
Laskulla 90 päivää  
korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa!

90
 p

äi
vä

ä 
m

ak
su

ai
ka

a 
la

sk
ul

la
 -

ta
rjo

us
 o

n 
vo

im
as

sa
 3

0.
5.

 a
st

i. 
Ta

rjo
uk

se
t 

ov
at

 v
oi

m
as

sa
 1

5.
5.

20
22

 a
st

i t
ai

 n
iin

 k
au

an
 k

ui
n 

ta
va

ra
a 

rii
tt

ää
. R

en
ka

id
en

 h
in

na
t 

4 
kp

l /
 s

ar
ja

 ja
  

si
s.

 v
an

ne
ty

öt
, u

ud
et

 v
en

tt
iil

it,
 t

as
ap

ai
no

tu
ks

en
, k

ie
rr

ät
ys

m
ak

su
n 

ja
 a

lle
as

en
nu

ks
en

. H
in

to
ih

in
 e

i s
is

äl
ly

 m
ah

d
ol

lis
et

 p
ai

ne
en

tu
nn

is
tu

sa
nt

ur
it 

ei
kä

 n
iid

en
 k

oo
d

au
s.

 

Nauti  
turvallisesta  
matkanteosta

HUIPPUTARJOUS!

Uutiskirjeen tilaajien kesken 
arvomme vannesarjan  
31.5.2022 (arvo jopa 740,00). 
firststopsuomi.fi/tilaa TILAA FIRST STOP 

UUTISKIRJE!

Voita image Legend  
-VaNNesarja!
Tilaa UUTis- 
kirje. 

Turanza T005 -kesärenkaassa  
ovat turvallisuus, kestävyys ja  
ajomukavuus erinomaisessa  
tasapainossa.   
Nautit turvallisesta matkan- 
teosta sekä märillä että  
kuivilla teillä.

RENGASTURVA

mikkeli

RENKAAT JA AUTOHUOLTO

mikkelin Rengasmyynti / aD autokorjaamo
kaapelikatu 1, 50130 mikkeli

puh: 015 223 5025 
ma-to 8-17, pe 8-16

Rengassesongin aikana: la klo 10-14

34900

ROaDHaWk
195/65R15

4 kpl

45900
4 kpl

205/55 R16



kysy myös muita rengaskokoja! kaikki rengaskoot autoon kuin autoon. Renkaiden hinnat 4 kpl / sarja, sisältää vannetyöt, uudet venttiilit, tasapainotuksen, kierrätysmaksun  
ja alle asennuksen. Hintoihin ei sisälly mahdolliset paineentunnistusanturit eikä niiden koodaus.

HINNAT 4 kpl  
ASENNETTUNA!

Turvalliset kesärenkaat kaikkiin autoihin -

LuE Lisää

HILJaISUUTTA 
SUOMEN TEILLE!

HILJAISUUTTA!
MUKAVUUTTA! 
A005 on kolmen vuodenajan rengas 
autoosi. Sydäntalven ajat talvirenkailla, 
muissa keliolosuhteissa A005 on renkaasi. 

RENGAS kOlMEEN  
VUODENAIkAAN

lAAJA kOkO- 
VAlIkOIMA 14”-21”

HUIppU-
RENGAS  

henkilö-, SUV- 
ja neliveto- 
autoihin!LuE Lisää

eNää siNuN ei tarVitse  
peLätä reNgasrikkoa

Lue lisää Drive-
Guard-renkaista

Bridgestonen Turanza T005 -kesärenkaalla  
on erinomainen vakaus kaikilla ajonopeuksilla 
ja loistavat maantieominaisuudet  pienellä  
vierinvastuksella ja hiljainen ajoääni

Bridgestone  
Turanza T005.  
Turvallista matkaa  
myös sateisina päivinä

Äärimmäinen pito ja vakaus  
tekevät jarrutuksesta  
märällä tiellä luotettavaa. MUUT kOOT,

pYYDÄ  
TARJOUS!

90 päivää maksuaikaa laskulla -tarjous on voimassa 30.5. asti. Tarjoukset ovat voimassa 15.5.2022 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Renkaiden hinta 4 kpl sarja ja sisältää vannetyöt,  
uudet venttiilit, tasapainotuksen,  kierrätysmaksun ja alle asennuksen. Hintoihin ei sisälly mahdolliset paineentunnistusanturit eikä niiden koodaus.

HINNAT 4 kpl ASENNETTUNA!

•  kaikkiin henkilöautoihin, joissa on TPMS-rengaspaineen    
 valvontajärjestelmä
•  mahdollistaa 80 kilometrin ajon tyhjentyneellä renkaalla
•  hiljainen, kestävä, mukava ja turvallinen rengas

turaNza t005 DriVeguarD
-renkailla et joudu pulaan!

RENGASTURVA

Osta neljä Bridgestonen henkilöauto- 
tai SUV-/4x4-rengasta (min. 16”) tai 
pakettiautonrengasta (kaikki koot).  
Saat Bridgestonen maksuttoman 
24 kuukauden RENGASTURVAn ja  
yhden kuukauden tyytyväisyystakuun.

RENGASTURVA & 100% TYYTYVÄISYYSTAKUU  
– varmaa ja huoletonta ajoa

KYSY lISÄTIETOjA mYYjÄlTÄSI!

Rengasturva ja tyytyväisyystakuu 
koskee kaikkia Bridgestonen 
Premium-rengassarjoja  
henkilöautoihin ja SUV/4x4
-malleihin alkaen 16” ja 
kaikkia pakettiautonrenkaiden 
kokoja.

RENGASTURVA

RENGASTURVA

RENGASTURVA

42900
4 kpl

195/65 R15

69900
4 kpl

225/50 R17

77900
4 kpl

245/45 R18
53900

4 kpl

205/60 R16

76900
4 kpl

235/60 R18SUV

58900
4 kpl

215/65 R16SUV

51900
4 kpl

koko 205/55 R16

80900
4 kpl

koko 225/50 R17

66900
4 kpl

koko 215/65 R16

49900
4 kpl

205/55 R16

74900
4 kpl

225/50 R17

84900
4 kpl

245/45 R18
72900

4 kpl

215/60 R16

88900
4 kpl

235/55 R19SUV

73900
4 kpl

215/60 R17SUV

SUV



kAUSIHUOlTO alk.

IlMASTOINTI- 
HUOlTO alk.

RENGASHOTELLIMME 
PALVELUKSESSASI!

kysy myös muita rengaskokoja! kaikki rengaskoot autoon kuin autoon. Osta nyt! saat laskulla 90 päivää kOROtOnta ja kuLutOnta maksuaikaa!

SIJAISAUTO HUOLLON AJAKSI. KYSY!
Monimerkkikorjaamostamme autojen määräaikaishuollot ja korjaukset, tuulilasit, renkaat ja rengashotelli...

Renkaat & autohuolto

First Stop -liikkeesi tarjoaa renkaiden lisäksi myös autojen huolto- ja korjauspalvelut kaikkiin merkkeihin!

Tarjoamme huollot ja  
korjaukset autosi merkistä  

ja iästä riippumatta.   
Voit huollattaa autosi meillä 

huoletta, ammattitaitoinen 
henkilökuntamme pitää 

autostasi huolta.

kAUSISÄIlYTYS

Säästä itseäsi, jätä renkaasi hotelliimme  
lepäämään. Turvallisesti.

VARAA AIkASI!
Laskulla 90 päivää  

korotonta ja kulutonta 

maksuaikaa myös  

huoltoihin ja korjauksiin!

MITÄ AUTOLLESI KUULUU?

TOIMIIKO AUTOSI ILMASTOINTI?

Kysy tarkemmin ja varaa aikasi.
KAUSIHUOLTO 
AUTOLLESI

Kysy tarkemmin ja 
varaa aikasi.

pyöränsuuntauksen 
tarkastus alk.

OVATKO  
RENKAASI  
KULUNEET  

EPÄTASAISESTI?

Virheelliset ohjauskulmat aiheuttavat  
polttoaineenkulutuksen lisääntymistä  
sekä renkaiden epätasaista kulumista.  
Autosi ajo-ominaisuudet, turvallisuus  
ja mukavuus ovat suoraan riippuvaisia  
oikeista ohjauskulmista. 

Kysy  
lisää ja  
varaa  
aikasi.

90 päivää maksuaikaa laskulla -tarjous on voimassa 30.5. asti.  
Tarjoukset ovat voimassa 15.5.2022 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kausihuolto pitää tehdä säännöllisesti 
jotta varmistat tekniikan toimivuuden.

Meillä on tarvittavat diagnostiikka- 
laitteet ja ohjelmistot ja  
asentajamme tuntevat myös  
uudemman ajoneuvotekniikan.

Pidetään huolta  
autostasi!

Mahdollinen säätötyö ja lisätyöt esim. ruostuneen  
pultin avaaminen veloitetaan erikseen.

Auton kuntotarkastus renkaiden vaihdon  
yhteydessä edullisesti.   
Auton ennakoiva kunnossapito on tärkeää.  
Autosi arvo säilyy ja voit turvallisin mielin lähteä 
matkaan tietäessäsi auton olevan kunnossa. 
Kuntotarkastuksessa käymme autostasi läpi  
lähes 20 kohtaa mm. jarrut, jousituksen ja  
alustan osat. Kuntotarkastuksesta saat myös 
kirjallisen raportin.

15900

5900

6000

4900

2900
Soita meille numeroon

015 223 5025 
TAI VARAA NETISSÄ:

mikkelinrengasmyynti.fi

Kausi/6kk

Sis. kausisäilytyksen, renkaiden vaihdon, 
vakuutuksen sekä pesun

• akun kuntotesti 
• tuulilasin ja pyyhkijöiden kunnon  
 tarkastus
• renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden   
 tarkastus
• vararenkaan kunnon tarkastus
• lukkojen tarkastus ja yleisvoitelu

Tarjous koskee 3-4 sylinterisiä henkilöautoja. 
Mahdolliset lisätyöt, erikoisöljyt sekä  
mallikohtaisesti mahdollisesti vuosi- 
huollossa tarvittavat osat ja tarvikkeet  
veloitetaan erikseen.

• täyssynteettinen moottoriöljy 5W-40 tai  
 5W-30 (max. 4,5 litraa vaihdettuna)
• öljynsuodatin ja vaihtotyö
• raitisilma suodatin (ei aktiivihiili) ja vaihtotyö
• jarrujen ja jarruneste määrän tarkastus
• apulaitteiden käyttöhihnojen silmä- 
 määräinen tarkastus
• alustan ja jousituksen silmämääräinen  
 tarkastus
• nesteiden määrän ja vuotojen tarkastus
• jäähdytysnestetason ja pakkaskeston  
 tarkastus
• valojen toimintakunnon ja suuntauksen  
 tarkastus

Säätötyö  
veloitetaan erikseen

AUTON  
kUNTOTARkASTUS

Huom! Varattava erikseen  
renkaanvaihdon ajan- 

varauksen yhteydessä!

Auton ilmastointi tarvitsee 
säännöllistä huoltoa. Varmista 
ilmastoinnin toiminta ja varaa 
aikasi ilmastointihuoltoomme.
Sis. kylmäaineen r134a. 

Ilmastoinnin täyttöaineen ollessa R1234YF 
(uudehkot autot), poikkeaa se hinnoittelultaan. 
Kysy tarkemmin. Huom! Ei PLUG IN hybridi- ja 
sähköautot. Muista myös raitisilma- 
suodattimen vaihto! Sis. kylmäaineen 

r134a 

MEILTÄ SAAT:
• määräaikaishuollot

• korjaukset
• autolasit

• ilmastointihuollot
• katsastuspalvelun

• sijaisauton



OSTA

pultit tai mutterit  
hinta alk.

4000
sarja 
20 kpl

LASKULLA!

Vanteet kaikkiin autoihin!

Duravis All Season -rengas pitää  
paketti- ja matkailuautot liikkeessä 
kaikissa olosuhteissa.  
Turvallista matkantekoa kolmeen 
vuodenaikaan, aikaisesta keväästä 
myöhäiseen syksyyn.

pAkUIHIN JA  
MATkAIlU- 
AUTOIHIN!

LuE Lisää

pAkETTI- 
AUTON 
kesä- 

rengasVANHAwk 2  
kESTÄÄ!
Erinomainen polttoainetaloudellisuus  
ja käsiteltävyys märällä. Renkaan  
kulutuskestävyys ja pitkä käyttöikä  
on puhdasta rahan säästöä ammatti- 
autoilijalle.

LuE Lisää

HINNAT 4 kpl ASENNETTUNA!

90 päivää maksuaikaa laskulla -tarjous on voimassa 30.5. asti. Tarjoukset ovat voimassa 15.5.2022 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Renkaiden hinta 4 kpl sarja ja sisältää vannetyöt, uudet venttiilit, tasapainotuksen,  kierrätysmaksun ja alle asennuksen. Hintoihin ei sisälly mahdolliset paineentunnistusanturit eikä niiden koodaus.

RENGASTURVA

Laskulla 90 PÄiVÄÄ korotonta ja kulutonta mAkSUAikAA! 

Laskun  
toimittaa:

Image Atom
Image Atom G.Gun  
15”  99,00  kpl
16”  125,00  kpl 
17”  145,00  kpl 
18”  175,00  kpl
19”  199,00  kpl

Nitro Sting FF G.Blk 
Nitro Sting FF Slv  
18”  315,00  kpl
19”  349,00  kpl 
20”  385,00  kpl

Nitro Throne FF  
G.Blk / Pol 
20”  385,00  kpl
21”  405,00  kpl 
22”  465,00  kpl

Etabeta Heron  
M.Gun/Pol  
19”  435,00  kpl
20”  495,00  kpl

MSW 40 Van  
G.Blk /Pol 
16”  205,00  kpl
MSW 40 Van G.Blk  
16”  195,00  kpl

MSW 80 G.Blk/Pol 
15”  140,00  kpl
16”  175,00  kpl 
17”  210,00  kpl 
18”  230,00  kpl
19”  270,00  kpl

firststopsuomi.fi/vanteet

90 päivää maksuaikaa laskulla -tarjous on voimassa  
30.5. asti. Tarjoukset ovat voimassa 15.5.2022 asti  
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

PAKUIHIN!

KEVÄTTARJOUS! Laadukkaat BuDJEttiREnkaat autoosi!
Kun hinnalla  
on väliä!   
Laadukkaat budjetti- 
renkaat henkilöautoihin ja 
maastureihin. Tuotemerkit 
vaihtelevat saatavuuden 
mukaan. Hinnat voimas-
sa 15.5.2022 asti tai niin 
kauan kuin ennakkoerää 
riittää. 

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidetään toimittajien  
nostaessa hintojaan. Rajoitettu erä.

HENKILÖAUTOT MAASTURIT

RENGASTURVA

Nitro Throne FF G.Blk  
20”  370,00  kpl
21”  405,00  kpl

MSW 80 G.Blk  
15”  135,00  kpl
16”  165,00  kpl 
17”  195,00  kpl 
18”  225,00  kpl
19”  255,00  kpl

60500
4 kpl

215/65 R16

45500
4 kpl

195/70 R15

75900
4 kpl

215/65 R16
58900

4 kpl

195/70 R15

225/45R17 379,00
225/50R17 399,00
225/40R18 399,00
245/40R18 439,00
235/35R19  439,00
245/40R19 459,00
245/35R20 489,00

215/65R16 399,00
215/60R17 439,00
235/60R18 489,00
235/55R19 519,00
275/40R20 529,00
275/45R20 559,00
295/35R21 599,00

87900
4 kpl

215/75 R16

68500
4 kpl

235/65 R16



 90 päivää maksuaikaa laskulla -tarjous on voimassa 30.5. asti. Tarjoukset ovat voimassa 15.5.2022 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

kaikki parhaat merkit palvelevasta First stop -rengasliikkeestäsi:

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

kysy myös muita rengaskokoja! kaikki rengaskoot autoon kuin autoon.

Firestone Roadhawk säilyttää suorituskykynsä 
kaikenlaisissa tieolosuhteissa. Sadekeli, ruuh-
kainen liikenne, äkkijarrutukset ja moottoritie- 
nopeudet ovat tuttuja haasteita Roadhawkille. 
Luokkansa paras märkäpito ja jarrutus kuivalla.  

Nyt myös maastureihin!

Roadhawk 
-kesärengas 

kATUMAASTURIIN  
ja HENkIlö- 

AUTOON.

kESTÄVYYTTÄ JA  
TURVAllISUUTTA -  
ROADHAwk! 

LuE Lisää

YlI 120 VUOTTA RENGASMAAIlMAN HUIpUllA!

MUUT kOOT,
pYYDÄ  

TARJOUS!

90 päivää maksuaikaa laskulla -tarjous on voimassa 30.5. asti. Tarjoukset ovat voimassa 15.5.2022 asti tai niin  
kauan kuin tavaraa riittää. Renkaiden hinta 4 kpl sarja ja sisältää vannetyöt, uudet venttiilit, tasapainotuksen,   
kierrätysmaksun ja alle asennuksen. Hintoihin ei sisälly mahdolliset paineentunnistusanturit eikä niiden koodaus.

mikkelin Rengasmyynti / aD autokorjaamo
kaapelikatu 1, 50130 mikkeli
puh: 015 223 5025 
ma-to 8-17, pe 8-16
Rengassesongin aikana: la klo 10-14FiRst stOp mikkELi

TÄYDEN PALVELUN AUTOHUOLTO KAAPELIKADULLA
ReNkAAT JA AUTOHUOlTO

48500
4 kpl

215/65 R16

55500
4 kpl

215/60 R17

82500
4 kpl

275/40 R20
64500

4 kpl

235/60 R18

49500
4 kpl

225/40 R18

37500
4 kpl

185/65 R15

46500
4 kpl

225/45 R17
39500

4 kpl

205/55 R16

SUV

SUV

SUV

SUV


