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Тест на летни гуми 
 
Nokian Line получи оценка „добър” в тестовете на 
летни гуми на ADAC през 2016 г. 
 
„Силни страни: + много добре балансирана, + особено добра на сухи 
пътища, + добра на мокри пътища, + доста нисък разход на гориво” – 
това е оценката на германския автомобилен клуб ADAC за лятната гума 
Nokian Line с размер 185/65 R15 H за малки и компактни автомобили. 
Nokian Line е „Горещо препоръчвана” от швейцарския автомобилен 
клуб TCS и австрийския ÖAMTC. 

Nokian zLine е препоръчвана от ADAC, подчертавайки 
нейния „доста нисък разход на гориво” в тестовете на 
летни гуми за средно големи автомобили с размер на 
гумата 225/45 R 17 Y, които автомобилният клуб проведе 
през 2016 г. Nokian zLine получи оценка „добър” според 
тестовите критерии „сух път”, „разход на гориво” и 
„износване”. Оценката на TCS и ÖAMTC е „Препоръчвана”. 
 
Спортната Nokian zLine е „Горещо препоръчвана” 
 
„Горещо препоръчвана” е резултатът на спортната Nokian 
zLine в тестовете на летни гуми, проведени през 2016 от 
германското автомобилно списание Auto Zeitung и 
асоциацията за технически надзор GTÜ . Nokian zLine се 
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движи сигурно и предвидимо на мокри пътища. „Ниското съпротивление при търкаляне е 
една от силните страни на Nokian zLine”. 
 
Всесезонната гума Nokian Weatherproof получи оценка „добър+” 

 
Всесезонната гума Nokian 
Weatherproof получи обща 
оценка „добър+” и препоръката 
„GUTE FAHRT-recommendation” 
и зае второ място в тестовете 
на всесезонни гуми през 2016 г. 
на германското автомобилно 
списание GUTE FAHRT. Тя 
получи и „много добър–” в 
категорията „зимни гуми”, 
показвайки най-доброто 
сцепление при форсиране и 
най-доброто спиране на сняг. 
Nokian Weatherproof показва 
добро и балансирано поведение 
на сухи пътища и се справя 
добре при спиране на мокър 

път. Резултатът от тестовете за аквапланинг е „много добър”. „Много добро” е и нейното 
съпротивление при търкаляне. 
 
ADAC, TCS и ÖAMTC тестваха 32 летни гуми с размери 185/65 R15 H и 225/45 R 17 Y, 
прилагайки строги критерии и изисквания. 14 летни гуми с размер 225/45 R 17 се 
състезаваха в теста, проведен от Auto Zeitung. GUTE FAHRT сравни 9 гуми с размер 
205/55 R 16. 
 
https://www.nokiantyres.com 
Vianor – гуми и автоуслуги от Nokian Tyres: 
http://vianor.com 
 
  

https://www.nokiantires.com/
http://vianor.com/
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Текст към снимките 
 
Nokian_zLine_001.jpg 
Текст към снимката: 
 
Nokian zLine: „горещо препоръчвана” от Auto Zeitung и GTÜ, и „препоръчвана” от ADAC, 
TCS и ÖAMTC в тестовете на летни гуми през 2016 г.     Снимка: Nokian Tyres 
 
Nokian_Line_004.jpg 
Текст към снимката: 
 
Nokian Line беше „добър” в теста на летни гуми на ADAC през 2016 г.    Снимка: Nokian 
Tyres 
 
Nokian_Weatherproof_022.jpg 
Текст към снимката: 
 
Всесезонната гума Nokian Weatherproof, подходяща за всякакви метеорологични условия, 
получи обща оценка „добър+” в тестовете на всесезонни гуми през 2016 г. на германското 
автомобилно списание GUTE FAHRT      Снимка: Nokian Tyres 
 
 
Изтегляне на снимки за летните гуми Nokian Line 
www.nokiantyres.com/NokianLine 
 
Изтегляне на снимки за летните гуми Nokian zLine 
www.nokiantyres.com/NokianzLine 
 
Изтегляне на снимки за всесезонната гума Nokian Weatherproof 
www.nokiantyres.com/NokianWeatherproof 
 
 
Видеоклипове 
 
Летните гуми Nokian – тестване при екстремни условия 
https://youtu.be/6kT0wLEOxY4 
 
Nokian Line – победителят в тестовете, лятната гума за Централна Европа  
http://youtu.be/YbsERA80v18 
 
Новата Nokian zLine – спортна гума с превъзходни качества за 
централноевропейското лято  
https://youtu.be/tm-FodKRM0M 
 

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
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Новата Nokian Weatherproof – всесезоната гума за Централна Европа  
https://youtu.be/LonBy4JsbQI 
 
 
Допълнителна информация 
 
Nokian Tyres представя три чисто нови летни гуми 
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-tyres-introduces-three-brand-new-
summer-tyres/ 
 
New Nokian Line – отлични показатели за мокри пътища 
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-line-top-performance-for-wet-
roads-2/ 
 
Новата Nokian zLine – спортна гума с превъзходни качества за бързо шофиране 
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/the-new-nokian-zline-sporty-cool-
performance-for-fast-driving-2/ 
 
Всесезонните гуми Nokian Weatherproof – безопасно и комфортно шофиране през цялата 
година 
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-weatherproof-all-weather-tyres-safe-
year-round-driving-comfort/ 
 
 
Nokian Tyres е най-северният производител на гуми в света и лидер в 
иновациите 
 
Nokian Tyres е най-северният производител на гуми в света. Компанията допринася и се 
грижи за безопасното пътуване в тежки условия. Независимо дали шофирате в зимна 
буря, или в пороен летен дъжд, гумите на Nokian Tyres предлагат надеждност, добри 
работни характеристики и спокойствие. Финландската компания е единственият 
производител на гуми, който се фокусира върху продукти за тежки условия и взискателни 
клиенти. Като водещ в света специалист в зимните гуми, Nokian Tyres предлага 
иновативни гуми за леки автомобили, камиони и тежки машини, които се продават 
предимно в райони с тежки условия на шофиране поради сняг, гори и сменящи се сезони. 
 
Nokian Tyres е изобретателят на зимната гума и разработва, тества и патентова 
иновативни гуми в продължение на 80 години. Изключително тежките условия изискват 
бързо съобразяване, безмилостно борбен дух и способност за сътрудничество. Тази 
рецепта използвахме и при създаването на най-модерните летни гуми, които се справят с 
неравни пътища и лошо време. Освен това първокласната марка Nokian Tyres предлага 
гуми, разработени специално за времето в България и за по-високите скорости по 
българските магистрали. 
  

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/
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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Богата гама от летни и зимни гуми от първокласната марка Nokian Tyres 
 
Новата първокласна лятна гума Nokian eLine 2 от клас AA осигурява най-доброто при 
гумите от клас A по отношение на сцеплението с мокра настилка, разхода на гориво, 
повишената безопасност и екологичната мобилност. Новата лятна гума Nokian iLine 
осигурява повече комфорт и икономии при шофирането за малките и средни автомобили. 
 
Изключително богатата гама първокласни зимни гуми от Nokian Tyres включва новата 
Nokian WR D4, Nokian WR A4 за високоскоростни автомобили, Nokian WR SUV 3, Nokian 
WR C3 за микробуси и всесезонните гуми Nokian Weatherproof, а също и многократния 
победител в тестовете Nokian WR D3. 
 
Гумите на Nokian Tyres осигуряват отлична безопасност, пестят гориво и нямат равни в 
опазването на околната среда. Компанията е номер 1 по отношение на клиентската 
удовлетвореност и признание за марката в Скандинавия и Русия и има изключително 
добра репутация. 
 
Повишена безопасност чрез иновации: индикатор за безопасно шофиране (DSI) с 
предупреждения за аквапланинг 
 
Индикаторът за безопасно шофиране на летните гуми показва на шофьора дълбочината 
на каналите във вид на цифра от 8 до 3. Предупреждението за аквапланинг в рамките на 
този диапазон показва опасността от аквапланинг чрез символа на водна капка. Той 
изчезва, когато останат само 4 мм от дълбочината на канала, с което предупреждава 
шофьора за повишения риск. 
  
Nokian Tyres постигна оборот от 1,360 милиарда евро през 2015 г. 
 
Nokian Tyres постигна оборот от 1,360 милиарда евро през 2015 г. и има над 4000 
служители. В Европа Nokian Tyres работи чрез собствени търговски компании в 10 
страни. Освен това компанията притежава веригата за гуми и автоуслуги Vianor, която 
включва над 1400 магазина в 26 страни. 
 
www.nokiantyres.com 
Vianor – гуми и автоуслуги от Nokian Tyres: 
http://vianor.com 
 
 
Контакти с пресата: 
Д-р Фалк Кьолер, Връзки с обществеността 
Д-р Фалк Кьолер 
Тел. +49 40 54 73 12 12 
Имейл Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de 
www.Dr-Falk-Koehler.de 
Ödenweg 59 

http://www.nokiantires.com/
http://vianor.com/
mailto:Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de
http://www.dr-falk-koehler.de/
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22397 Hamburg 
Германия 
 
Повече информация:  
 
www.twitter.com/NokianTyresCom 
www.youtube.com/NokianTyresCom 
www.facebook.com/nokiantyres 
www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc 
Блог за шофьори: 
http://community.nokiantyres.com/ 
Блог за експерти: 
http://nordictyreblog.com/ 
 
Nokian Tyres – Европа 
Nokian Tyres s.r.o 
V Parku 2336/22 
148 00 Praha 4 
Чешка Република 
Управляващ директор за Централна Европа: Ханну Лиитсола, тел. +420 605 236 440 
Имейл hannu.liitsola@nokiantyres.com 
Директор техническо обслужване на клиенти за Централна Европа: Свен Дитман, тел. +49 160 908 
944 04 
Имейл sven.dittmann@nokiantyres.com 
Директор маркетинг: Лукаш Либал, тел. +420 222 507 759 
Имейл lukas.libal@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 
 
Nokian Tyres – централа във Финландия 
Nokian Tyres plc 
Pirkkalaistie 7 
P.O.Box 20 
37101 Nokia 
Финландия 
Директор продуктово развитие: Olli Seppälä, тел. +358 10 401 7646 
Имейл olli.seppala@nokiantyres.com 
Директор управление на продукти: Петри Ниеми, тел. +358 10 401 7646 
Имейл petrij.niemi@nokiantyres.com 
Директор техническо обслужване на клиенти: Мати Мори, тел. +358 10 401 7621 
Имейл matti.morri@nokiantyres.com 
Директор продуктово развитие: Ярно Авенлами, тел. +358 10 401 7741 
Имейл jarno.ahvenlammi@nokiantyres.com 
Директор продуктово развитие: Юха Пирхонен, тел. +358 10 401 7708 
Имейл juha.pirhonen@nokiantyres.com 

http://www.twitter.com/NokianTyresCom
http://www.youtube.com/NokianTyresCom
https://www.facebook.com/nokiantyres
http://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc
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


  
 

Nokian Tyres Прес-Информация № 430 България     страница 7 
 
 
 

 
 

Директор продукти за Централна Европа: Стефан Клепкенс, тел. +358 50 462 7536 
Имейл stephane.clepkens@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 

mailto:stephane.clepkens@nokiantyres.com
http://www.nokiantires.com/
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