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2019. október 18, XXVII/42.

2019. október 18.

2

impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap
Kiadó:
INFÓREKLÁM Kft. 9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel.: 96/260-176
Felelős kiadó: Tárkányi Mária ügyvezető
Megjelenik: Csorna, Kapuvár, Fertőd, Fertőszentmiklós, Beled városokban és további
40 településen 24.000 példányban.
Lapzárta:
keretes hirdetések: kedd 12.00 óra, apróhirdetések: szerda 12.00 óra
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel./Fax: 96/260-176
e-mail:
csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web:
www.inforeklam.hu, www.szuperinfo.hu,
Sokszorosítás: ADC Hungary Kft.
Terjesztés: Arrabona Post Kft.

A Szuperinfó Csorna-Kapuvár lap hirdetési hetilapként fizetett hirdetéseket tartalmaz,
melyek valódiságát szerkesztőségünk nem vizsgálja, a megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható
hirdetések közlésétől szerkesztőségünk elzárkózik.
Az újságban megjelenő politikai vagy társadalmi célú hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőség vagy a kiadó véleménnyét.
Kiadó a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott
jogsérelemért felelősséget nem vállal.
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 5 napon belül fogadjuk,
az általunk okozott hibáért maximum a hirdetés díjának mértékéig vállaljuk a
felelősséget.
Médiapartnerünk:
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Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Okt. 18. péntek 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Dumaszínház:
Kiss Ádám, Beliczai Balázs

Okt. 19. szombat 19:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
Sörest, hazai és külföldi sörkülönlegességek

Okt. 19. szombat 10:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Élményfestés világító festékkel

Okt. 19. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Kastélykoncert: Mahó Andrea
Jazzical Trio

Okt. 19. szombat 10:00 óra
Beled, Művelődési Ház rendezvénysátor - Beledi Kolbászfesztivál
Okt. 19. szombat 14:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Élményfestés
Okt. 19. szombat 17:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Vujity Tvrtko előadása
Okt. 19. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
Rebel Voice, Joke koncert

Okt. 22. kedd 22:00 óra
Csorna, kemping partysátor
Delta, Kaczor Feri
Okt. 23. szerda 14:00 óra
Csorna, búcsú tér
II. Csornai kutyadélután
Okt. 24. csütörtök 16:00 óra
Csorna, Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja :
könyvbemutató, rendkívüli tárlatvezetés
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Okt. 25. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Magyar Operett Napi gála
Okt. 26. szombat 10:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
1. Rábaközi CD és lemezbörze
Okt. 26. szombat 10:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Hagyományőrző együttesek bemutató színpada és minősítése
Okt. 31. csütörtök 9:00 óra
Csorna, Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja:
CUSTOS nyomozós játék
Okt. 31.-Nov. 3.
Kapuvár, JAM étterem
VI. JAM Halloween
Nov. 2. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Krúbi: Turné nr.UNO

Nov. 6. szerda 9:00 óra
Szil, Szili Zárdamúzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja:
CUSTOS nyomozós játék a Zárda
titkainak nyomában
Nov. 20. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Telegdi Ágnes: Madarak, évszakok,
ünnepek előadás
Nov. 22. péntek 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Badár Sándor önálló
estje
Nov. 23. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana koncert
Nov. 26. kedd 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
GreCSÓKOLlár – zenés irodalmi est

Nov. 30. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Fish!, Fatal Error

További programok az
inforábaköz.hu
oldalon találhatók!
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Ingatlanbörze
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eladó és kiadó ingatlanok

Beleden 4 szobás komfortos nagy Csornán központközeli 3 szobás,
ház eladó, telekkel. Kisebb ház csere összkomfortos családi ház eladó. 25
is érdekel. Tel.: 06703487865
m Ft CsornaIngatlan Fodor
Balaton északi partján eladó 61 m2- Erika +36-20/50-111-77

Eladó csornai 59m2-es erkélyes, bútorozott társasházi lakás és vadászati
örökség trófeákkal együtt. Érdeklődni: + 36 32 440 017

es, 1+2 félszobás lakás 7 m2-es Mihályiban 3 szobás, gázfűtéses Kapuváron teljesen felújított lakás
terasszal, szép környezetben. +36- családi ház nagy telekkel eladó. 14,5 eladó Tel: 0630/608-8375
m Ft CsornaIngatlan +36-20/4470/459-2181
Kiadó
Nagycenken eladó Teljesen felújí- 044-74
Kapuváron újszerű 2 szoba nappalis,
bérelnék
ill
2 erkélyes igényesen bútorozott Szántóföldet
lakás eladó. 25 m Ft CsornaIngatlan vásárolnék Szil 15 km körzetében.
Fodor Erika +36-20/50-111-77
bérleti díj megegyezés szerint miniCsorna központjában családi ház lakó mum 90000 Ft /ha Pákai Péter EV
Bogyoszlón 2 szoba nappalis komfort vagy akár üzleti célra is eladó! Egysz- 06703398798
nélküli családi ház eladó. Felújítandó intes részben alápincézett épület 146 Kapuváron munkásoknak szállás
! Családi házas környezetben a 2900 m2-es 4 szobás 509 m2 zárt ren- kiadó,
megegyezés
szerint
m2-es nagy telken gazdálkodni is dezett telken. Hőszigetelt, igényes, Tel:+3630/989-5089
lehet, amihez több melléképület is összkomfortos. Aki nagy alapterületül Kapuváron a Kossuth utcában garázs
lehetőséget biztosít. Tehermentes, lakást keres annak is érdemes meg- kiadó Tel: 0630/971-9342
azonnal költözhető. Falusi CSOK erre nézni! Irányár 27,9 m Ft.
Érdeklődni:
a házra nem igényelhető! érdek- Tehermentes.
lődni: Irányár 3,9 m Ft 20/9245267 20/9245267
tott 65 m2-es Családi ház, gáz fűtéssel. Saját 600 m2-es telekkel.
Frekventált de csendes helyen. Azonnal Elvihető- Beköltözhető. 22,5 M Ft
+36.30.639.1574

Járm ű
Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816
Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vételeladás- beszámítás. Farád 0630/602-8858
2T össztömegű autószállító trailer
bérelhető, 10.000 Ft/nap. Saját
súlya 400 kg. 1600 kg hasznos
teher szállítható rajta. Hossza: 4,2 m
szélessége: 2 m. B+E vagy C+E
kategóriás jogosítvány szükséges
hozzá. Érd.: 06-30/9470-370
Mitsubishi Colt 2005-ös évjáratú,
1.3 benzines, 95 LE, kitűnő állapotban 68.000 km-rel eladó! Érd.: 0620/772-0640
Citroen C4 Picasso 1,6 benzin, 120
LE, 2011-es évjáratú, 72.000 kmrel, újszerű, megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 06-20/772-0640
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Opel Astra G kombi 2.0 CDX 12998as benzines automata, full-extrás,
garázsban tartott friss műszakival
tulajdonostól eladó. Tel: 06 30 400
6577

ál l at
20 hetes vörös, kendermagos jércék
kezdenek tojni és csibetáp kapható.
Babót 06-70/337-3514
4 db leválasztott malac eladó Szárföldön. Érd.: 06-20/598-8500

Eladó vágni való kakasok és előnevelt
csirkék Érd.: 06202052883. Szany.
Eladó 10 db választási malac. 0630/703-6406
Növendék kiscicák keresik gondos,
szerető gazdijukat! Tel: 06 20 325
3409
6 db malac eladó Kisfaludon 96/253127
9 db leválasztott malac eladó. Barbacs, Ságvári u. 58. 06-30/263-5730
Angol és francia buldog kiskutyák
oltva és féregtelenítve eladók
0630/485-1689
Ingyen elvihető kiscicák. Néma kacsák vásárolhatók meg 1db tojó liba
Tel: 0696/243-757

SzolgáltatáS
Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák: www.facebook.com/krealmanyosdi
0670/555-2898
Tetőfelújítás faházak építése,
felújítása. 06-70/388-8816
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők,
szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. kedvezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila
Kisebb nagyobb tetőjavítást vállalok,
kémények javítását kúpcserép
kikenését bitumenes tetőszigetelést
törmelék elszállítást. Hétvégén is
hívható 0670/218-3343
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Épületek Energetikai Tanúsítása.
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése Tel.: 30/9564-771
www.energiaexpert.hu
Bádogos munkák palatetők bontás
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
tetőtisztítás, tetőszigetelés, kúpcserepek malterozása, kémények
átrakása, beázások elhárítása. 0670/663-7327 www.tetobau.hu
Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszállítást vállalok. 06-30/939-1346
Költöztetést, fuvarozást vállalunk.
Érd.: 06 20 360 6197
Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. 0670/265-7643.

7
A Vár-At Bau Építőipari Kft 100 %-s
garanciával cégünk vállal tető
javítását, komplett tető építését, héjazat cserét, bádogos munkát. lapos
tető szigetelését, dryvit hálózást,
hőszigetelést, külső szinezést, belső
festést, glettelést, gipszkartonozást,
illetve bármilyen bontási munkát.
Keressen bizalommal. Tel.: 0670/414-7561

Veszélyesfa- és tujakivágás, elhanyagolt területek rendbe rakása.
Farkas Péter 0620/228-9364.
Favágást vállalok. Döntés,darabolás,
kisebb
erdősávok
tisztítása,
gyérítése, tarvágása. Sövénynyírás,
tujanyírás. Gyakorlattal rendelkező
erdész. Érd. +3630/4539124

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft színválasztékkal, raktárkészletről elvihető.
06-30/639-1574
www.szaszabutor.com

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méretűek, felül
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér
színben, jobbos és balos kivitelben
eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Új, építkezésből megmaradt és bontott nyílászárók nagy választékban Akciós üveges, fa bejárati ajtók
Redőnyjárat indul a megye minden 600 db-os raktárkészletről azonnal hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
településére, ingyenes helyszíni ára- vihetők! www.hasznaltablak.hu
jánlattal! Hérics Redőny: 96/242- Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM 98*208-as méret (egyszárnyas kivi655, 06-30/204-0-205, e-mail: márkájú, fehér színben, vadonatújan, tel) 69.900 Ft/db, valamint 138*208hericsredony@gmail.com
1 év garanciával, 240*200-as, as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
0630/610-3850.
Szobafestést, glettelést, díszburkola- 240*210-es, és 250*200-as méret- Munkaidőben:
tok felrakását vállaljuk. Tel.: 06 20 ben 84.900 Ft/db. Munkaidőben: www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
360 6197
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 . Ady Endre u. 13.

Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
Antik bútor felújítást vállalok. 060630/274-3864.
20/320-9691
Kémények felújítása! 0630/274Lakások, pincék ürítését, takarítását,
3864.
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.

Házak, pincétől padlásig lomtalanítását vállaljuk. Farkas Péter
0620/228-9364.

ve gye S

www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
Füstölt sertéshús termékek, alkalmanként friss hús eladó Beledben.
06-20/9523-439
Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
1600 méretben 35 db valamint termosztátfejek, szelepek, falikonzolok
áron alul eladók. Érd.: 06-70/4187600

220 literes Zanussi Lehel önolvasztós
hűtőszekrény, 380-as terménydaráló
eladó. 06-20/950-6378
9 kW-s Meteor gránit kandalló és tölgyfa étkezőasztal 6 db székkel eladó.
06-30/348-9320
Hús füstölést vállalok. Csorna 0630/974-8559
Hagyatékot, bútorokat, lakás
kiegészítőket, tollat 30.000ft ig a
pincétől a padlásig vásárolok.
Érd:06/20/804-2771
Ingyen elvihető nagy mennyiségű
kisméretű bontott tégla Kapuváron.
06302359699

Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 W4 db Peugeot 307 gyári alufelni s eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth
eladó. 20.000 Ft Tel.: 06- Mátyás 06-30/637-0630
20/3443271
Magas áron vásárolok dunnákat,
hangszereket,
Alma (több féle) eladó őstermelőtől. párnákat,
Csorna, József a u. 66. 96/262-220 porcelánokat, faliórát, festményeket,
szarvasagancsot hagyatékból, búEladó Junkers vegyestüzelésű Öntorokat, mindenféle öreg hagyatékot
töttvas kazán 20 KW kitűnő állapotú.
06-70/675-5104
Ér:+36302688864
250 db fa gyümölcsös láda külön
Csornán bontott hullámpala ingyen
vagy egyben eladó. 96253-379 06elvihető. Érd.: 06 20 992 4625.
20/465-0935
Teknőket, bontószéket, gyalupadot,
répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
boronát, stokedlit, konyhakredencet
valamint hagyatékot mindenféle
tájházi dolgokat vásárolok saját
részre. Hívjon bizalommal házhoz
megyek
0620/9779690 0696/244-930

Gyümölcsfa oltványok,
bogyósok, dió, mogyoró,
dísznövények, tuják.
Szaktanácsadás.
Csorna, Bõsárkányi út (Csorna felõl a 2. lejáró)
06/30/283-7573 - 06/30/396-4467
Nyitva: H-P: 8-16, Szo:8-12
www.horvathfaiskola.hu
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Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kereseti lehetőség, azonnali kezdés. 0630/2379-845 Németh és Németh Kft.
Gyógytornászt keres egy ausztriai
egészségcentrum
email:
office@orthopraxis.at
Figyelem !!! Munka lehetőség !! Tobozkoszorú díszítésre női munkaerőt
keresek,
október
hónapban,
hétvégén is . Kötetlen munkaidőben,
akár napi néhány órában is . Szaktudást , gyakorlatot nem igényel.
Érdeklődni : 06 30 631-5222 Varga
Győző
Kapuvári JAM étterem 1 fő szakácsot
keres kiemelt bérezéssel. Érd.: 0630/215-8577
Kapuvár környékére idős néni mellé
ottlakással gondozónőt keresünk.
Érd.: +36-70/425-1802
Kapuváron az Ősze Trafikba 1 fő férfi
áru feltöltő munkakörbe keres embert Érd: 0620/911-0182 telefonszámon vagy személyesen a trafikba
Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres
1 fő munkavállalót betanított
munkára, kiemelt bérezéssel. B kat.
jogosítvány előnyt jelent. Érd.: 0630/240-3809 Família Filó Kft.
Betonmixerre keresünk gépkocsi
vezetőt Kapuvár- Csorna környékéről
Bau- Trans 2004 Kft. 0630/2355970

oK tatáS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás
szervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5932232, www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)
Gitároktatás 7 éves kortól, akkordozási, pengetési és hangszerkezelési technikák, a gitározáshoz
szükséges elméleti ismeretek
tanítása, különböző zenei stílusokkal
való ismerkedés +36 20 236 6634
Angol-német felsőfokú nyelvvizsgával korrepetálást, érettségire
felkészítést vállalok Kapuváron 0630/293-9068
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Lemezek alá rejtett forradalom – új Renault Clio (2019)
az autóiparban manapság még a konzervatívabb gyártók is igyekeznek bevállalósabb formákat alkotni, de legalábbis egyértelműen
megkülönböztetni az új
generációs modelleket az
elődöktől.
A Renault most mégis úgy
döntött, hogy a Clio esetében marad a jól bevált
formáknál, és sokkal inkább
a műszaki tartalomra helyezi a hangsúlyt.
Az első Clio 1990-ben került
forgalomba, vagyis 29 év
alatt négy generációt élt
meg. Az importőr is nagy
erőkkel készült a modellváltásra, ami fokozatosan
megy majd végbe, ugyanis
a legnépszerűbb verziók a
negyedik generációból is
elérhetők maradnak a jövő
év közepéig.
Mi is azonban az ÚJDonSág? Első ránézésre könynyen azt gondolhatnánk,

hogy csak egy frissítésről
van szó, pedig az új generáció minden porcikája új, és
az alapoktól tervezték újra a
mérnökök. Ez azért is
fontos, mert a Renault-Nissan-Mitsubishi csoport első
modellje.
Külső tekintetében úgy
gondolták a franciák, hogy
ami bevált, azon jobb nem
változtatni, így néhány finomítás elég ahhoz, hogy
továbbra is vonzó maradjon
az autó. Az új generáció
esetében nem csak hátul,
hanem elöl is teljesen LEDes fényforrások járnak már a
legolcsóbb verzióhoz is,
ami dicséretet érdemel –
egyrészt fokozott fényerejük miatt jóval nagyobb biztonságot biztosítanak az új
egységek, másrészt pedig a
külcsínt is alaposan feldobják. Lehetne persze sorolni
a változtatásokat, hiszen
van belőlük bőven.
Míg az alapok forradalmat
hoztak, a külcsín inkább

evolúciós változtatásokon
ment keresztül, de mi a
helyzet az utastérrel? Az
autóban helyet foglalva természetesen rögtön szembetűnőek a változások: a
legjobban felszerelt példányokban 10 colos, kiválóan
személyre szabható digitális műszerfalat és hatalmas, 9,3 colos, álló
elrendezésű multimédiás
képernyőt találunk. Az új
szoftver
egyébként
alapáron képes a mobiltelefonjaink
képernyőjének
tükrözésére (Android Auto,
Apple CarPlay). Az új generáció nem csak multimédia
terén szeretne élre állni a
kategóriában: az anyaghasználatra és az összeszerelésre
is
kiemelten
figyeltek a gyáriak, és ez bizony meg is látszik az
autón.
Az ülések is új, szellősebb
térérzetet eredményező
dizájnt kaptak, és igazán
kényelmesre sikerültek, de

az új kormány is hozzájárul
a modernebb hangulathoz.
Praktikum szempontjából
nem lehet panasz, tárolóból
azért van bőven.
A Clio hatalmasat lépett
előre technológia terén,
hiszen olyan opciók járnak
hozzá már alapáron, mint a
vészfékrendszer, a sávelhagyásra figyelmeztető és
azt megakadályozó asszisztens, a tempomat vagy
éppen a táblafelismerő.
Extraként akár adaptív tempomattal és sávtartóval dolgozó
félig
önvezető
rendszer, holttérfigyelő és
360 fokos kamerarendszer
is rendelhető.
Hajtásláncok terén is akad
bőven újdonság. A 0,9 és az
1,2 literes turbómotort is
lecserélték
a
gyáriak,
méghozzá egy egyliteres és
egy 1,3 literes egységre.
Mindehhez egy ötsebességes manuális váltót kapunk alapáron, de felárért
egy CVT automata is

kérhető. Természetesen
dízelmotor is van: a jól ismert 1,5 literes szerkezet
első körben 115 lóerővel és
260 Nm-es nyomatékkal
lesz elérhető, amelyet egy
hatfokozatú, kézi váltón
keresztül juttat el az első
kerekekhez.
Az előző generációs Clio is
a piacon marad még jó pár
hónapig, és aki esetleg
kombit szeretne a kisautóból, az jobb, ha kihasználja ezt, ugyanis az új
verzióból nem fog puttonyos variáns készülni.
Az új Clio tehát nem okoz
csalódást, sőt! Technológiai
téren mindenképpen forradalminak nevezhetjük az
újdonságot, ahogyan a
belső anyaghasználat és az
összeszerelés is nagy piros
pontot érdemel. Érezhető,
hogy továbbra is a
kategória egyik legvonzóbb szereplője maradhat
az autó.
(Forrás: autopult.hu)
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Ezek a legjobb autógumik az idén
egyelőre még kellemes
a hőmérséklet, de a közelgő fagyos időszakra
nem árt időben felkészülniük az autósoknak.

Az auto Motor und Sport
évről évre a szezon előtt
mindig elkészíti a nagy
téligumitesztjeit,
és
nincs ez másképp idén
sem. A német lap
munkatársai első körben a
215/55
R17-es
méretkategória aktuális
kínálatát vetették alá
nyúzópróbának,
mégpedig oly módon, hogy a
gumikat az egyik legnépszerűbb új autóra, a Volkswagen T-Rocra szerelték
fel.

A többek közt havas,
nedves és száraz körülmények mellett is alaposan letesztelt téligumik
közül a továbbfejlesztett
goodyear ultragrip performance plus teljesített
a legjobban, vagyis az
Auto Motor und Sport szerint 2019-ben az említett
méretben ez a legjobb
választás. Ez az abroncs
8,9 pontot zsebelt be.

Continental TS 850 P (8,1
pont), a Michelin Alpin 6
(7,9 pont), a Hankook
icept evo2 (7,6 pont), a
Falken Eurowinter HS01
(7,4 pont), illetve a Toyo
Snowprox S954 (7,3 pont)
következik a sorban.
Az eddig felsorolt abroncsok nagyon jó, illetve jó
minősítést kaptak, a
következők viszont már
csak kielégítő teljesítményt nyújtottak: Pirelli
Winter Sottozero 3 (7
pont), Giti Winter W1 (6,9
pont), Nokian WR Snowproof (6,2 pont).

A képzeletbeli ezüstérem
a 8,8 pontos bridgestone
blizzak lM005-nek jár, a
dobogó harmadik fokára
pedig a 8,3 pontot kapott
Vredestein Wintrac pro Vannak, akik úgy ítélik
kerülhet.
meg, hogy nem érdemes
Ezután a tavalyi győztes félévente gumit cserélgetni, és egész évben
ugyanazt a négy évszakos
szettet használják.
Számukra készült el az
osztrák ARBÖ szervezet
legfrissebb négyévszakosgumi-tesztje. A GTÜ
és az ACE segítségével
készített vizsgálat során
arra voltak kíváncsiak,
hogy hogyan teljesítenek
a gyakorlatban a gyártók
205/60 R16-os méretű
abroncsai.
A maximálisan megszerezhető 250 pontból 194

pontot szerzett a Continental allSeason Contact, amely ezzel a teszt
abszolút győztese lett. A
képzeletbeli ezüstérem a
186 pontos Fulda MultiControlnak, a bronz
pedig a 184 pontos
goodyear Vector4Seasong 4g-nek jár.
Ezután a következő gumik
következnek a sorban:
Michelin Crossclimate+
(183 pont), Nokian Weatherproof (183 pont), Hankook Kinergy 4S 2 (182
pont),
Bridgestone
Weather Control (181
pont).

Az egyetlen abroncs, ami
jelentős lemaradásban
van az élmezőnyhöz
képest, a Nexen Nexen
Nblue 4Season: mindössze 162 pontot ért el.
Téli körülmények mellett a
Fulda, vizes úton a Continental, száraz aszfalton
pedig a Michelin teljesített
a legjobban.
Összehasonlításképpen: a
referencia-nyáriguminak
használt Dunlop abroncs
136 pontot, az ugyancsak
referenciának használt
téligumi
Continental
pedig 197 pontot zsebelt
be.

2019. október 18.

15

16

2019. október 18.

