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Bridgestone ưu đãi hấp dẫn mừng khai trương
B-shop Tuấn Thành (Hà Nam)
Hà Nam, từ ngày 10/09/2017 đến hết ngày 20/09/2017, nhân dịp khai trương Trung Tâm Dịch Vụ
Lốp Xe Du Lịch Bridgestone (B-shop) Tuấn Thành tại Km5 – Quốc lộ 1A – phường Thanh Tuyền Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam, khách hàng khi mua 03 lốp xe du lịch Bridgestone bất kỳ sẽ được
tặng ngay 01 lốp xe cùng loại và 01 áo thun Bridgestone cao cấp.
B-shop Tuấn Thành nằm gần ngã tư Thanh Liêm, ngay vị trí trung tâm thành phố Phủ Lý, thuận tiện
cho việc chăm sóc xe của khách hàng khu vực nội thành và lân cận. Sau 15 năm hoạt động trong
ngành lốp, năm 2017, B-shop Tuấn Thành chính thức cùng hãng lốp hàng đầu thế giới Bridgestone
phát triển mô hình trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn theo quy trình chăm sóc lốp
đúng chuẩn, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng xe ô tô. Mô hình này cung cấp cho khách
hàng những sản phẩm lốp chính hãng cùng dịch vụ tiêu chuẩn, giúp khách hàng sử dụng lốp hiệu
quả, tiết kiệm nhất, tương xứng với tầm quan trọng của lốp.

B-shop Tuấn Thành chính thức cùng hãng lốp hàng đầu thế giới Bridgestone phát triển mô hình
trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hiện đại
Tại B-Shop Tuấn Thành, khách hàng có thể tìm thấy tất cả các loại lốp chính hãng của Bridgestone
dành cho xe du lịch như Turanza, Ecopia, Dueler... Trong đó, sản phẩm lốp Turanza GR100 kết hợp
hài hoà giữa hai yếu tố êm ái và bền bỉ đã được các khách hàng trực tiếp trải nghiệm và kiểm
chứng. Đây là sản phẩm thuộc dòng lốp cao cấp nhất của Bridgestone, được thiết kế chuyên biệt,
tích hợp những công nghệ tiên tiến, mang lại cảm giác êm ái, thoải mái cho người ngồi trên xe.
Bên cạnh đó, Bridgestone là hãng lốp duy nhất tại Việt Nam có chính sách bảo hành lốp lên đến 7
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năm kể từ ngày sản xuất. Khác với các loại lốp ngoài luồng, đây là đặc điểm của lốp chính hãng
Bridgestone nhằm bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng.
Khách hàng khi đến với B-shop Tuấn Thành sẽ được tư vấn tận tình mọi vấn đề về lốp như kiểm tra
bề mặt lốp, đo độ mòn và độ sâu gai của lốp, kiểm tra áp suất lốp, cân mâm, bấm chì, … bằng thiết
bị máy móc hiện đại. Ngoài lốp ô tô, B-shop Tuấn Thành còn gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng
thông qua việc cung cấp có các dịch vụ về mâm xe, dầu nhớt, ắc quy; chăm sóc trọn vẹn chỉ tại một
điểm đến. Đặc biệt, B-shop Tuấn Thành hỗ trợ giao hàng tận nơi khi khách hàng có nhu cầu.
“Với sự hỗ trợ từ Bridgestone với mô hình B-shop, chúng tôi tin tưởng doanh nghiệp sẽ ngày một
phát triển, đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp. Ngoài
ra, đến với B-shop Tuấn Thành trong thời điểm này, khách hàng còn tiết kiệm nhiều chi phí khi mua
03 lốp du lịch Bridgestone sẽ tặng 01 lốp cùng loại và 01 áo thun cao cấp.” – Anh Nguyễn Thành
Tuấn, đại diện B-shop Tuấn Thành chia sẻ.

Đến với B-shop Tuấn Thành, khách hàng khi mua 03 lốp xe du lịch Bridgestone bất kỳ sẽ được tặng
ngay 01 lốp xe cùng loại và 01 áo thun Bridgestone cao cấp.

Thông tin chi tiết về các dịch vụ và chương trình ưu đãi nhân sự kiện khai trương B-shop Tuấn
Thành, khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của Bridgestone Việt Nam tại
1900 54 54 68 hoặc số điện thoại 0914 899 456 của B-shop Tuấn Thành.
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