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Sisältö
02: Myyntiehdot ja EU-Labeling 10: Henkilöauto & SUV, profiili 65 ja 60

03: Kantavuus- ja nopeusindeksit 11: Henkilöauto & SUV, profiili 55

04: Nexen Tire esittely 12: Henkilöauto & SUV, profiili 50 ja 45

05: N`Blue HD Plus 13: Henkilöauto & SUV, profiili 40 ja 35

06: Kaikki pintamallit 14: Henkilöauto & SUV, profiili 30, 25 ja tuuma

08: N`Fera SU1 15: Jakeluauto ( C-renkaat ), kaikki profiilit

09: Henkilöauto & SUV, profiili 85,80,75 ja 70 16: Nexen OE poster (ensiasennusrenkaat)

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 myyjän omaisuutta, kunnes 
lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

Toimitusehdot
Myyjä 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. Myyjä 
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. Myyjä pidättää oikeuden 
muuttaa voimassa olevia hintoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta. 
Mikäli korjaus koskee jo tehtyä tilausta, ei tilausta käsitellä asiakkaan 
vahvistamatta korjausta.

EU- rengasmerkintä
EU- rengasmerkintä kertoo kolmen kriteerin avulla renkaiden ympäristö- ja turvallisuusominaisuuksia. 
Merkinnän tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä polttoaineen kulutuksen 
vähentäminen. 
Polttoainetaloudellisuus
Matalampi vierintävastus säästää polttoainetta ja CO2:ta. Arviointiasteikko on luokasta A luokkaan G, 
pl. luokka D joka ei ole käytössä. 
Kun arviointi paranee yhden luokan verran, polttoaineensäästö on n. 0,1l / 100km
Märkäpito
Märkäpito on olennaista ajoturvallisuuden kannalta. Suorituskyky on myös asteikolla A-G, pl. luokat D 
ja G jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä.
Jarrutusmatkan erotus A- ja F- luokkien välillä voi olla jopa 18 metriä.
Vierintämelu
Renkaiden melupäästö vaikuttaa ajoneuvon kokonaismelutasoon. Mittausarvo kertoo ohiajomelun 
voimakkuuden. Mitä enemmän merkinnässä on värillisiä pylväitä, sitä äänekkäämmät renkaat on.

Huomioi että nämä kriteerit ovat vain osa renkaiden ominaisuuksia kuvaavista kriteereistä. 
Kun olet hankkimassa renkaita kiinnitä huomiota myös renkaan vesiliirto- ominaisuuksiin, käyttöikään, 
ohjaustarkkuuteen, ajovakauteen, jarrutusominaisuuksiin ja kitkarenkaissa niiden talviominaisuuksiin. 

Usein myös kuljettaja huomaa renkaan äänet auton sisälle, siihen vierintämelukriteeri ei anna 
vastausta. Rengasmerkintä ei koske: Nastarenkaita, rata- ja maastorenkaita, vararenkaita sekä 
pinnoitettuja ja museoautojen renkaita.
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Korealainen Nexen Tire lukeutuu yhdeksi 
maailman nopeimmin kasvavista 

renkaiden valmistajista. 20 suurimman 
rengasvalmistajan joukkoon lukeutuva 

Nexen tunnetaan maailmalla laadukkaana 
rengasvalmistajana. Erityisesti viime 
vuosina merkki on investoinut paljon 
tutkimus- ja kehitystyöhön, mikä on 

näkynyt hyvinä sijoituksina 
rengastesteissä.

Yritys on perustettu 1942 ja se toimii 
globaalisti nyt yli 140 maassa. Valmistus 

tapahtuu neljässä eri tehtaassa joista 
kaksi on Koreassa, yksi Kiinassa sekä 

vasta valmistuneessa tuotantolaitoksessa 
Tšekeissä.

Globaali asiakastyytyväisyystietoindeksi (GCSI*) 2018, 
Nexen Tire, 1.sija, Sarjana Autonrenkaat. 

*GCSI on arviointijärjestelmä, jonka on kehittänyt ja hallinnoinut Global Management 
Association, joka on Etelä-Korean kauppa-, teollisuus- ja energiaministeriön 
tutkimusarviointilaitos. Se perustettiin tietoisuuden lisäämiseksi ja 
asiakastyytyväisyyden hallinnan parantamiseksi tarjoamalla maailmanlaajuinen 
teollisuuden kilpailukykyindeksi.



Nexen N`Blue HD Plus on todistetusti tuonut esille Nexen renkaiden korkean 
laadun ja teknisen osaamisen jokaisella kriittisellä osa-alueella. Kyseinen 
rengasmalli on saanut kiitosta eri rengastesteissä sen erinomaisesta 
märkäpidosta, järkkymättömästä hallittavuudesta, suuresta jarrutustehosta 
sekä suurenmoisesta ajomukavuudesta.

Erinomainen suorituskyky märällä

Erinomainen suorituskyky kuivalla

Vähentynyt polttoaineen kulutus

Hyödyt

3 Kiinteää keskipintaa 
lisäävät ajovakautta.

4 Leveää pitkittäisuraa - 
Parantavat märkäpitoa 
huomattavasti

Kiinteät ja jäykät olkarakenteet 
edistävät ohjautuvuutta ja 
helpottavat ajettavuutta mutkissa.

Poikittaiset viillot olkarakenteissa 
parantavat ajettavuutta märällä.

Testivoittaja 
2/2016
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Henkilöautot

Testimenestyjä. 
Huippuominaisuuksilla 
varustettu rengas, 
jonka kokonaisuus on 
kuin hiottu timantti.

Touring rengas 
tila-autoihin. 
Löytyy koossa 
215/70R15
225/60R15

Perusvarma 
kesärengas. Löytyy 
koossa 165/65R15

Erinomainen ajettavuus 
ja pito. Löytyy koossa 
185/65R15,
225/40R18

Taloudellinen, 
ympäristöystävällinen 
ja ajonautinnollinen 
vaihtoehto perusajoon.

Korkean 
suorituskyvyn rengas 
jolla erinomainen 
ohjattavuus ja 
ajotuntuma.

Erittäin korkea 
suorituskyky. Rengas 
jonka märkäpito, 
ohjattavuus ja 
kestävyys ovat omaa 
luokkaansa.

Toimiva 
perusrengas. 
Löytyy koossa 
205/60R14

Urheilullinen V-kuviolla 
varustettu rengas jonka 
märkäpito ja ohjautuvuus 
ovat omaa luokkaansa.

Erittäin laadukas 
katumaastureiden rengas. 
(Ensiasennusrengas 
Porsche Cayenne)

Erittäin monikäyttöinen 
rengas. Hyvä 
kilometrikestävyys sekä 
loistavat ajo-ominaisuudet 
märällä.

Monipuolinen rengas 
joka toimii myös 
pääteiden ulkopuolella.

SUV/4x4

Touringrengas 
suurella 
ajosuoritteella. 
Löytyy koossa 
215/70R16



Oiva valinta 
katumaastureille 
kaupunkikäyttöön. 
Löytyy koossa 
255/60R18

Erinomainen 
kesärengas 
katumaastureille. 
Löytyy koossa 
235/75R16

Erinomainen All-Terrain uutuus maastureille ja lava-
autoille. Maastosta ja sääoloista riippumatta pitoa löytyy 
kaikissa tilanteissa. Vahva rakenne yhdistettynä 
jäähdytysmenetelmällä ja uudenlaisella kumiseoksella 
takaavat hyvän kilometrikestävyyden ja 
ennaltaehkäisevät ulkoisilta vaurioilta.

Monipuolinen Allterrain 
rengas. Valintasi kun 
ajoa on myös sora- ja 
hiekkateillä.
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SUV/4x4

Jakeluautojen 
suosittu kesärengas. 
Löytyy koossa 
155R12, 195/70R15

Oikea valinta 
ammattiautoilijoille. 
Huippu ominaisuudet 
ja suuri ajosuorite.

Jakeluautot

Tyrmäävän hyvä 4x4 
on/off -road rengas 
monipuoliseen ajoon. 
Löytyy koossa 
205/80R16



Hyödyt

Erinomainen suorituskyky kuivalla

Huippuluokan ajettavuus

Erinomainen suorituskyky märällä

Kevään märiltä teiltä syksyn rankkasateisiin, N`Fera SU1 on valinta joka vie 
sinut perille määränpäähäsi turvallisesti. Renkaan rakenne ehkäisee 
vesiliirron vaaraa uskomattoman hyvin. Kun olosi on turvallinen ja ajettavuus 
huippuluokkaa, on matkanteko helppoa ja vaivatonta.
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KM-RRR YHTIÖT OY
Virkamaankatu 7, 95420 Tornio

puh. 040-5868199 tai 016-431066

tilaukset@kmrrr.fi       info@kmrrr.fi

shop.kmrrr.fi www.nexen.fi


