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“Đi muôn nơi, không ngại mưa rơi” cùng Dueler 
 

Từ ngày 10 đến hết 25/7/2017, Brigestone giới thiệu chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho 

khách hàng sử dụng dòng xe SUV, CUV và xe bán tải. 

 

Chương trình khuyến mãi đặc biệt “Đi muôn nơi, không ngại mưa rơi” với lốp Dueler 

Được biết đến là một hãng lốp chất lượng cao và thấu hiểu tâm lý khách hàng, Bridgestone liên 

tục mang đến những chương trình ưu đãi ý nghĩa và thiết thực. 

 

Mùa mưa năm nay, để giúp khách hàng có được những hành trình trọn vẹn, Bridgestone áp dụng 

chương trình ưu đãi “Đi muôn nơi, không ngại mưa rơi”. Cụ thể, khi mua một lốp Dueler khách 

hàng sẽ được nhận trọn bộ quà tặng cao cấp từ Bridgestone bao gồm: một chiếc ô (dù) úp ngược, 

một sticker phản quang với thông điệp an toàn. 

 

Đặc biệt, để giúp các chủ xe ý thức hơn khi tham gia giao thông trên đường cũng như bình tĩnh 

hơn khi gặp các tình huống ngoài ý muốn, Bridgestone đã thiết kế bộ sticker Lăn Bánh An Toàn 

với nhiều thông điệp ý nghĩa thú vị. Sticker được làm từ chất liệu cao cấp có tính năng phản 

quang, nâng cao nhận diện giúp chủ xe tự tin di chuyển vào ban đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết chương trình khuyến mãi như sau: 

- Thời gian khuyến mãi: Từ 10-25/07/2017 

- Sản phẩm áp dụng: Dành cho tất cả dòng lốp Dueler của lốp Bridgestone chính hãng 

- Quà tặng: Mua 01 lốp Dueler bất kỳ được nhận 1 gói quà tặng gồm 01 ô (dù) úp ngược cao 

cấp và 01 sticker phản quang an toàn. 

Ngoài quà tặng là ô (dù) úp ngược, khách hàng còn được tặng sticker phản quang với thông 
điệp an toàn ý nghĩa. 
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- Chương trình áp dụng tại các hệ thống trung tâm lốp xe du lịch B-select, B-shop của 

Bridgestone trên cả nước 

Lốp Dueler – Lựa chọn không thể tốt hơn cho xe đa dụng 

Hiện nay, có 3 dòng lốp xe SUV và bán tải chuyên biệt cho 3 loại địa hình: địa hình bùn nhão (mud 

terrain – M/T), đường nhựa (highway terrain – H/T), đa địa hình (all terrain – A/T).  
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Trong số các loại lốp dành cho xe gầm cao, xe đa dụng và xe bán tải trên thị trường hiện nay, 

dòng lốp Dueler của Bridgestone được đánh giá cao về khả năng cân bằng giữa độ bền và sự êm 

ái, khả năng vận hành linh hoạt trong mọi điều kiện thời tiết. 

 

Dòng lốp Dueler MT được thiết kế để vận hành trên các cung đường off-road hạng siêu nặng. Có 

thể kể đến những “vua địa hình” Dueler M/T 673 hay Dueler M/T 674 với rãnh 3D to, cứng mang 

lại khả năng bám đường vượt trội trên đường đá, trơn hoặc bùn lầy. 

 

Thiết kế lốp hiện đại và công nghệ 3D hạn chế bào mòn ở trung tâm mặt gai giúp tăng độ bền, 

đồng thời hợp chất M/T còn giúp bảo vệ lốp khỏi những vết cắt từ địa hình. Do đó, rủi ro hao 

mòn được giảm xuống một cách đồng đều, tuổi thọ lốp cũng được kéo dài hơn.  

 

Khi di chuyển trong thành phố, bạn có thể lựa chọn Dueler H/T được thiết kế phù hợp cả đường 

khô và ướt, đem lại sự an toàn, êm ái, ổn định bởi mặt gai hoàn hảo, không quá cứng, tăng độ 

bám trên đường nhựa. 

 

Riêng đối với dòng H, Bridgestone là hãng lốp mang đến nhiều sự lựa chọn nhất với các sản phẩm 

cao cấp hơn bao gồm H/P (thiên về khả năng vận hành thể thao) và H/L (thiên về êm ái), chuyên 

dùng các dòng xe thể thao cao cấp. Được cấu thành từ hợp chất silica đặc biệt dành cho lốp xe 

chạy trên đường nhựa, những chiếc lốp này có thể đảm bảo khả năng bám đường khi vào cua 

úp. 

 

Nếu các dòng lốp H/T và M/T ưu việt trên một loại đường đặc trưng thì A/T là sự cân bằng của 

nhu cầu đi trong thành phố và đường xấu. Dueler A/T có khả năng điều khiển, ổn định và bám 

đường tốt đồng thời mang lại sự êm ái và thoải mái cho người ngồi trên xe. 

Chính sự đa năng và đa dạng này, lốp Dueler được ưa chuộng bởi chủ các dòng xe thông dụng 

tại Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux, Toyota Fortuner, Ford Everest, Subaru Forester, 

Nissan Navara, Land Cruiser, Infiniti.  

 

Dueler có các kích thước từ 15 inch đến hơn 22 inch, nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia, và Nhật 

Bản. 

 

Mọi chi tiết về chương trình khuyến mãi “Đi muôn nơi, không ngại mưa rơi”, khách hàng có thể 

gọi đến hotline 1900 54 54 68 hoặc truy cập website của Bridgestone: www.bridgestone.com.vn 
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