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12 kpl tai yli 0 € 6 kpl : 10,08 €

11 kpl : 1,68 € 5 kpl : 11,76 €

10 kpl : 3,36 € 4 kpl : 13,44 €

9 kpl : 5,04 € 3 kpl : 15,12 €

8 kpl : 6,72 € 2 kpl : 16,80 €

7 kpl : 8,40 € 1 kpl : 18,48 €

Henkilöautorenkaiden kokonaisrahti

Myyntiehdot
Hinnat
Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroissa. Hinnat ovat lähtöhintoja ellei 
toisin mainita, eivätkä sisällä rengaskierrätysmaksua, arvonlisäveroa tai 
kuljetusta. 

Maksutavat
Laskun maksuehtona on 14pv netto uusilla asiakkailla ja tämä jälkeen 
luottotietoihin perustuva yrityskohtainen maksuehto. Mikäli asiakas ei ole 
luottokelpoinen, asiakkaan tulee maksaa lasku etukäteen. Mikäli asiakas 
tilaa tuotteet laskulla, ovat tuotteet virallisesti KM-RRR Yhtiöt Oy:n 
omaisuutta, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

Toimitusehdot
KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin 
ilman ennakkovaroitusta. 

Ennen klo 14 tehdyt tilaukset lähetetään samana päivänä. Poikkeuksena 
sesonkihuiput, jolloin viive voi olla 1-3 päivää tilauksesta. Mikäli 
toimitusaika on olennaisesti tavallista pidempi ilmoitetaan siitä 
asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästyvää 
tuotetta koskeva tilaus. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden tilauksen 
perumiseen, mikäli tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa 
on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. 

Jos tilaukseen sisältyy useampia tuotteita ja niiden toimitusajat 
vaihtelevat, lähetämme tuotteet osatoimituksena. Tilauksen jakautuessa 
useampaan toimitukseen toimituskulut veloitetaan toimituskohtaisesti.  

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat versiot. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää 
oikeuden muuttaa voimassa olevia hintoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta. 
Mikäli korjaus koskee jo tehtyä tilausta, ei tilausta käsitellä asiakkaan 
vahvistamatta korjausta.
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Nexen Tire on korealainen rengasmerkki, joka lukeutuu maailman 20 suurimman 
rengasvalmistajan joukkoon. Nexen tunnetaan maailmalla laadukkaana rengasvalmistajana ja 

erityisesti viime vuosina merkki on investoinut paljon tutkimus- ja kehitystyöhön, mikä on näkynyt 
hyvinä sijoituksina rengastesteissä.

Yritys on perustettu 1942, ja sen pääkonttorit sijaitsevat Yangsanissa, Etelä-Gyeongsangissa, ja 
Soulissa, Etelä-Koreassa. Nexen Tire on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin kasvavista 

renkaiden valmistajista. Yritys toimii globaalisti yli 140 maassa ja omistaa neljä eri tuotantolaitosta, 
kaksi Koreassa, yhden Kiinassa ja yhden Tsekeissä. Tehdasinvestointi Tsekeissä on nyt 

loppusuoralla, ja todellinen tuotanto aloitetaan vielä tämän vuoden puolella. 
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Multi-Stud saatavana:

195/65R15, 

205/55R16, 

205/60R16

Nexenin uusin tulokas pohjoiseen kitkarengasvalikoimaan. Erinomainen pito ja 
ajettavuus kaikissa olosuhteissa. Tupla ”V”-kuvio, keskilohko-, sekä kokopinnan kuvio, 
lisäävät pitoa ja parantavat jarrutusominaisuuksia. Lohkojen 3D-uritus lisää jäykkyyttä ja 
tuo vakautta ajamiseen sekä ennaltaehkäisee epätasaista kulumista.
Neljä leveää ja kaksi kapeaa pitkittäisuraa poistavat renkaasta hyvin lumen, loskan ja 
veden. Vahvistetut olka-alueet lisäävät kilometrikestävyyttä.

Nexenin uudistettu talvirengas lisätyllä nastamäärällä. Jarrutus jäällä ja lumella on 
huipputasolla. Alla vertaus markkinajohtaviin kilpailijoihin nähden.
Kiinteä keskiosio tuo vakautta ja parantaa ohjausvastetta. Sahalaitaiset urat parantavat 
pitoa jäällä ja lumella. V-kuvio puhdistaa renkaan hyvin lumesta, vedestä ja sohjosta.

WG ICE PLUS



Nastarenkaat

Uusi ehostetumpi malli 
menestyksekkäästä WH62 
mallista. Lisätty 
nastamäärää yli 70 
prosenttia edeltäjään 
nähden. Nyt 190 nastaa. 
Suurimmat erot 
alkuperäiseen ovat hurjasti 
parantuneet pito ja jarrutus 
jäällä, sekä käsiteltävyys 
niin lumella kuin kuivalla 
ajopinnalla.

Nexenin uusin nastarengas 
katumaastureille. 
Yhtenäinen keskikuviointi 
lisää vakautta ja parantaa 
ohjattavuutta. Viistot urat 
lisäävät pitoa sekä lumella 
että jäällä. Leveät poistourat 
parantavat märkäpitoa ja 
ehkäisevät erinomaisesti 
renkaan nostetta sohjoisissa 
oloissa. Renkaan keskellä 
olevat nastat lisäävät pitoa 
ja ajovakautta.

Erinomaista pitoa talveen. 12 
erillistä nastariviä vähentävät 
rengasmelua ja parantavat 
pitoa jäisillä ajoalustoilla. 
Palojen ”V”-muotoinen asettelu 
parantaa pitoa niin lumella kuin 
jäälläkin. Renkaan tiheä 
lamelointi parantaa otetta 
jäähän. Keskellä sijaitseva 
yhtenäinen ”siksak” kuviointi 
lisää ajovakautta. 
Sama pinta myös jakeluauto 
ja SUV-versiona.
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Nastarengas henkilöautoille. 
Parannettu ohjattavuutta 
sekä lisätty  jarrutustehoa 
jäällä ja lumella. Renkaan 
20 erillistä nastariviä 
antavat parhaan 
mahdollisen pidon. Lisätty 
optimaalinen lamellointi 
renkaan nosteen 
minimoimiseksi. Renkaan 
muotoilulla saavutetaan nyt 
entistä leveämpi ja parempi 
ote tiehen.

saatavana:
195/65R15, 

205/55R16, 

205/60R16

Jakeluauton nastarengas. 
Loistava valinta 
ammattiautoilijoille. Kestävä 
rakenne, erinomainen pito ja 
hyvä käsiteltävyys tekevät 
renkaasta miellyttävän 
valinnan. Sama pinta 
saatavana myös henkilöauto 
ja SUV-versiona.

Suosittu nastamalli jakeluautoon. 
Leveät urat poistavat hyvin 
veden ja sohjon. Yhtenäinen 
keskiosa yhdistettynä ”V” 
kuvioon takaavat hyvän 
ajovakauden ja ohjattavuuden.
Saatavana vain 185R14

Jakeluautojen nastarenkaat



Alpine-sarjan kitkarengas 
maastureille. Paljon 
kaupungissa ajavien 
valinta. Kestää hyvin 
kilometrejä. Tiukka ”V”-
kuvio ja tiheä lamelli 
antavat hyvän pidon ja 
pitävät renkaan puhtaana 
vedestä ja sohjosta.
Saatavana vain 225/55R18

Maasturin kitkarengas. 
Renkaassa on ”V” -kuviointi 
mikä lisää pitoa kiihdytyksiin 
ja jarrutuksiin. 3D 
palakuviointi vähentää 
epätasaista kulumista ja 
parantaa otetta tiehen. 
Olkapääpaloissa vahvistettu 
rakennetta joka antaa lisää 
kestävyyttä renkaalle.
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WG SPORT 2 SUVWG ICE PLUS

Pohjoisen kitka - erinomainen 
pito ja hyvä ajettavuus 
kaikissa keliolosuhteissa. 
Leveät pitkittäisurat 
yhdistettynä ”V”-kuvion 
kanssa puhdistavat renkaan 
tehokkaasti lumesta, vedestä 
ja loskasta, varmistaen näin 
parhaan mahdollisen otteen 
tienpinnasta kelistä 
riippumatta.

Kitkarenkaat

WIN-ICE

Kitkarengas, jolla varmuutta 
ankariin talvioloihin. 
Tiheään lamelloitu 
sahalaitainen kuviointi 
antaa erinomaisen pidon 
jäällä ja lumella. Rengas on 
vakaa ja helppo käsiteltävä 
kelistä riippumatta.

WG SPORTWG-SPORT 2 WU7

Alpine-sarjan kitkarengas. 
Erittäin tiheällä ”V”-kuvioinnilla 
ja lamellilla varustettu. 
Rengas poistaa hyvin vettä ja 
on vakaa ajettava. Renkaan 
pyörimiskehällä on yli 70 
peräkkäistä lohkopalaa 
antamassa pitoa 
pysähdyksiin. Koot 
145/80R13 ja 155/80R13.

Uusin Alpine-sarjan 
kitkarengas. Malli on 
jatkokehitetty 
menestyneestä WH2 
mallista. Soveltuvuus 
erityisesti vähälumiseen 
kaupunkiajoon.

Eurooppa-kitka 
nopeaan maantieajoon. 
Leveät vesiurat 
poistavat veden ja 
sohjon tehokkaasti pois 
renkaan pinnan ja tien 
välistä. Rengas 
ohjautuu hyvin märissä 
oloissa. 

WH2

Pitoa lumella ja jäällä. 3D 
palakuviointi jäykistää 
runkoa ja lisää ajovakautta. 
Uudenlainen kumiseos lisää 
kulutuskestävyyttä. 
Vahvistetut kyljet suojaavat 
kuormitukselta ja ulkoisilta 
tekijöiltä.

Jakeluautojen 
kitkarengas
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KM-RRR YHTIÖT OY
Virkamaankatu 7
95420 Tornio, Suomi

puh. 040-5868199 tai 016-431066

fax. 016-431064

tilaukset@kmrrr.fi       
info@kmrrr.fi

www.nexen.fi

shop.kmrrr.fi


