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Cơ hội sở hữu trọn bộ lốp cao cấp Bridgestone
cho khách hàng thủ đô
Nhiều người nghĩ rằng “Xe cứ sang là êm” nhưng lại quên đi rằng 04 chiếc lốp xe mới là bộ
phận duy nhất của xe tiếp xúc với mặt đường và quyết định phần lớn độ êm ái cho xe. Vì vậy,
việc lựa chọn dòng lốp xe phù hợp và đẳng cấp cũng không kém phần quan trọng việc chọn
xe.
Tự tin với dòng sản phẩm cao cấp Turanza GR100, Bridgestone mang đến chương trình “Trải
nghiệm êm ái cùng Turanza GR100” cho các khách hàng tại thủ đô Hà Nội trong tháng
07/2017. Đây là cơ hội để khách hàng sở hữu trọn bộ lốp xe Bridgestone Turanza GR100 và
cảm nhận tính năng êm ái của dòng lốp cao cấp nàyngay trong cuộc sống và di chuyển thường
ngày.
Thách thức sự êm ái
Bridgestone – hãng lốp hàng đầu thế giới đã kết hợp hoàn hảo sự êm ái vượt trội cùng độ
bền bỉ vốn làm nên tên tuổi thương hiệu để giới thiệu đến khách hàng dòng lốp Turanza
GR100. Được đánh giá “Êm như khoang hạnh nhất”, Bridgestone tự tin thách thức những
chuẩn mực mới của sự êm ái thông qua chương trình “Trải nghiệm êm ái cùng Turanza
GR100”, trang bị miễn phí lốp cho khách hàng Hà Nội tham dự. Turanza GR100 là dòng lốp
cao cấp nhất của Bridgestone, được nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật Bản.
Hành trình trải nghiệm sự êm ái
Chương trình “Trải nghiệm êm ái cùng Turanza GR100” nhằm giúp khách hàng trực tiếp kiểm
chứng và trải nghiệm công nghệ lốp êm ái hàng đầu thị trường.
Cụ thể, 10 khách hàng sẽ được thực hiện kiểm tra lốp xe miễn phí và hỗ trợ cân chỉnh thước
lái (góc đặt bánh xe), trang bị và sử dụng trọn bộ lốp Turanza GR100 (04 lốp) tại hệ thống
Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Du Lịch Cao Cấp B-select của Bridgestone trên địa bàn thành phố
Hà Nội.
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Sau gần 1 tháng trải nghiệm, các khách hàng sẽ chia sẻ những trải nghiệm chân thực nhất
của mình từ quá trình sử dụng trong cuộc sống thường ngày, đánh giá các tính năng của dòng
lốp cao cấp này.
Thể lệ tham dự chương trình:
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.

Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe
Bridgestone Việt Nam
Lầu 9, Tòa nhà Bảo Việt
233 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT: +84 28 3825 6013 / FAX +84 28 3825 6088
Website: http://www.bridgestone.com.vn
Hotline 1900 54 54 68

1.

Đối tượng áp dụng:

Tất cả khách hàng là chủ sở hữu xe ô tô (chính chủ), có bằng lái xe ô tô và đăng ký tham dự
chương trình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội.
Xe của khách hàng có các kích thước sau:
195/65R15
205/65R15
215/60R16
205/55R16
215/45R17

2.

225/55R17
245/50R18
255/45R18
245/45R18
225/40R18

Thời gian đăng ký:

Từ 12/7/2017 đến hết 19/7/2017.
Kết quả đăng ký sẽ được công bố chính thức trên Fanpage và Website của Bridgestone Việt
Nam vào ngày 21/7/2017.
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3.

Hình thức đăng ký và thể lệ chương trình:

Khách hàng tham khảo thể lệ chương trình và đăng ký trực tiếp tại đường link sau:
http://bit.ly/2ucEnEi

4.

Tiêu chí lựa chọn

Khách hàng được lựa chọn là đối tượng áp dụng của chương trình và có size lốp đang sử dụng
phù hợp với các kích thước quy định ở trên của dòng Turanza GR100. Ưu tiên cho những
khách hàng đã đăng kí sớm nhất và thông tin hợp lệ. Quyết định cuối cùng trong mọi trường
hợp được đưa ra bởi Bridgestone Việt Nam.
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp hotline
1900 54 54 68 hoặc truy cập website chính thức của Bridgestone tại
https://www.bridgestone.com.vn
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