
Celková Žvotnost pneumatik
Doporučuje se maximálně 10 let'
Celková Žvotnost pneumatiky = technická
Evotnost pneumatiky počínající datem její

{roby' Datum r1íroby pneumatiky je uvedeno
na její bočnici v podobě čtyřčíselného kódu
(mmrr) po zkratce DOT. V souladu s mezi-
národní praxí by celková Životnost pneumati-

ky neměla přesáhnout 10 let.

Prcvozní řtvotnost pneumatik
Doporučuje se maximálně 6 let.

Provozní životnost pneumatik = Ívotnost
pneumatiky počínající datem jejího uvedení
do provozu' Maximální provozní Životnost
pneumatiky není moŽné stanovit s přesností,
protoŽe rychlost jejího opotřebení závisí na

rozličných faktorech. V souladu s mezinárod-
ní praxí by pneumatika neměla být uŽívána
déle neŽ 6 let. Obecně ovšem platí, Že pneu-

matiky dosahují limitní míry opotřebení

{razně dříve.

Pneumatiky prcdávané jako nové
Doporučuje se maximálně 5 let. Pneumatiky
staré aŽ pět let mohou být prodávány jako
nové, protoŽe pokud jsou správně sklado-
vané, uchovávají si po tuto dobu své původní

technické Vlastnosti. Správný obchodní
postup by měl zaručit, Že je zákazník infor-
mován o datu výroby pneumatik, pokud
jejich stáří přesáhne tři roky.

pneumatiky skladované po dobu třÍ let
měly na |edu stejnou přilnavost jako
pneumatiky nové (VTl 2000). Odborníci
zastávají stanovisko, Že pneumatika si
zachovává své původní technické vlast-
nosti po dobu aŽ pěti let' pokud je
správně skladována a nenÍ uŽívána V pro-

vozu. Při doručování jsou pneumatiky
vŽdy skIadovány podle předpisů, které
ovŠem následně nemusejí být dodrŽovány
zákazníky' Pneumatiky musejÍ být

usk|adněny čisté, na suchém a chladném
místě, mimo dosah slunečního zářenÍ.

Podle situace můŽe odborník na pneuma-

tiky poskytnout o skladovánÍ podrobnější
informace.
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řNeznelost zákazníka neomlguvá, ale
konnpIiku'le prŮd€j z pohledu deta výnohy

Starý
mladýlll
Magická písmena DoT.
Z pohledu zákazníka časťo
zásadní hledisko...

le jak je to ve skuteČnosti s Život-

ností pneumatiky? Je nutné za
kaŽdou Cenu mÍt v nabídce pouZe pneU-

matiky maximálně rok staré? Jak řešit
aktuá|ní Situaci, kdy prodeje ochromily
výrazné pok|esy a největším obchod-
nÍkům zůstanou minimá|ně po dobu da|ší
nové letnÍ sezóny tisíce pneumatik?'

Stanovisko výrohce
V pos|ední době se stále častěji hovoří
o Životnosti pneumatik pro osobní vozidla'
Výrobci pneumatik zastávajÍ stanovisko,
Že pneumatika si zachovává své původní
technické vlastnosti po dobu pěti let'
pokud je správně skladována a nenÍ
uŽívána V provozu. V souladu s mezi-

národnÍ praxí se doporučuje pneumatiku

uŽívat nejdéle deset let od data její výroby.

Nejvýznamnější finŠtí zástupci v odvětví
pneumatik respektujÍ doporučení evrop-

ských zastřešujících organizací (STRo

a ETRMA). Pneumatiky prodávané jako
nové by měly b1ýt vyrobené maximálně pět

let před jejich prodejem. Správný obchod-
nÍ postup by měl zaručiI, Že je zákazník
informován o datu výroby pneumatik,
pokud jejich stáří přesáhne tři roky.

Tříčíselný kód rrrinulostí
Datum výroby pneumatiky je uvedeno na
její bočnici vedle zkratky DoT. od roku
1990 bylo datum výroby pneUmatiky
označeno pomocÍ tříčíselného kódu.
PočÍnaje rokem 20OO Se tento kód změniI

na čtyřčÍselný. NapřÍk|ad kód 1608 značí
16' týden roku 2008.

V souladu s mezinárodní praxí

se doporučuje pnoumatiku

užívat nejdéle deset let

od data jejíuýroby.

Původní tech nické vlastnosti pneumati ky

mohou být zachovány aŽ po dobu pěti let

SloŽky běhounové směsi začnou postu-

pem času tvrdnout. Proto jsou směsi
moderních kvalitních pneumatik oboha-
ceny o chemické přísady, které pneumati-

ku chrání před jejím stárnutÍm a pomáha-
jí zachovávat její technické vlastnosti po

dobu několika prvních |et její Životnosti.

NapřÍktad studie uskutečněná švédským
institutem dopravy VTl ukázala, Že zimní
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