
 

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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Nhận ngay thẻ xăng 500 nghìn đồng khi mua lốp xe tải/buýt Bridgestone 

 

Tin vui cho các bác tài với chương trình khuyến mãi từ Bridgestone. Từ hôm nay đến ngày 30/09/2018, 

khi mua 02 lốp xe tải, buýt của Bridgestone - trong danh sách 10 sản phẩm được áp dụng khuyến mại 

tại các đại lý lốp xe tải/buýt của Bridgestone trên toàn quốc sẽ được tặng 01 thẻ xăng trị giá 500.000 

đồng, có giá trị sử dụng ở toàn hệ thống Petrolimex. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 

hotline 19 00 54 54 68. 

 

Xăng đầy bình cho hành trình bền bỉ 

 

Là bạn đường tin cậy của các bác tài, hãng lốp Bridgestone thường xuyên mang đến các chương trình 

khuyến mãi đầy thiết thực. Cụ thể, từ nay đến hết tháng 9, Bridgestone mang đến cho các bác tài xe 

tải/buýt chương trình mua 02 lốp xe tặng ngay 01 thẻ xăng trị giá 500.000 đồng. Khuyến mãi áp dụng 

cho 10 sản phẩm lốp Bridgestone như sau: 

 

Lốp xe tải/buýt lớn bố kẽm (có săm, đơn vị tính: bộ): 

1000R20 – R156  – Thái 

1100R20 – M840 – Thái 

100R20 – R150  – Thái 

1100R20 – R156  – Thái 

Lốp xe tải/buýt lớn bố kẽm (không săm, đơn vị tính: cái): 

11R225 – R150  – Thái 

12R225 – M840 – Thái 

12R225 – R158  – Thái 

225/90R175 – G610 – Nhật 

225/90R175 – R225 – Nhật 

245/70R195 – R156 – Thái 

 

Mỗi dòng sản phẩm lốp tải/buýt của Bridgestone đều được thiết kế, sản xuất tối ưu đối với các đặc 

tính khác nhau phù hợp nhu cầu sử dụng đa dạng của chủ xe và đảm bảo an toàn trên mọi hành trình 

điển hình như: 
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Đối với lốp dành cho xe tải, Bridgestone có các dòng lốp R150, R156 với khả năng dẫn hướng tốt, giúp 

tài xế vận hành xe dễ dàng và an toàn, thích hợp cho xe chạy đường trường, vận hành ở cự ly dài. 

Dòng lốp R150 với thiết kế gai lốp 4 dãy gai xuôi giúp lốp xe thoát nước tốt và vận hành an toàn ở vị 

trí dẫn hướng hay dòng lốp R156 được tối ưu hóa thêm gờ chống đá găm, rào chắn rãnh và thiết kế 

mặt lốp dạng vuông giúp giảm mòn không đều hiệu quả, hạn chế hư hỏng do đá găm. Bên cạnh đó, 

dòng lốp M840 là dòng lốp đặc biệt có khả năng chịu tải cao, chống cắt chém hiệu quả, phù hợp với 

nhiều điều kiện vận hành. 

 
Chi tiết sản phẩm được áp dụng trong chương trình khuyến mãi 

 

Đối với lốp dành cho xe khách, dòng lốp R158 nổi trội bởi đặc trưng giảm thiểu mòn không đều, lái 

nhẹ lướt êm, thích hợp cho xe khách lớn chạy đường dài (45 chỗ trở lên). Ngoài ra, Bridgestone còn 

có các dòng lốp R225 hay G610 ( dành cho xe 29-34 chỗ) chú trọng mang đến sự êm ái và an toàn 

trong khi sử dụng. 

 

Người bạn đường tin cậy 

 

Là thương hiệu lốp xe lớn nhất thế giới, Bridgestone nổi tiếng về sự bền bỉ và an toàn… được đại đa 

số bác tài ở Việt Nam tin dùng. Nghề tài xế, đặc biệt tài xế đường trường mỗi ngày đều đối diện với 
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rất nhiều áp lực, nỗi lo để có thể đưa hàng hóa hay hành khách cập bến an toàn. Thấu hiểu điều này, 

Bridgestone mang đến các sản phẩm lốp bền bỉ, chất lượng, giúp các bác tài giảm bớt lo âu về lốp, có 

thể tự tin vững tay lái, yên tâm chinh chiến trên mọi cung đường. Chế độ hậu mãi của Bridgestone 

cũng chú trọng đến mong muốn, nguyện vọng của bác tài với nhiều quà tặng thiết thực, tâm lý. Có 

thể nói, Bridgestone là người bạn đồng hành, đáng tin cậy của các bác tài trên mọi hành trình. 

 

 
Mỗi dòng sản phẩm lốp tải/buýt của Bridgestone đều được thiết kế, sản xuất tối ưu đối với các đặc 

tính khác nhau đảm bảo an toàn trên mọi hành trình 

 

Tại Việt Nam, Bridgestone còn được biết đến là hãng lốp có thời hạn bảo hành chính hãng lâu nhất 

lên đến 07 năm. Điều này cũng thể hiện sự tự tin về chất lượng sản phẩm cũng như sự cam kết đồng 

hành trên mọi nẻo đường cùng khách hàng của Bridgestone. 

 

Không chỉ vậy, Bridgestone còn đầu tư các Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt (Fleetpoint, BTTC) với 

dịch vụ lốp chuyên nghiệp đẳng cấp, quy mô và phân bố trải dài trên cả nước. Tại đây, khách hàng 

được kiểm tra, bảo dưỡng lốp với máy móc hiện đại bởi đội ngũ chuyên viên kỹ thuật kinh nghiệm 

tay nghề cao cùng nhân viên tư vấn sản phẩm tận tâm, đảm bảo sự an toàn cho xe, đặc biệt đối với 

xe chạy đường dài. 
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