Centrală  
http://youtu.be/YbsERA80v18 
 
Noua anvelopă Nokian zLine - sportivă, performanță excelentă pentru verile românești  
https://youtu.be/tm-FodKRM0M 
 
Noile anvelope Nokian Weatherproof pentru toate anotimpurile pentru Europa Centrală  
https://youtu.be/LonBy4JsbQI 
 
 
Informații suplimentare 
 
Nokian Tyres introduce trei modele noi de anvelope de vară 
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-tyres-introduces-three-brand-new-
summer-tyres/ 

http://www.nokiantyres.com/NokianLine
http://www.nokiantyres.com/NokianzLine
http://www.nokiantyres.com/NokianWeatherproof
https://youtu.be/6kT0wLEOxY4
http://youtu.be/YbsERA80v18
https://youtu.be/tm-FodKRM0M
https://youtu.be/LonBy4JsbQI
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-tyres-introduces-three-brand-new-summer-tyres/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-tyres-introduces-three-brand-new-summer-tyres/
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Noua anvelopă Nokian Line – Performanță de top pentru carosabilul umed 
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-line-top-performance-for-wet-
roads-2/ 
 
Noua anvelopă Nokian zLine – sportivă, performanță excelentă la viteze mari 
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/the-new-nokian-zline-sporty-cool-
performance-for-fast-driving-2/ 
 
Anvelopele Nokian Weatherproof pentru toate tipurile de vreme - confort și siguranță pe tot 
parcursul anului 
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-weatherproof-all-weather-tyres-safe-
year-round-driving-comfort/ 
 
 
Nokian Tyres este cel mai nordic producător de anvelope din lume și liderul 
în inovație 
 
Nokian Tyres este cel mai nordic producător de anvelope din lume. Compania promovează și 
propune soluții pentru deplasările sigure în condiții exigente. Indiferent dacă vă deplasați într-o 
furtună de iarnă sau în condiții de ploaie de vară puternică, produsele Nokian Tyres sunt de 
încredere și oferă performanțe și mai multă liniște. Compania finlandeză este singurul 
producător de anvelope care se concentrează în special pe produse adaptate la condițiile cele 
mai dificile și la cerințele clienților săi. Specialist și lider mondial de anvelope de iarnă, Nokian 
Tyres propune anvelope inovatoare pentru autoturismele, camioanele și mașinile grele care 
sunt comercializate în special în regiunile cu zăpadă, împădurite și cu anotimpuri schimbătoare. 
 
Nokian Tyres este inventatorul anvelopei de iarnă și concepe, testează și brevetează anvelope 
inovatoare de 80 de ani. În condiții extrem de exigente, este nevoie de prezență de spirit, 
combatanță implacabilă și capacitatea de a coopera. Această rețetă este utilizată și pentru a 
crea cele mai avansate anvelope de vară de pe piață, adaptate la drumurile accidentate și la 
condițiile meteo nefavorabile. În plus, marca premium Nokian Tyres produce anvelope special 
concepute pentru condițiile climatice din România și vitezele cele mai mari pentru autostrăzile 
din România. 
 
Nokian Tyres, marca premium, propune o gamă largă de anvelope de vară și de iarnă 
 
Noua anvelopă de vară Nokian eLine 2 din clasa AA oferă șoferilor cea mai bună anvelopă din 
clasa A a etichetării UE a anvelopelor în ceea ce privește aderența pe carosabilul umed, 
eficiența consumului de combustibil, siguranța sporită și mobilitatea mai ecologică. Noua 
anvelopă de vară Nokian iLine înseamnă un confort sporit în timpul conducerii și economii 
pentru autoturismele de talie mică și medie. 
 
În mod excepțional, gama largă de anvelope de iarnă premium Nokian Tyres include noile 
anvelope Nokian WR D4, Nokian WR A4 cu performanțe ridicate, Nokian WR SUV 3, Nokian 

https://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-line-top-performance-for-wet-roads-2/
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-line-top-performance-for-wet-roads-2/
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/the-new-nokian-zline-sporty-cool-performance-for-fast-driving-2/
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/the-new-nokian-zline-sporty-cool-performance-for-fast-driving-2/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-weatherproof-all-weather-tyres-safe-year-round-driving-comfort/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-weatherproof-all-weather-tyres-safe-year-round-driving-comfort/
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WR C3 pentru autoutilitare și Nokian Weatherproof All-Weather, precum și câștigătoarea a 
numeroase teste, modelul Nokian WR D3. 
 
Produsele Nokian Tyres oferă o siguranță excelentă, economii de combustibili și se numără 
printre precursorii protecției mediului. Compania este lider în materie de recunoaștere și 
apreciere de marcă în Scandinavia și Rusia, unde se bucură de o imagine pozitivă și de 
excepție. 
 
Îmbunătățirea siguranței prin inovare: indicatorul de siguranță a conducerii (DSI) cu 
avertizare în caz de acvaplanare 
 
Indicatorul de siguranță a conducerii al anvelopelor de vară informează șoferul cu privire la 
adâncimea canelurilor, sub forma unei cifre de la 8 la 3. Este integrat un indicator de 
acvaplanare, sub forma unui simbol al picăturii de apă, pentru a avertiza șoferul cu privire la 
riscul de acvaplanare. Acest indicator dispare când grosimea benzii rămase este mai mică de 
patru milimetri, avertizând astfel șoferul cu privire la riscul crescut de acvaplanare. 
  
Nokian Tyres a înregistrat o cifră de afaceri de 1,360 miliarde de euro în 2015 
 
Nokian Tyres a înregistrat o cifră de afaceri de 1,360 miliarde de euro în 2015 și numără peste 
4.000 de angajați. În Europa, Nokian Tyres operează prin intermediul propriilor filiale de vânzări 
din zece țări. De asemenea, compania deține lanțul de asistență auto și pentru anvelope 
Vianor, care cuprinde peste 1.400 de centre de vânzări în 26 de țări. 
 
www.nokiantyres.com 
Anvelopa Vianor și asistența auto de la Nokian Tyres: 
http://vianor.com 
 
 
Contact presă: 
Dr Falk Köhler PR 
Dr Falk Köhler 
Tel. +49 40 54 73 12 12 
E-mail Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de 
www.Dr-Falk-Koehler.de 
Ödenweg 59 
22397 Hamburg 
Germania 
 
Mai multe informații: 
 
www.twitter.com/NokianTyresCom 
www.youtube.com/NokianTyresCom 
www.facebook.com/nokiantyres 
www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc 

http://www.nokiantires.com/
http://vianor.com/
mailto:Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de
http://www.dr-falk-koehler.de/
http://www.twitter.com/NokianTyresCom
http://www.youtube.com/NokianTyresCom
https://www.facebook.com/nokiantyres
http://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc
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Blog automobilistic: 
http://community.nokiantyres.com/ 
Blogul experților: 
http://nordictyreblog.com/ 
 
Nokian Tyres Europe 
Nokian Tyres s.r.o 
V Parku 2336/22 
148 00 Praha 4 
Republica Cehă 
Director general pentru Europa Centrală Hannu Liitsola, Tel. +420 605 236 440 
E-mail hannu.liitsola@nokiantyres.com 
Director Asistență tehnică clienți pentru Europa Centrală, Sven Dittmann, Ing. dipl., Tel. +49 160 908 
944 04 
E-mail sven.dittmann@nokiantyres.com 
Director de marketing Lukáš Líbal, Tel. +420 222 507 759 
E-mail lukas.libal@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 
 
Sediul Nokian Tyres din Finlanda 
Nokian Tyres plc 
Pirkkalaistie 7 
P.O.Box 20 
37101 Nokia 
Finlanda 
Director Dezvoltare Produs Olli Seppälä, Tel. +358 10 401 7549 
E-mail olli.seppala@nokiantyres.com 
Director Gestionare de produse, Petri J. Niemi, Tel. +358 10 401 7646 
E-mail petrij.niemi@nokiantyres.com 
Director Asistență tehnică clienți, Matti Morri, Tel. +358 10 401 7621 
E-mail matti.morri@nokiantyres.com 
Director Dezvoltare Produs Jarno Ahvenlammi, Tel. +358 10 401 7741 
E-mail jarno.ahvenlammi@nokiantyres.com 
Director dezvoltare de produse, Juha Pirhonen, Tel. +358 10 401 7708 
E-mail juha.pirhonen@nokiantyres.com 
Director produse pentru Europa Centrală, Stéphane Clepkens, Tel. +358 50 462 7536 
E-mail stephane.clepkens@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 

http://community.nokiantires.com/
http://nordictyreblog.com/
mailto:hannu.liitsola@nokiantyres.com
mailto:sven.dittmann@nokiantyres.com
mailto:lukas.libal@nokiantyres.com
mailto:olli.seppala@nokiantyres.com
mailto:petrij.niemi@nokiantyres.com
mailto:matti.morri@nokiantyres.com
mailto:jarno.ahvenlammi@nokiantyres.com
mailto:juha.pirhonen@nokiantyres.com
mailto:stephane.clepkens@nokiantyres.com
http://www.nokiantires.com/
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