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Mua Lốp Bridgestone Turanza GR100
Vi vu cuối năm cùng vali cao cấp
Thấu hiểu nhu cầu thay lốp giúp xế yêu di chuyển hiệu quả hơn vào mùa cuối năm của các
chủ xe, từ ngày 05-17/12/2017, Bridgestone Việt Nam dành tặng khách hàng chương trình
khuyến mãi siêu hấp dẫn khi thay 02 lốp Turanza GR100, khách hàng sẽ nhận ngay 01 va li du
lịch cao cấp.
Chương trình khuyến mại được áp dụng đặc biệt tại hệ thống Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Du
Lịch Bridgestone (B-select và B-shop) trên toàn quốc. Khách hàng có thể tìm hiểu về đại lý của
Bridgestone tại đây hoặc liên hệ số hotline 1900 54 54 68 để nhận thông tin về chương trình.
Đi xa hơn, thoải mái hơn mùa cuối năm
Cuối năm thường là thời điểm các chủ xe có nhu cầu thay lốp, nhằm phục vụ cho việc di
chuyển trong những kỳ nghỉ dài, về quê, du lịch cùng gia đình hoặc đơn giản là quan niệm
“Năm mới thay lốp mới, xe đẹp di chuyển an toàn cả năm”. Dù thay lốp với mục đích nào,
khách hàng đều mong muốn được trải nghiệm bộ lốp có khả năng di chuyển êm ái, thoải mái
và an toàn nhất có thể.

Thấu hiểu nhu cầu thay lốp vào mùa cuối năm của chủ xe, Bridgestone triển khai chương
trình “Mua 02 lốp Turanza GR100, nhận 01 vali du lịch cao cấp”
Là bộ phận duy nhất của xe tiếp xúc với mặt đường, lốp không chỉ là nhân tố quyết định giúp
xe di chuyển an toàn hơn, hiệu quả hơn mà còn giúp chuyến đi êm ái và thoải mái. Bridgestone
tinh tế chăm sóc những chi tiết của hành trình, để mỗi chuyến đi luôn là những trải nghiệm
dễ chịu và đáng nhớ.
Về Tập Đoàn Bridgestone:
Công ty TNHH Lốp Xe Bridgestone Việt Nam là một công ty thuộc tập đoàn Bridgestone Nhật
Bản, Công ty sản xuất Cao Su và Lốp Xe lớn nhất thế giới. Các sản phẩm của Bridgestone được
bán đến hơn 150 quốc gia và khu vực trên thế giới.
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Trên các diễn đàn về xe ô tô, nhiều chủ xe cho rằng: chọn lốp êm thì thường không bền, lốp
bền thì thường không êm, chỉ có thể chọn một trong hai yếu tố nêu trên. Với dòng lốp
Bridgestone Turanza GR100- khách hàng có thể thoải mái tận hưởng cả hai yếu tố trên với
mức giá vô cùng hợp lí.
Kiện tướng Dancesport Chí Anh là một trong những người đã tham gia hành trình thử nghiệm
Turanza GR100 vào tháng 8 vừa qua cho biết: “Hiếm có loại lốp xe nào vừa êm vừa bám
đường như Turanza”.
Chị Huỳnh Thị Hải Yến (quận Thủ Đức, TP.HCM) hài lòng chia sẻ: “Chuyến du lịch xa của gia
đình tôi trên chuyến xe được trang bị lốp Turanza thật êm ái, các bạn nhỏ ngủ rất ngon trong
suốt chặng đường dài”.
Bài toán “lốp vừa êm vừa bền” không còn nan giải với lốp Bridgestone Turanza GR100
Trái với lầm tưởng của nhiều người rằng độ êm ái của lốp đến từ chất liệu cao su mềm, thật
ra, một chiếc lốp có vận hành êm ái hay không phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ giảm tiếng
ồn thông qua thiết kế mặt lốp.
Lốp Turanza GR100 có hoa gai dạng 3D Kim Cương là thiết kế chỉ có ở phân khúc cao cấp của
Bridgestone, giúp giảm độ rung khi tiếp xúc với mặt đường, giảm lượng tiếng ồn truyền vào
trong khoang lái. Ngoài ra, công nghệ “cộng hưởng 3D Helmholtz” giúp bộ lốp Turanza GR100
phân tán áp lực gió, hạn chế tiếng ồn. Thiết kế vai lốp dạng vuông giúp xe vận hành vững chãi
và giảm thiểu tình trạng mòn không đều.

Turanza GR100 ứng dụng công nghệ giảm tiếng ồn tối tân nhất từ Bridgestone, mang lại
những trải nghiệm êm ái, dễ chịu trong suốt hành trình
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Công nghệ mang tính cách mạng và thiết kế tinh tế giúp Turanza GR100 luôn góp phần quyết
định tạo nên những chuyến hành trình êm ái, phù hợp với nhiều dòng xe có mặt tại Việt Nam,
từ xe hạng sang tới xe phổ thông. Toàn bộ lốp Turanza đều được nhập khẩu từ Thái Lan,
Indonesia hoặc Nhật Bản (tuỳ kích cỡ). Đặc biệt, tất cả các dòng lốp của Bridgestone Việt Nam
phân phối đều bảo hành 7 năm kể từ ngày sản xuất, đây cũng là thời gian bảo hành lốp xe dài
nhất ở Việt Nam hiện nay.
Có thể nói, nỗ lực để cho ra đời một loại lốp vừa êm vừa bền thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu
nhu cầu khách hàng của Bridgestone. Đặc biệt, từ ngày 05 đến hết ngày 17/12/2017,
Bridgestone Việt Nam mang đến chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn khi mua 02 lốp
Turanza GR100, khách hàng sẽ nhận ngay 01 vali Bridgestone cao cấp. Hãy trải nghiệm hơn
nữa trong những chuyến đi cùng bộ lốp Turanza GR100 bền, êm và quà tặng vali siêu tiện lợi,
sang trọng từ Bridgestone.

Your trips will be safer, smoother with Turanza GR100 and more convenient with premium
suitcase from Bridgestone
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể truy cập website: www.bridgestone.com.vn
hoặc gọi đến hotline Bridgestone tại số 1900 54 54 68 để được tư vấn trực tiếp.
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