
  

 

  

 

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 
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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  
     

Bridgestone ra mắt Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Tải/Buýt Fleetpoint 

Hoàng Tư tại Thành phố Hồ Chí Minh 
 

TP.Hồ Chí Minh, 1 tháng 6 năm 2017, Bridgestone Việt Nam chính thức ra mắt Trung tâm dịch 

vụ lốp xe tải/buýt Fleetpoint Hoàng Tư tại địa chỉ số 2517, quốc lộ 1A, khu phố 9, P. Tân Hưng 

Thuận, quận 12, TP. HCM. Đây là Fleetpoint thứ 15 của Bridgestone tại Việt Nam và là trung 

tâm duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Hiện nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300 doanh nghiệp vận tải lớn nhỏ. Đây cũng là 

một trong những đầu mối giao thông vận tải hàng hóa và hành khách lớn nhất cả nước. Không 

chỉ sôi nổi trong nội thành, hoạt động vận tải/buýt từ thành phố đi các tỉnh lân cận cùng vô 

cùng nhộn nhịp. 

 

Cùng với sự phát triển của vận tải, Bridgestone tiếp tục đầu tư về dịch vụ, phát triển hệ thống 

kênh phân phối gia đình lớn mạnh. Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt Fleetpoint Hoàng Tư đã 

đánh dấu sự trở lại của mô hình trung tâm dịch vụ tải/buýt tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng 

thời cũng là một bước ngoặt thể hiện cam kết của Bridgestone trong việc mở rộng hơn nữa 

hệ thống mô hình Fleetpoint tại thành phố này. 

 

Tọa lạc trên trục quốc lộ 1A, không chỉ mang ưu thế từ vị trí đắc địa là nút giao thông trọng 

điểm, vị trí cửa ngõ thành phố, Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt Hoàng Tư còn chú trọng vào 

chất lượng dịch vụ cao cấp và toàn diện. Fleetpoint Hoàng Tư sở hữu trang thiết bị tiên tiến, 

hiện đại như máy ra vào lốp, lồng bơm hơi an toàn, đặc biệt là hệ thống cân chỉnh thước lái 

đạt tiêu chuẩn Hoa Kì sẽ ra mắt trong năm nay. 

 

Với kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ Bridgestone, Trung tâm dịch 

vụ lốp xe tải/buýt Hoàng Tư mang đến cho các bác tài sự phục vụ nhanh chóng nhất, giảm 

thiểu tối đa thời gian chờ đợi và tăng hiệu quả về chi phí cho các doanh nghiệp vận tải. Đặc 

biệt, các bác tài còn được trải nghiệm không gian nghỉ ngơi thoải mái tại phòng chờ trong 

thời gian chờ đợi chăm sóc xe, tăng cường thể lực và trí lực trước và sau mỗi chuyến đi. 

 

http://www.bridgestone.com.vn/


  

 

  

 

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  
     

Ngoài những dịch vụ cơ bản như kiểm tra áp suất lốp, dịch vụ tháo lắp, đảo lốp, vá lốp đúng 

cách, đường dây nóng 0979 79 74 63 của Hoàng Tư luôn sẵn sàng cho mọi tình huống cứu hộ 

lốp trên quốc lộ, mang lại sự hỗ trợ tối ưu nhất cho khách hàng. 

 

Một số hình ảnh tại sự kiện 

  

Bridgestone Việt Nam chính thức ra mắt Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt Fleetpoint Hoàng 

Tư tại địa chỉ số 2517, quốc lộ 1A, khu phố 9, P. Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM 

  

Ông Hiroyuki Saito – Tổng Giám Đốc Bridgestone 

Việt Nam phát biểu trong lễ khai trương 

Ông Nguyễn Văn Cư – Đại diện Công ty Hoàng 

Tư phát biểu trong lễ khai trương 
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