
Kia Picanto
téli szerelt kerék, gyári acélfelni

DFS818300148
G6H40AK100

175/65R14 XL 86 T
Hankook Winter 
i*cept W462

50 000 Ft

Hankook 1028420

C1175/65R14 86 T XL

71 dB

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
tel: +36 1 451 3292
www.pappas.hu

1 2

4 53

Az ajánlat acél- vagy könnyűfém keréktárcsával szerelt komplett ke-
reket tartalmaz. Az ár egy darab szerelt kerék brut tó fogyasztói ára. 
A készlet nem tartalmazza a szerelési költséget. Az aktuális készletről 
és rendelési feltételekről ér deklődjön kollégáinknál. A promócióban 
szereplő képek illusztrációk. Tájékoztatásunk nem teljes körű. Az 
adatok helyességéért, tévedésért vagy elírásért felelősséget nem 
vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hoz-
zá ajánlati kötöttség sem. A kép illusztráció.

EU Gumiabroncs címke jelmagyarázat 

1. Gördülési ellenállás: A-osztálytól az E-osztályig 
 terjed. Az üzemanyag-fogyasztás gazdasági és kör- 
 nyezeti szempontból fontos szerepet játszik, és ha- 
 tással van a jármű CO2 kibocsátására is.
2. Nedves tapadás: A jó tapadás nedves körülmények 
 között elengedhetetlen a biztonságos vezetéshez. 
 A nedves tapadás értékelése A-tól E-i jelzi, hogy 
 a gumiabroncs mennyire teljesít jól nedves körül- 
 mények között. 

3. Külső gördülési zaj: Az abroncs által generált  
 külső gördülési zaj, decibelben mérve. A címke  
 A-tól C-ig terjedő osztályokban jelzi a zajszintet.
4. A 

”
hópehely” piktogram a téli és négyévszakos  

 gumiabroncsok jelölése.
5. A 

”
jég” piktogramot rendkívül jeges utakra alka- 

 mas gumiabroncsok jelölésére használják. (szöges  
 abroncsok)



Az ajánlat acél- vagy könnyűfém keréktárcsával szerelt komplett ke-
reket tartalmaz. Az ár egy darab szerelt kerék brut tó fogyasztói ára. 
A készlet nem tartalmazza a szerelési költséget. Az aktuális készletről 
és rendelési feltételekről ér deklődjön kollégáinknál. A promócióban 
szereplő képek illusztrációk. Tájékoztatásunk nem teljes körű. Az 
adatok helyességéért, tévedésért vagy elírásért felelősséget nem 
vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hoz-
zá ajánlati kötöttség sem. A kép illusztráció.

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
tel: +36 1 451 3292
www.pappas.hu

EU Gumiabroncs címke jelmagyarázat 

1. Gördülési ellenállás: A-osztálytól az E-osztályig 
 terjed. Az üzemanyag-fogyasztás gazdasági és kör- 
 nyezeti szempontból fontos szerepet játszik, és ha- 
 tással van a jármű CO2 kibocsátására is.
2. Nedves tapadás: A jó tapadás nedves körülmények 
 között elengedhetetlen a biztonságos vezetéshez. 
 A nedves tapadás értékelése A-tól E-i jelzi, hogy 
 a gumiabroncs mennyire teljesít jól nedves körül- 
 mények között. 

3. Külső gördülési zaj: Az abroncs által generált  
 külső gördülési zaj, decibelben mérve. A címke  
 A-tól C-ig terjedő osztályokban jelzi a zajszintet.
4. A 

”
hópehely” piktogram a téli és négyévszakos  

 gumiabroncsok jelölése.
5. A 

”
jég” piktogramot rendkívül jeges utakra alka- 

 mas gumiabroncsok jelölésére használják. (szöges  
 abroncsok)

1 2

4 53

Kia Rio
téli szerelt kerék, gyári acél 
keréktárcsával

DFS818300126
H8H40AK000

185/65 R15 88 T
Hankook Winter  
i*cept W462 

51 250 Ft

Hankook 1028355

C1185/65R15 88 T

71 dB



Kia Stonic
téli szerelt kerék, gyári könnyűfém 
és acél keréktárcsával

DFS818300126
H8H40AK000

185/65 R15 88 T
Hankook Winter  
i*cept W462 

51 250 Ft

Hankook 1028355

C1185/65R15 88 T

71 dB

DFS818300125
H8F40AK300

185/65 R15 88 T
Hankook Winter  
i*cept W462 

79 250 Ft

Hankook 1028355

C1185/65R15 88 T

71 dB

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
tel: +36 1 451 3292
www.pappas.hu

1 2

4 53

Az ajánlat acél- vagy könnyűfém keréktárcsával szerelt komplett ke-
reket tartalmaz. Az ár egy darab szerelt kerék brut tó fogyasztói ára. 
A készlet nem tartalmazza a szerelési költséget. Az aktuális készletről 
és rendelési feltételekről ér deklődjön kollégáinknál. A promócióban 
szereplő képek illusztrációk. Tájékoztatásunk nem teljes körű. Az 
adatok helyességéért, tévedésért vagy elírásért felelősséget nem 
vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hoz-
zá ajánlati kötöttség sem. A kép illusztráció.

EU Gumiabroncs címke jelmagyarázat 

1. Gördülési ellenállás: A-osztálytól az E-osztályig 
 terjed. Az üzemanyag-fogyasztás gazdasági és kör- 
 nyezeti szempontból fontos szerepet játszik, és ha- 
 tással van a jármű CO2 kibocsátására is.
2. Nedves tapadás: A jó tapadás nedves körülmények 
 között elengedhetetlen a biztonságos vezetéshez. 
 A nedves tapadás értékelése A-tól E-i jelzi, hogy 
 a gumiabroncs mennyire teljesít jól nedves körül- 
 mények között. 

3. Külső gördülési zaj: Az abroncs által generált  
 külső gördülési zaj, decibelben mérve. A címke  
 A-tól C-ig terjedő osztályokban jelzi a zajszintet.
4. A 

”
hópehely” piktogram a téli és négyévszakos  

 gumiabroncsok jelölése.
5. A 

”
jég” piktogramot rendkívül jeges utakra alka- 

 mas gumiabroncsok jelölésére használják. (szöges  
 abroncsok)



Kia Ceed
téli szerelt kerék, gyári könnyűfém 
és acél keréktárcsával

DFS813700018BA
J7400ADE06GR

205/55 R16 91 T
Barum Polaris 5
 

86 630 Ft

DFS813700017BA
J7400ADE06BC

205/55 R16 91 T
Barum Polaris 5
 

90 390 Ft

DFS818300134
52910G4050PAC

205/55 R16 91 H
Hankook Winter  
i*cept W462 

69 500 Ft

Barum 1541336

C1205/55 R 16 91 T

72 dB

Barum 1541336

C1205/55 R 16 91 T

72 dB

Hankook 1028353

C1205/55R16 91 H

72 dB

DFS813700039
J7400ADE07BC

225/45 R17 94 V XL
Hankook Winter  
i*cept W452 

113 030 Ft

DFS813700038
J7400ADE06

205/55 R16 91 H 
Hankook Winter  
i*cept W452 

87 630 Ft

DFS813700037
J7400ADE06GR

205/55 R16 91 H
Hankook Winter  
i*cept W452 

90 170 Ft

Hankook 1024631

C1225/45R17 94 V XL

72 dB

Hankook 1017629

C1205/55R16 91 H

72 dB

Hankook 1017629

C1205/55R16 91 H

72 dB

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
tel: +36 1 451 3292
www.pappas.hu

1 2

4 53

Az ajánlat acél- vagy könnyűfém keréktárcsával szerelt komplett ke-
reket tartalmaz. Az ár egy darab szerelt kerék brut tó fogyasztói ára. 
A készlet nem tartalmazza a szerelési költséget. Az aktuális készletről 
és rendelési feltételekről ér deklődjön kollégáinknál. A promócióban 
szereplő képek illusztrációk. Tájékoztatásunk nem teljes körű. Az 
adatok helyességéért, tévedésért vagy elírásért felelősséget nem 
vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hoz-
zá ajánlati kötöttség sem. A kép illusztráció.

EU Gumiabroncs címke jelmagyarázat 

1. Gördülési ellenállás: A-osztálytól az E-osztályig 
 terjed. Az üzemanyag-fogyasztás gazdasági és kör- 
 nyezeti szempontból fontos szerepet játszik, és ha- 
 tással van a jármű CO2 kibocsátására is.
2. Nedves tapadás: A jó tapadás nedves körülmények 
 között elengedhetetlen a biztonságos vezetéshez. 
 A nedves tapadás értékelése A-tól E-i jelzi, hogy 
 a gumiabroncs mennyire teljesít jól nedves körül- 
 mények között. 

3. Külső gördülési zaj: Az abroncs által generált  
 külső gördülési zaj, decibelben mérve. A címke  
 A-tól C-ig terjedő osztályokban jelzi a zajszintet.
4. A 

”
hópehely” piktogram a téli és négyévszakos  

 gumiabroncsok jelölése.
5. A 

”
jég” piktogramot rendkívül jeges utakra alka- 

 mas gumiabroncsok jelölésére használják. (szöges  
 abroncsok)



Kia XCeed
téli szerelt kerék, gyári könnyűfém 
keréktárcsával

DFS818300127
J7400ADE06X

205/60 R16 96 H XL 
Hankook Winter 
i*cept evo2 W462

126 500 Ft

Hankook 1028364

C1205/60R16 96 H XL

72 dB

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
tel: +36 1 451 3292
www.pappas.hu

1 2

4 53

Az ajánlat acél- vagy könnyűfém keréktárcsával szerelt komplett ke-
reket tartalmaz. Az ár egy darab szerelt kerék brut tó fogyasztói ára. 
A készlet nem tartalmazza a szerelési költséget. Az aktuális készletről 
és rendelési feltételekről ér deklődjön kollégáinknál. A promócióban 
szereplő képek illusztrációk. Tájékoztatásunk nem teljes körű. Az 
adatok helyességéért, tévedésért vagy elírásért felelősséget nem 
vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hoz-
zá ajánlati kötöttség sem. A kép illusztráció.

EU Gumiabroncs címke jelmagyarázat 

1. Gördülési ellenállás: A-osztálytól az E-osztályig 
 terjed. Az üzemanyag-fogyasztás gazdasági és kör- 
 nyezeti szempontból fontos szerepet játszik, és ha- 
 tással van a jármű CO2 kibocsátására is.
2. Nedves tapadás: A jó tapadás nedves körülmények 
 között elengedhetetlen a biztonságos vezetéshez. 
 A nedves tapadás értékelése A-tól E-i jelzi, hogy 
 a gumiabroncs mennyire teljesít jól nedves körül- 
 mények között. 

3. Külső gördülési zaj: Az abroncs által generált  
 külső gördülési zaj, decibelben mérve. A címke  
 A-tól C-ig terjedő osztályokban jelzi a zajszintet.
4. A 

”
hópehely” piktogram a téli és négyévszakos  

 gumiabroncsok jelölése.
5. A 

”
jég” piktogramot rendkívül jeges utakra alka- 

 mas gumiabroncsok jelölésére használják. (szöges  
 abroncsok)



Kia Sportage
téli szerelt kerék, gyári könnyűfém 
keréktárcsával

DFS818300151
R2401ADE07B

215/65 R17 103 H 
Firestone  
Winterhawk 4

128 500 Ft

FIRESTONE 18015

C1215/65 R17 103 H XL

71 dB

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
tel: +36 1 451 3292
www.pappas.hu

1 2

4 53

Az ajánlat acél- vagy könnyűfém keréktárcsával szerelt komplett ke-
reket tartalmaz. Az ár egy darab szerelt kerék brut tó fogyasztói ára. 
A készlet nem tartalmazza a szerelési költséget. Az aktuális készletről 
és rendelési feltételekről ér deklődjön kollégáinknál. A promócióban 
szereplő képek illusztrációk. Tájékoztatásunk nem teljes körű. Az 
adatok helyességéért, tévedésért vagy elírásért felelősséget nem 
vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hoz-
zá ajánlati kötöttség sem. A kép illusztráció.

EU Gumiabroncs címke jelmagyarázat 

1. Gördülési ellenállás: A-osztálytól az E-osztályig 
 terjed. Az üzemanyag-fogyasztás gazdasági és kör- 
 nyezeti szempontból fontos szerepet játszik, és ha- 
 tással van a jármű CO2 kibocsátására is.
2. Nedves tapadás: A jó tapadás nedves körülmények 
 között elengedhetetlen a biztonságos vezetéshez. 
 A nedves tapadás értékelése A-tól E-i jelzi, hogy 
 a gumiabroncs mennyire teljesít jól nedves körül- 
 mények között. 

3. Külső gördülési zaj: Az abroncs által generált  
 külső gördülési zaj, decibelben mérve. A címke  
 A-tól C-ig terjedő osztályokban jelzi a zajszintet.
4. A 

”
hópehely” piktogram a téli és négyévszakos  

 gumiabroncsok jelölése.
5. A 

”
jég” piktogramot rendkívül jeges utakra alka- 

 mas gumiabroncsok jelölésére használják. (szöges  
 abroncsok)

DFS818300131
R2400ADE09

235/50R19 103 H XL
Hankook Winter  
i*cept W320 

190 500 Ft

DFS818300149
R2400ADE08

235/55 R18 104 V XL 
Hankook Winter  
i*cept W330A 

173 500 Ft

Hankook 1019676

C1235/50R19 103 H XL

72 dB

Hankook 1026395

C1235/55R18 104 V XL

72 dB



Kia Sorento
téli szerelt kerék, gyári könnyűfém 
keréktárcsával

DFS818300076
P2400ADE08GR

235/60 R18 107 H XL
Hankook Winter 
i*cept evo3 W330A

161 500 Ft

Hankook 1026389

C1235/60R18 107 H XL

72 dB

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
tel: +36 1 451 3292
www.pappas.hu

1 2

4 53

Az ajánlat acél- vagy könnyűfém keréktárcsával szerelt komplett ke-
reket tartalmaz. Az ár egy darab szerelt kerék brut tó fogyasztói ára. 
A készlet nem tartalmazza a szerelési költséget. Az aktuális készletről 
és rendelési feltételekről ér deklődjön kollégáinknál. A promócióban 
szereplő képek illusztrációk. Tájékoztatásunk nem teljes körű. Az 
adatok helyességéért, tévedésért vagy elírásért felelősséget nem 
vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hoz-
zá ajánlati kötöttség sem. A kép illusztráció.

EU Gumiabroncs címke jelmagyarázat 

1. Gördülési ellenállás: A-osztálytól az E-osztályig 
 terjed. Az üzemanyag-fogyasztás gazdasági és kör- 
 nyezeti szempontból fontos szerepet játszik, és ha- 
 tással van a jármű CO2 kibocsátására is.
2. Nedves tapadás: A jó tapadás nedves körülmények 
 között elengedhetetlen a biztonságos vezetéshez. 
 A nedves tapadás értékelése A-tól E-i jelzi, hogy 
 a gumiabroncs mennyire teljesít jól nedves körül- 
 mények között. 

3. Külső gördülési zaj: Az abroncs által generált  
 külső gördülési zaj, decibelben mérve. A címke  
 A-tól C-ig terjedő osztályokban jelzi a zajszintet.
4. A 

”
hópehely” piktogram a téli és négyévszakos  

 gumiabroncsok jelölése.
5. A 

”
jég” piktogramot rendkívül jeges utakra alka- 

 mas gumiabroncsok jelölésére használják. (szöges  
 abroncsok)



Kia Niro Hybrid,  
Plug-in Hybrid
téli szerelt kerék, gyári  
könnyűfém keréktárcsával

DFS818300122
AT400ADE06

205/60 R16 92 H
Hankook Winter 
i*cept evo2 W320 

119 500 Ft

Hankook 1019424

C1205/60R16 92 H

70 dB

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
tel: +36 1 451 3292
www.pappas.hu

1 2

4 53

Az ajánlat acél- vagy könnyűfém keréktárcsával szerelt komplett ke-
reket tartalmaz. Az ár egy darab szerelt kerék brut tó fogyasztói ára. 
A készlet nem tartalmazza a szerelési költséget. Az aktuális készletről 
és rendelési feltételekről ér deklődjön kollégáinknál. A promócióban 
szereplő képek illusztrációk. Tájékoztatásunk nem teljes körű. Az 
adatok helyességéért, tévedésért vagy elírásért felelősséget nem 
vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hoz-
zá ajánlati kötöttség sem. A kép illusztráció.

EU Gumiabroncs címke jelmagyarázat 

1. Gördülési ellenállás: A-osztálytól az E-osztályig 
 terjed. Az üzemanyag-fogyasztás gazdasági és kör- 
 nyezeti szempontból fontos szerepet játszik, és ha- 
 tással van a jármű CO2 kibocsátására is.
2. Nedves tapadás: A jó tapadás nedves körülmények 
 között elengedhetetlen a biztonságos vezetéshez. 
 A nedves tapadás értékelése A-tól E-i jelzi, hogy 
 a gumiabroncs mennyire teljesít jól nedves körül- 
 mények között. 

3. Külső gördülési zaj: Az abroncs által generált  
 külső gördülési zaj, decibelben mérve. A címke  
 A-tól C-ig terjedő osztályokban jelzi a zajszintet.
4. A 

”
hópehely” piktogram a téli és négyévszakos  

 gumiabroncsok jelölése.
5. A 

”
jég” piktogramot rendkívül jeges utakra alka- 

 mas gumiabroncsok jelölésére használják. (szöges  
 abroncsok)



Kia Niro EV
téli szerelt kerék, gyári könnyűfém 
keréktárcsával

DFS818300129
P2400ADE07N

215/55R17 98 V XL
Hankook Winter 
i*cept W462 

169 250 Ft

Hankook 1029640

C1215/55R17 98 V XL

72 dB

Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
tel: +36 1 451 3292
www.pappas.hu

1 2

4 53

Az ajánlat acél- vagy könnyűfém keréktárcsával szerelt komplett ke-
reket tartalmaz. Az ár egy darab szerelt kerék brut tó fogyasztói ára. 
A készlet nem tartalmazza a szerelési költséget. Az aktuális készletről 
és rendelési feltételekről ér deklődjön kollégáinknál. A promócióban 
szereplő képek illusztrációk. Tájékoztatásunk nem teljes körű. Az 
adatok helyességéért, tévedésért vagy elírásért felelősséget nem 
vállalunk. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik hoz-
zá ajánlati kötöttség sem. A kép illusztráció.

EU Gumiabroncs címke jelmagyarázat 

1. Gördülési ellenállás: A-osztálytól az E-osztályig 
 terjed. Az üzemanyag-fogyasztás gazdasági és kör- 
 nyezeti szempontból fontos szerepet játszik, és ha- 
 tással van a jármű CO2 kibocsátására is.
2. Nedves tapadás: A jó tapadás nedves körülmények 
 között elengedhetetlen a biztonságos vezetéshez. 
 A nedves tapadás értékelése A-tól E-i jelzi, hogy 
 a gumiabroncs mennyire teljesít jól nedves körül- 
 mények között. 

3. Külső gördülési zaj: Az abroncs által generált  
 külső gördülési zaj, decibelben mérve. A címke  
 A-tól C-ig terjedő osztályokban jelzi a zajszintet.
4. A 

”
hópehely” piktogram a téli és négyévszakos  

 gumiabroncsok jelölése.
5. A 

”
jég” piktogramot rendkívül jeges utakra alka- 

 mas gumiabroncsok jelölésére használják. (szöges  
 abroncsok)
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