
OSALLISTU  
ARVONTAAN! 
KUPONKI SISÄPUOLELLA.

RENGASASIANTUNTIJASI
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57800
4 kpl

Koko 205/55-16

104,55/kk  
6 kk koroton maksuaika

Uusinta rengasteknologiaa 
Sinun turvaksesi!
Noranzan pehmeä kumiseos yhdistettynä  
jäykkään keskiripaan ja toisiinsa lukittuviin  
lamelleihin takaa hyvän ajovakauden, pidon  
ja ohjaustuntuman vaihtelevissa kelioloissa.  
 
Ainutlaatuinen nastan muotoilu takaa  
erinomaisen kiihdytys- ja jarrutuspidon.

MAKSA
KUN JAKSAT!

Nyt saat  
6 kk korotonta 

maksuaikaa.

Nyt uudet, turvalliset renkaat ja vaikka vanteetkin  
autoosi KUUDEN KUUKAUDEN KOROTTOMALLA  
MAKSUAJALLA! Tarjous voimassa 2.10. - 30.11.2017.  
Lue lisää seuraavalta sivulta.

Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja  
ja sisältää vannetyöt, uudet  
venttiilit, tasapainotuksen, kierrätys- 
maksun ja alle asennuksen.   
KORKO 0% -kampanja ja kaikki  
tarjoukset voimassa 2.10. – 30.11.2017  
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.  
Katso sivulta 2 First Stop Erämaksun  
tarkemmat tiedot. 

SHOKKITARJOUS!
• RAJOITETTU ERÄ •

22900

FIRESTONE  
WINTERFORCE  
NASTARENGAS 

Koko 175/65-14

4 kpl

46,38/kk  
6 kk koroton maksuaika

Noranza 001 on  
tehty Pohjolan talveen!
”Bridgestonen jääpito on mainio. Erityisesti vetopito  
on huipputasoa ja ajaminen on helppoa. Rengas vastaa  
ohjaukseen tarkasti. Lumisella tienpinnalla Bridgestone  
käyttäytyy rauhallisesti ja ohjautuu varmasti myös  
yllättävissä ajotilanteissa.”  
Tekniikan Maailma 17/2017 Talvirengastesti

www.firststop.fi

http://www.firststop.fi/


Kysy myös muita rengaskokoja! Kaikki rengaskoot autoon kuin autoon.

Nyt on oikea aika ostaa uudet ja turvalliset talvirenkaat autoosi. Saat  
korotonta maksuaikaa renkaillesi kun toimit nopeasti! 2.10. – 30.11.2017  
avatulle luotolle saat maksuaikaa 6 kk ilman korkoa. Ei yrityksille.

• Luottoraja jopa 4000 euroa
• 14 pv kulutonta maksuaikaa

Erämaksun tyypillistä käyttöä kuvaava luotto 1000 €, maksuaika 6 kk. Luottokustannukset  
49,30 € (korko 0%, avausmaksu 19,90 € ja kuukausikulut 4,90 €), todellinen vuosikorko 17,89%. 
Kuluttajasuojalain mukainen luottohinta 1049,30 €. Kuukausilyhennyksen suuruus esimerkki- 
laskelmassa 174,88 €. Svea Ekonomi voi sopia kauppiaan kanssa poikkeavista hinnoista.  

Etunimi 

Sukunimi 

Lähiosoite  

Postinumero ja -toimipaikka

Matkapuhelin  

Sähköpostiosoite

Sähköpostiini saa lähettää tarjouksia sekä uutisia First Stopin ja Bridgestonen tuotteista.

ARVONTAKUPONKI

Bridgestone  
Turanza T005 
-kesärengassarjan (maks 16”)

Arvonnat suoritetaan arvontakupongin 30.11.2017 mennessä palauttaneiden kesken. Palkinnot toimitetaan keväällä 2018 tuotteen saavuttua markkinoille.

Palauta 
arvonta-
kuponki 
liikkee-

seemme!

TESTIMENESTYJÄ! 
TURVALLISUUTTA JA  
HALLINTAA TALVEEN! 

KATSO!
LIITTEEN NORANZA +  

VANNE -PAKETTITARJOUS!

77800
4 kpl

Koko 215/55-17

137,88/kk  
6kk koroton maksuaika

79800
4 kpl

Koko 225/50-17

141,22/kk  
6 kk koroton maksuaika

45800
4 kpl

Koko 195/65-15

84,55/kk  
6 kk koroton maksuaika

57800
4 kpl

Koko 205/60-16

104,55/kk  
6 kk koroton maksuaika

Nyt uudet, turvalliset renkaat ja vaikka vanteetkin autoosi KUUDEN KUUKAUDEN  
KOROTTOMALLA MAKSUAJALLA! Tarjous voimassa 2.10. - 30.11.2017. 

HALLINTA  
Pehmeä kumiseos yhdistettynä jäykkään kes-
kiripaan ja toisiinsa lukittuviin lamelleihin takaa 
hyvän ajovakauden, pidon ja ohjaustuntuman 
vaihtelevissa kelioloissa.

ÄÄRIMMÄISET TALVIOLOT  
Erinomainen kiihdytys- ja jarrutuspito täyttää 
pohjoisen talven vaatimukset.

JÄÄPITO  
Nastamäärä jopa 96 kpl / vierintäkehän metri - 
esim: 205/55R16 koossa 190 kpl tiukasti jäähän 
purevaa nastaa.

KESTÄVYYS  
Innovatiivinen kulumismittari helpottaa ja no-
peuttaa renkaan kuluneisuuden arviointia. Yleen-
sä kulumisvaroittimet varoittavat vasta  
kun urasyvyys on jo alle turvallisuusrajan.

MAKSA
KUN JAKSAT!

Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja ja sisältää vannetyöt, uudet venttiilit, tasapainotuksen, kierrätysmaksun ja alle asennuksen. Renkaiden ja vanteiden hinta ei sisällä mahdollisia rengaspaineventtiileitä eikä niiden ohjelmointia .  
Tarjoukset voimassa 2.10. – 30.11.2017 tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

NORANZA ON JOKAISEN AUTON NASTARENGAS.
NYT 6KK KOROTON OSAMAKSU!

ARVOMME  
5 SARJAA!

Palauta tämä kuponki liikkeeseemme.

Voit voittaa vuoden 
2018 huippu-uutuus

Ostosumma Kuukausierä 6 kk  
  korko 0 %  
 300 € 58,20 €

 500 € 91,55 €

 1 000 € 174,88 €



Kysy myös muita rengaskokoja! Kaikki rengaskoot autoon kuin autoon.

SUOSIKKI!
Katumaasturin kitkarengas

Turvallisuutta Suorituskykyä 
pohjoisen talveen

Taloudellisuutta

NASTARENGAS NYT MYÖS TILA-
TAKSEIHIN JA PAKETTIAUTOIHIN!

53800
4 kpl

Koko 195/70-15C

97,88/kk  
6 kk koroton maksuaika

67800
4 kpl

Koko 215/65-16C

121,22/kk  
6 kk koroton maksuaika

Muut koot: 

KYSY TARJOUSTA!

Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja ja sisältää vannetyöt, uudet venttiilit, tasapainotuksen, kierrätysmaksun ja alle asennuksen. Renkaiden ja vanteiden hinta ei sisällä mahdollisia rengaspaineventtiileitä eikä niiden ohjelmointia .  
Tarjoukset voimassa 2.10. – 30.11.2017 tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

KOKEILE NYT  

Bridgestone Blizzak WS80 tai DM-V2 -kitkarenkaita  

TYYTYVÄISYYSTAKUULLA!

Blizzak WS80
Blizzak WS80 on huippukitkarengas henkilöautoihin. 
Se tarjoaa vaativiin talvioloihin hyvät ajo-ominai-
suudet, oli alla lunta, jäätä tai sohjoa Blizzak WS80 
-kitkarenkaaseen voit luottaa.

Blizzak DM-V2
Blizzak DM-V2 on kitkarengas maasturi- 

kuljettajille, jotka haluavat parhaan mahdollisen  
pidon talvioloihin. Blizzak DM-V2 tarjoaa huippu- 

hyvän pidon ja jarrutuksen lumella ja jäällä.

Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa 
renkaat vastaavan kokoisiin Bridges-
tone-nastarenkaisiin 30 vuorokauden 
sisällä ostosta. Maksat vain hinnan- 
erotuksen ja rengastyöt!

42800
4 kpl

Koko 195/65-15

79,55/kk  
6 kk koroton maksuaika

53800
4 kpl

Koko 205/55-16

97,88/kk  
6 kk koroton maksuaika

76800
4 kpl

Koko 225/65-17

136,22/kk  
6 kk koroton maksuaika

52800
4 kpl

Koko 215/65-16

96,22/kk  
6 kk koroton maksuaika



Hinta sisältää vannetyöt, tasapainotuksen, kierrätysmaksun  
ja alle asennuksen. Rajoitettu erä. Tarjous voimassa  
30.11.2017 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

TALVITARJOUS

FIRESTONE WINTERFORCE   
nastarengassarja
Koko 195/60-15

29900

Hinta sisältää vannetyöt, tasapainotuksen, kierrätysmaksun  
ja alle asennuksen. Rajoitettu erä. Tarjous voimassa  
30.11.2017 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

TALVITARJOUS

RENGASASIANTUNTIJASI

SHOKKITARJOUS!
• RAJOITETTU ERÄ •

FIRESTONE WINTERFORCE   
nastarengassarja
Koko 195/65-15

29900

SHOKKITARJOUS!
• RAJOITETTU ERÄ •

Renkaan kosketuspinta tiehen kolmen millin  
vesipatjalla eri ajonopeuksilla ja urasyvyyksillä:

Lain mukaiset renkaiden vähimmäisurasyvyys on talvirenkailla 3 mm ja kesären-
kailla 1,6 mm. Laillinen, noin 3 - 4 mm urasyvyys on talvirenkaissa vaihdon merkki.  
 Kesärenkaiden minimiurasyvyys on kaukana turvallisesta,   
 4 mm urasyvyys on minimi vesiliirron välttämiseen sadekelillä  
 ajettaessa. Katso miltä renkaasi näyttävät. Nyt saat meiltä  
 uudet turvalliset renkaat edullisella First Stop Erämaksulla.

MAKSA
KUN JAKSAT!

tiesitkö että kumho on hinta/laatusuhteeltaan järkivalinta! 
Kumhon talvirenkaat testataan suomessa ja nastat on meidän 
keleihin suomessa kehitetty ja valmistettu

Hinta sisältää vannetyöt, tasapainotuksen, asennuksen 
ja kierrätysmaksut. Tarjoukset ovat voimassa 30.11.2017 
asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 

SUV nastarengas

Koko 215/65 R16

KC-16 SUV nastarengas

Koko 235/65 R17

Wi-31

45500
4 kpl

84,05/kk  
6 kk koroton maksuaika

62500
4 kpl

112,38/kk  
6 kk koroton maksuaika

www.firststop.fi

http://www.firststop.fi/

