
  

 

  

 

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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ĐT: +84 28 3825 6013 / FAX +84 28 3825 6088 

Website:  http://www.bridgestone.com.vn 
Hotline 1900 54 54 68  
      

Bridgestone tặng ưu đãi 300 nghìn dịch vụ lốp khi mua 02 lốp 

Turanza GR100 
 

Từ 15 đến hết 30/04/2018, Bridgestone tặng 300 nghìn đồng phí dịch vụ lốp cho khi khách 

hàng mua 02 sản phẩm lốp êm ái Turanza GR100 tại hệ thống 45 Trung tâm dịch vụ B-select, 

B-shop của Bridgestone trên toàn quốc. Để nhận ưu đãi, khách hàng đăng ký tại: 

www.khuyenmaibridgestone.com. 

 

Lái xe thoải mái hơn cùng Bridgestone  

 

Trong quá trình điều khiển xe, bạn có thể gặp phải một trong những vấn đề như tay lái nặng, 

vô lăng rung lắc, xe di chuyển lệch hướng vô lăng, thường xuyên phải dùng lực để giữ vô 

lăng, tiêu hao nhiên liệu nhiều, các lốp mòn không đều, lốp xe bị lắc... mà thuật ngữ chuyên 

ngành gọi là nhao lái, lệch lái hay xỉa lái. Các dấu hiệu này là sự lên tiếng báo hiệu thời điểm 

cần phải nhanh chóng kiểm tra lốp và canh chỉnh thước lái cho xe. 

 

Có nhiều nguyên nhân khiến các góc đặt bánh lái, độ chụm của ôtô biến đổi. Trong đó có 

cách điều khiển của tài xế như thường xuyên leo lề, đỗ nghiêng trong thời gian dài, chạy 

qua ổ gà, chướng ngại vật ở tốc độ cao. Ngoài ra, nếu không thường xuyên và bảo dưỡng, 

xe cũng sẽ gặp phải các trường hợp nêu trên. 

 

Các góc đặt bánh lái thường không xảy ra sai lệch lớn tức thì khiến tài xế thường chủ quan. 

Tuy nhiên, với những chuyến đi dài, xe bị nhao lái có thể khiến việc lái xe mệt mỏi hơn khi 

cần dùng nhiều lực để giữ vô-lăng. Trong điều kiện lái xe ban đêm, hoặc trên đường cao tốc, 

hệ thống lái hoạt động không ổn định có thể gây mất an toàn, thậm chí gây tai nạn. Lệch 

thước lái cũng là nguyên nhân gây ra lốp mòn không đều, làm tăng mức nhiên liệu tiêu hao. 

 

Để xử lý những vấn đề này, xe cần được kiểm tra và sửa chữa bởi các trang thiết bị kỹ thuật 

hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao như máy cân chỉnh thước lái, máy cân bằng động. Với 

sự am hiểu chuyên môn ngành và định hướng công nghệ cao trong việc chăm sóc khách 

hàng, Bridgestone đã trang bị các máy móc tiên tiến nhất thị trường tại hệ thống Trung tâm 

dịch vụ lốp xe du lịch B-select, B-shop trên cả nước, đảm bảo quy trình đồng nhất và đúng 

chuẩn. 

http://www.bridgestone.com.vn/
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Về phía người sử dụng, các hãng sản xuất ô tô đưa ra khuyến cáo mỗi chủ xe nên chủ động 

kiểm tra lốp và thước lái mỗi 10.000 km để kịp thời phát hiện sai lệch và điều chỉnh. Điều 

này sẽ giúp xe hạn chế những thay đổi so với thiết kế tối ưu ban đầu của nhà sản xuất.  

 

Chuẩn êm lốp xịn, hành trình vi vu 

 

Nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội chăm sóc xe đúng chuẩn, đảm bảo sự an toàn và 

êm ái cho dịp lễ 30/04 sắp đến, Bridgestone áp dụng chương trình ưu đãi: Mua 02 lốp 

Turanza GR100, nhận 300 nghìn đồng tất cả các dịch vụ lốp tại hệ thống Trung tâm dịch vụ 

lốp xe du lịch B-select, B-shop trên cả nước. 

 

Turanza GR100 là dòng lốp cao cấp nhất của Bridgestone ở thị trường Việt Nam, với khả 

năng hấp thụ tiếng ồn vượt trội, đem lại cảm giác yên tĩnh, êm ái cho khoang lái dù trên 

đường ướt hay khô ráo đã được kiểm chứng bởi khách hàng thực tế. Sở dĩ có được khả 

năng này là do đặc điểm của thiết kế gai lốp dạng 3D Kim cương và công nghệ cộng hưởng 

từ 3D Helmholtz. Thiết kế gai lốp dạng 3D bo tròn, vai lốp dạng vuông giúp giảm độ rung tại 

những điểm tiếp xúc với mặt đường, giúp giảm hẳn độ ồn truyền vào khoang lái.  

 

Khách hàng chỉ cần truy cập website: www.khuyenmaibridgestone.com điền thông tin đăng 

ký và nhận ngay mã ưu đãi được gửi về tin nhắn điện thoại, sau đó sử dụng mã này tại hệ 

thống Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch B-select, B-shop của Bridgestone trên toàn quốc để 

được giảm 300 nghìn đồng phí dịch vụ lốp. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 

Bridgestone tại: 1900 54 54 68. 
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