
UUTUUS

* Ajomatka renkaan puhkeamisen jälkeen voi vaihdella riippuen ajoneuvon kuormasta, lämpötilasta ja siitä milloin rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) alkaa hälyttämään. Bridgestonen DriveGuard-kesärenkaiden märkäpitoluokitus EU-rengasmerkinnässä on A. DriveGuard-renkaita ei tällä hetkellä ole saatavilla pakettiautoihin, ja niitä on vain autoihin, joissa on rengaspaineiden 
valvontajärjestelmä (TPMS). Katso lisätietoja osoitteesta www.bridgestone.eu/driveguard. ** Bridgestone DriveGuard saa korkeat testiarvosanat verrattuna kolmen kilpailijan perinteisiin renkaisiin seuraavissa: vesiliirto suoralla, vesiliirto kaarteessa, jarrutus kuivalla ja märkäpito sivusuunnassa. Kilpailijoiden tasolla se on jarrutuksissa märällä sekä ohiajomelussa ja vertailukelpoinen 
mukavuudessa. Testin suoritti marraskuussa 2015 TÜV SÜD Product Service GmbH  (Raportti 713073923-5 – Rengaskoko 225/45 R17).

VOIT JATKAA AJAMISTA 80 KM 
ENINTÄÄN 80 KM/H*

RENGASRIKKO VOI  
ODOTTAA JUURI SINUA



Kuvittele miltä tuntuu ajaa, kun rengaspaineen merkkivalo syttyy kojetaulussasi.  
Ajoit juuri naulaan ja nyt renkaasi paine laskee. 
 
Henkilöautoille suunniteltu Bridgestonen nerokas DriveGuard-tekniikka säilyttää auton  
hallittavuuden renkaan puhjettua, ja voit ajaa turvallisesti vielä 80 km enintään  
80 km/h:n nopeudella, kunnes voit joko korjata tai vaihtaa renkaan.  
 
Bridgestone DriveGuard -renkaat on suunniteltu, jotta voit jatkaa matkaasi renkaan  
puhjettua. Niiden tukevat, vahvistetut kyljet pitävät sinut tiellä ja kantavat autosi  
koko painon.

DRIVEGUARD-RENKAILLA 
VOIT AJAA HUOLETTA.

Jätskiauton 28,80 e  
lahjakortti Bridgestone  
DriveGuard -renkaiden  
(4 kpl) ostajalle!

RENGASRIKKOJA ON MONENLAISIA, JA  
JOKU NIISTÄ VOI ODOTTAA JUURI SINUA.  

Suunniteltu kaikkiin 
henkilöautoihin joissa on TPMS*

Autoosi

Antaa mielenrauhan lähes 
kaikenlaisten rengasrikkojen varalta

Turvallisuus ja 
mukavuus

Paras arvosana märkäpidosta 
ja lyhyt jarrutusmatka*

Hallinta märällä

Lahjakortteja rajoitettu erä!

Vain First Stop -liikkeistä!

Starttaa Bridgestone-renkailla ja kiihdytä kohti kesää!
Osta Bridgestone-rengassetti ja olet mukana Aurinkomatkojen 
2000 € matkalahjakortin ja mahtavien viikkopalkintojen 
arvonnassa.

Viikkopalkinnot:
3 kpl Samsung 55” 4K UHD -televisiota
1 kpl Samsung Galaxy S7 edge
1 kpl Bridgestone-rengassarja (max 17”)

Matka
aurinkoon!



39800
4 kpl

Koko 195/65-15

48800
4 kpl

Koko 205/55-16

76800
4 kpl

Koko 225/50-17

132,67/kk  
3 kk koroton maksuaika

162,67/kk  
3 kk koroton maksuaika

256,00/kk  
3 kk koroton maksuaika

UUTUUS!

TULE TUTUSTUMAAN!
Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja ja sisältää vannetyöt, 
tasapainotuksen, kierrätysmaksun ja allelaiton.

Tarjoukset  
voimassa  

15.5.2017 asti.

Saatavilla 19 eri kokoa. Kysy tarjousta!

JÄÄHDYTYSRIPAMALLI

VAHVISTETTU KYLKI

PERINTEINEN RENGAS DRIVEGUARD-RENGAS

TPMS-HÄLYTYS



* Ajomatka renkaan puhkeamisen jälkeen voi vaihdella riippuen ajoneuvon kuormasta, lämpötilasta ja siitä milloin rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) alkaa hälyttämään. Bridgestonen DriveGuard-kesärenkaiden märkäpitoluokitus 
EU-rengasmerkinnässä on A. DriveGuardrenkaita ei tällä hetkellä ole saatavilla pakettiautoihin, ja niitä on vain autoihin, joissa on rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS). Katso lisätietoa osoitteesta www.bridgestone.eu/driveguard.
** Bridgestone DriveGuard saa korkeat testiarvosanat verrattuna kolmen kilpailijan perinteisiin renkaisiin seuraavissa: vesiliirto suoralla, vesiliirto kaarteessa, jarrutus kuivalla ja märkäpito sivusuunnassa. Kilpailijoiden tasolla se on jarrutuksissa märällä 
sekä ohiajomelussa ja vertailukelpoinen mukavuudessa. Testin suoritti marraskuussa 2015 TÜV SÜD Product Service GmbH (Raportti 713073923-5 – Rengaskoko 225/45 R17).

RENGASASIANTUNTIJASI

BRIDGESTONE DRIVEGUARD PITÄÄ SINUT LIIKKEELLÄ RENGASRIKON SATTUESSA.
Bridgestone DriveGuard suojaa sinua kaikenlaisilta tiellä odottavilta rengasrikoilta. Puhkoopa terävä lasinkappale renkaan
kyljen tai terävä naula kulutuspinnan — Bridgestone DriveGuard auttaa sinua jatkamaan ajoa 80 km enintään 80 km/h:n
nopeudella.*

www.driveguard.com


