
Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja ja sisältää 
vannetyöt, uudet venttiilit, tasapainotuksen,  
kierrätysmaksun ja alle asennuksen.  
Hintoihin ei sisälly mahdolliset paineen- 
tunnistusanturit eikä niiden koodaus.

Nyt uudet, turvalliset  
renkaat ja vanteet autoosi.  

KOLMEN KUUKAUDEN  
KOROTON JA KULUTON MAKSUAIKA!
OLETKO SINÄ FIRST STOP JOPON VOITTAJA? 

NOPEAN 
ETU:

3 kk korotta 

ja kuluitta

RENGASASIANTUNTIJASI
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22 HUIPPUHERKKUA 

KAUPAN PÄÄLLE!

Jätskiauton  
29,40 e  
lahjakortti  
Bridgestone  
-kesärenkaiden  
(4 kpl) ostajalle!
Rajoitettu erä.

VOITA  
JOPO!

TULE JA  
OSALLISTU!

Huippu-uutuus henkilöautoille maantieajoon.  
Ylivertaista hallittavuutta märällä kelillä. Mukavuus,  
kestävyys ja turvallisuus ovat kesärengas-
uutuudessamme täydellisessä tasapainossa. 

UUTUUS!

43800
4 kpl

Koko 205/55R16

146,00/kk  
3 kk koroton maksuaika

SHOKKITARJOUS!
• RAJOITETTU ERÄ •  

• ASENNUS KAUPAN PÄÄLLE •

19900

DAYTON TOURING 2
KESÄRENGASSARJA

Koko 175/65R14

66,33/kk   
3 kk koroton maksuaika

4 kpl

Bridgestonen  
Euroopassa  
valmistama!

Laadukas  
kesärengas!

Muut rengaskoot: kysy tarjousta!

Erämaksukampanjan käyttöä  
kuvaava luotto 1000 €, maksu- 
aika 3 kk. Luottokustannukset  
0 € (korko 0,00%, avausmaksu  
0 € ja kuukausikulut 0 €), todellinen 
vuosikorko 0,00%. Kuluttajasuoja- 
lain mukainen luottohinta 1000 €. 
Kuukausilyhennyksen suuruus esi-
merkkilaskelmassa 333,33 €. 
Svea Ekonomi, Mechelininkatu 1a, 
Helsinki.

VUOTTA!

TM 5/2018 
KESÄRENKAAT 2018: 
TURANZA T005 
VIISI TÄHTEÄ! 

VORSSA

TA-Rengas
Hämeentie 31, 30100 FORSSA 

Puh. 03 422 6900 ja 044-757 9880, www.ta-rengas.fi 
Avoinna ark. 8-17, sesonkina la 9-13 FRSS



Kysy myös muita rengaskokoja! Kaikki rengaskoot autoon kuin autoon.

Etunimi 

Sukunimi 

Lähiosoite  

Postinumero ja -toimipaikka

Matkapuhelin  

Sähköpostiosoite

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

ARVONTAKUPONKI

Sähköpostiini saa lähettää Jäätelöauton tarjouksia.

Täytä kuponki, leikkaa se irti ja palauta liikkeeseemme. Arvonnat suoritetaan 12.6.2018 arvontakupongin 15.5.2018 mennessä palauttaneiden kesken.

Palauta 
arvonta-
kuponki 
liikkee-

seemme!

ARVO
445,00

Huippurengas, joka 
tarjoaa tasapainoisesti 
turvallisuutta, muka- 
vuutta, kestävyyttä ja 
ympäristöystävällistä 
suorituskykyä.  
 
• Optimaalinen pito 
 ja vakaus tekevät 
 jarrutuksesta märällä 
 pinnalla luotettavaa.
 
• Erinomainen vakaus 
 suurissa nopeuksissa 
 ja loistavat maantie-
 ominaisuudet tekevät 
 ajamisesta tasaista ja 
 miellyttävää.
 
• Uusi tehokkuustaso, 
 pieni vierintävastus ja 
 hiljainen ajoääni.

Renkaiden hinnat  
4 kpl / sarja ja sisältää 
vannetyöt, uudet venttiilit, 
tasapainotuksen, kierrätys- 
maksun ja alle asennuksen. 
Hintoihin ei sisälly mahdol-
liset paineentunnistusantu-
rit eikä niiden koodaus

36800
4 kpl

Koko 195/65R15

122,66/kk  
3 kk koroton maksuaika

52800
4 kpl

Koko 205/60R16

176,00/kk  
3 kk koroton maksuaika

69800
4 kpl

Koko 225/50R17

232,66/kk   
3 kk koroton maksuaika

NYT VOIT VOITTAA 445,00 ARVOISEN JOPON ITSELLESI!

NOPEAN 
ETU:

3 kk korotta 

ja kuluitta

First Stop  
-liikkeet arpovat 
50 kpl ainutlaatuisia  
JOPO-polkupyöriä!

Palauta kuponki  
liikkeeseemme.   

Voit olla First Stop 
JOPOn omistaja! 

Bridgestonen henkilöautoille suunnittelema, nerokas  
DriveGuard-tekniikka säilyttää auton hallittavuuden  
renkaan puhjettua. Voit ajaa autolla turvallisesti vielä  
80 km enintään 80 km/h:n nopeudella, kunnes voit  
joko korjata tai vaihtaa renkaan. 

Kysy tarjousta! Saatavilla 19 eri kokoa. 

77800
4 kpl

Koko 225/50R17

259,33/kk  
3 kk koroton maksuaika

-RENKAILLA  
AJAT HUOLETTA.

Turanza T005 ja nautit turvallisesta  
matkasta, myös sateisina päivinä  

Turanza T005 -kesärenkaassa on luokkansa parhaat märkäominaisuudet. 
Renkaan jarrutus- ja kaarrepito märissä oloissa sekä käyttöikä ovat  

merkittävästi kehittyneet edeltäjästään.

DESTINATION HP 
Destination HP tarjoaa katumaastureille luokkansa 
parhaan kestävyyden ja hallittavuuden märällä tiellä 
sekä huippuluokan vakauden kaikissa olosuhteissa.  
• Suunniteltu citymaastureihin   
• Pitkä käyttöikä turvallisuudesta tinkimättä
• Hyvä pito kuivalla ja märällä alustalla

Katu- 
maasturin 

kesärengas

SUOSIKKI!
Katumaasturin kesärengas

46500
4 kpl

Koko 215/65R16

155,00/kk  
3 kk koroton maksuaika

56500
4 kpl

Koko 225/65R17

188,33/kk  
3 kk koroton maksuaika

ROADHAWK  
Henkilöauton kesärengas Firestone Roadhawk  
säilyttää suorituskykynsä kaikenlaisissa  
tieolosuhteissa. 
• Luokkansa paras märkäpito
• Luokkansa paras jarrutus kuivalla
• Kehitetty kestämään

32500
4 kpl

Koko 195/65R15

108,33/kk  
3 kk koroton maksuaika

36500
4 kpl

Koko 205/55R16

121,66/kk  
3 kk koroton maksuaika

UUTUUS!
Pakettiauton kesärengas

VANHAWK 2 
Pakettiauton kesärengas. Erinomainen polttoaine- 
taloudellisuus, vierintävastus ja huipputason  
käsiteltävyys märällä.

44500
4 kpl

Koko 195/70R15C

56500
4 kpl

Koko 205/65R16C

148,33/kk  
3 kk koroton maksuaika

188,33/kk  
3 kk koroton maksuaika

Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja ja sisältää vannetyöt,  
uudet venttiilit, tasapainotuksen, kierrätysmaksun  
ja alle asennuksen. Hintoihin ei sisälly mahdolliset  
paineentunnistusanturit eikä niiden koodaus.

Renkaasi voivat olla LAILLISET, mutta  

ovatko ne TURVALLISET myös sadekelillä?
TIEDÄTKÖ?

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.

Renkaan kosketuspinta  

tiehen 3 mm vesipatjalla  
eri ajonopeuksilla ja  

urasyvyyksillä:

Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja ja sisältää vannetyöt, uudet venttiilit,  
tasapainotuksen, kierrätysmaksun ja alle asennuksen.

48800
4 kpl

Koko 205/55R16

162,66/kk  
3 kk koroton maksuaika

TUTUSTU  
DRIVEGUARD 
-RENKAISIIN
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Tarjoukset ovat voimassa 15.5.2018 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kakkosmerkit & halpikset  
-kesärengastesti 3/2018 

VOITTAJA!

”Firestone on  
vahva etenkin  

märällä kelillä.”

Erämaksukampanjan käyttöä kuvaava luotto 1000 €, maksu- 
aika 3 kk. Luottokustannukset 0 € (korko 0,00%, avausmaksu 
0 € ja kuukausikulut 0 €), todellinen vuosikorko 0,00%.  
Kuluttajasuojalain mukainen luottohinta 1000 €. Kuukausi- 
lyhennyksen suuruus esimerkkilaskelmassa 333,33 €.  
Svea Ekonomi, Mechelininkatu 1a, Helsinki.

Ostamalla  
Bridgestone-renkaat

olet mukana tukemassa 
suomalaisten lasten
liikuntaharrastusta.

Kampanja* toteutetaan yhdessä
Suomen olympiakomitean kanssa.

*Kampanja-ajat ovat 26.3.–31.5.2018 ja 1.10.–30.11.2018. Bridgestone lahjoittaa jokaisesta kampanja-aikana  
myymästään Bridgestone-merkkisestä neljän renkaan sarjasta 3 € suomalaisille seuroille.

TM 5/2018  
KESÄRENKAAT 2018: 
TURANZA T005 
VIISI TÄHTEÄ! 



RENGASASIANTUNTIJASI

Vannetyöt, tasapainotus, kierrätysmaksu ja alle  
asennus kaupan päälle. Rajoitettu erä. Tarjous voimassa  

15.5.2018 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

KEVÄTTARJOUS

DAYTON TOURING 2  
kesärengassarja
Koko 225/45R17

37900

SHOKKITARJOUS!
• RAJOITETTU ERÄ •

Bridgestonen Euroopassa 
valmistama DAYTON  
TOURING 2 -rengas ja Image 
Delta alumiinivanne -sarja 
edulliseen pakettihintaan  
12 kuukauden maksuajalla.

ALUVANTEET JA KESÄ- 
RENKAAT NYT EDULLISEEN
PAKETTIHINTAAN!

Hinta sisältää 
vannetyöt, 
tasapainotuksen 
uudet venttiilit,  
asennuksen ja 
kierrätysmaksut. 
Mahdollisesti 
tarvittavat ren-
gaspainetunnis-
timet myydään 
erikseen.

Käteishinta 645,00
Vuosikorko 15,9%
Luottohinta 701,89

Todellinen vuosikorko 17,11%
Korkojen osuus 56,89

DAYTON TOURING 2 205/55R16  
+ IMAGE DELTA -vanne

5849
/kk

16”

Käteishinta 745,00 
Vuosikorko 15,9%
Luottohinta 810,71

Todellinen vuosikorko 17,11%
Korkojen osuus 65,71

6756
/kk

DAYTON TOURING 2 225/45R17  
+ IMAGE DELTA -vanne

17”

Käteishinta 875,00 
Vuosikorko 15,9%
Luottohinta 952,18

Todellinen vuosikorko 17,11%
Korkojen osuus 77,18

7935
/kk

DAYTON TOURING 2 225/40R18  
+ IMAGE DELTA -vanne

18”

Luoton myöntää

Vannetyöt, tasapainotus, kierrätysmaksu ja alle  
asennus kaupan päälle. Rajoitettu erä. Tarjous voimassa  

15.5.2018 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

KEVÄTTARJOUS

DAYTON TOURING 2  
kesärengassarja
Koko 205/60R16

34900

SHOKKITARJOUS!
• RAJOITETTU ERÄ •

Vannetyöt, tasapainotus, kierrätysmaksu ja alle  
asennus kaupan päälle. Rajoitettu erä. Tarjous voimassa  

15.5.2018 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

KEVÄTTARJOUS

DAYTON TOURING 2  
kesärengassarja
Koko 195/65R15

29900

SHOKKITARJOUS!
• RAJOITETTU ERÄ •

VUOTTA!

KOLMEN KUUKAUDEN KOROTON  
JA KULUTON MAKSUAIKA!

Luoton myöntääNyt on oikea aika ostaa uudet ja turvalliset talvirenkaat 
autoosi. Saat korotonta ja kulutonta maksuaikaa renkaillesi 
kun toimit nopeasti! 15.5.2018 mennessä avatulle luotolle  
saat maksuaikaa 3 kk ilman korkoa ja kuluja. Ei yrityksille.

• Luottoraja jopa 4000 euroa
• nyt 3 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa

Erämaksun tyypillistä käyttöä kuvaava luotto 
1000 €, maksuaika 6 kk. Luottokustannukset 
49,30 € (korko 15,9%, avausmaksu 19,90 € ja 
kuukausikulut 4,90 €), todellinen vuosikorko 
17,89%. Kuluttajasuojalain mukainen luottohinta 
1049,30 €. Kuukausilyhennyksen suuruus esi-
merkkilaskelmassa 174,88 €. Svea Ekonomi voi 
sopia kauppiaan kanssa poikkeavista hinnoista.  
Svea Ekonomi, Mechelininkatu 1a, Helsinki. 

Ostosumma Kuukausierä  
  3 kk 

 300 € 100,00 €

 500 € 166,66 €

 1 000 € 333,33 €

KUN JAKSAT!MAKSA

Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja ja sisältää vannetyöt, uudet venttiilit, tasapainotuksen, kierrätysmaksun ja alle asennuksen.  
Hintoihin ei sisälly mahdolliset paineentunnistusanturit eikä niiden koodaus. Osa KUMHO-renkaista mahdollisesti toimitusmyyntinä.Ta
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KESÄRENKAAT  
AUTOON KUIN  
AUTOON.

KH-27-kesärengas on 
edullinen hankittaessa  
ja taloudellinen  
ajettaessa.  
KH-27 on hiljainen ja  
mukava rengas, jolla  
on hyvä märkäpito. 

KL-51 -kesä/talvirengas (M+S) on 
katumaasturi- ja maastoautorengas 
loistavilla ajo-ominaisuuksilla. Se on  
ominaisuuksiltaan hiljainen ja mukava.

857-kesärengas pakettiautoille 
antaa erinomaiset ajo-ominai-
suudet sekä märissä että kui-
vissa olosuhteissa. Pitkäkestoi-
nen, hiljainen ja mukava rengas. 
Sopii myös retkeily- ja matkai-
luautoihin.

HINTA/LAATUSUHDE KOHDALLAAN!

KESÄRENGAS  
HENKILÖ- 
AUTOIHIN

M+S -RENGAS 
MAASTUREIHIN

PAKETTIAUTON 
KESÄRENGAS

4 kpl24700
EcoWing ES01 KH27 

Koko 175/65R14

82,33/kk  
3 kk koroton maksuaika

29700
4 kpl

EcoWing ES01 KH27  
Koko 185/65R15

99,00/kk  
3 kk koroton maksuaika

49700
4 kpl

KL-51  
Koko 225/65R17

165,66/kk  
3 kk koroton maksuaika

44700
4 kpl

857 Radial 
Koko 205/65R16C

149,00/kk  
3 kk koroton maksuaika

TA-Rengas 
Hämeentie 31, 30100 FORSSA
Puh. 03 422 6900 ja 044-757 9880,  
myynti@ta-rengas.fi, www.ta-rengas.fi
Avoinna ark. 8-17, sesonkina la 9-13FIRST STOP FORSSA


