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Bridgestone Việt Nam chính thức ra mắt tuyệt phẩm êm ái Turanza 

T005A – Sự lựa chọn hàng đầu cho các dòng xe sang  
 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2018 – Hôm nay, Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt 

Nam đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt sản phẩm mới Turanza T005A và chương trình lái thử 

“Tuyệt phẩm êm ái – Trải nghiệm mê ly” tại Hà Nội nhằm giới thiệu chính thức dòng lốp xe cao cấp 

Turanza T005A đến thị trường Việt Nam. Với những cải tiến vượt trội về thiết kế, Turanza T005A 

là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự êm ái vượt trội cùng độ bền bỉ vốn làm nên tên tuổi thương hiệu 

của Bridgestone. Sản phẩm được cam kết sẽ mang đến hành trình êm ái với sự thoải mái, yên tĩnh 

và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. 

 

Turanza T005A – Thách thức sự êm ái Lựa chọn loại lốp êm ái luôn là mối quan tâm của rất nhiều 

khách hàng Việt Nam, trong việc di chuyển trên những cung đường dài cũng như các chặng đường 

ngắn trong thành phố. - Thấu hiểu được mong muốn này của người tiêu dùng, Bridgestone đã cải 

tiến dòng lốp cao cấp Turanza với những khối gai đa dạng được thiết kế đặc biệt, giúp tăng cường 

khả năng phân tán tiếng ồn cũng như các góc vát rãnh gai sâu, làm giảm va đập của lốp lên mặt 

đường, giảm lượng tiếng ồn phát sinh truyền vào trong khoang lái. Ngoài ra, biên dạng bề mặt tiếp 

xúc giữa lốp và mặt đường cũng như vùng hông lốp được cải tiến để giảm xung chấn.  

 

Đồng thời, là người kế thừa hoàn hảo của dòng lốp xe tiền nhiệm Turanza GR100, Turanza T500A 

được phát triển dựa trên những ưu điểm của GR-100 và mang theo những cải tiến vượt trội: sản 

xuất trên nền tảng công nghệ Nano Pro-techTM, giúp tăng cường kết nối giữa hạt silica và polymer 

nhằm tăng diện tích tiếp xúc, từ đó giảm sản sinh nhiệt và hạn chế năng lượng tiêu hao. Cải tiến 
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này giúp nâng cao hiệu suất hoạt động trên đường ướt của lốp và gia tăng mức độ an toàn. Cuối 

cùng, rãnh gai vát chéo trên lốp sẽ tránh được sự biến dạng và đảm bảo sự tiếp xúc với mặt đường, 

nâng cao hiệu suất phanh.  

 

       
Ngày 28/07, Bridgestone Việt Nam đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới Turanza T005A 

 

Do đó Turanza T005A được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự êm ái vượt trội cùng độ bền bỉ 

vốn làm nên tên tuổi thương hiệu của Bridgestone. Sản phẩm được cam kết sẽ mang đến hành 

trình êm ái với sự thoải mái, yên tĩnh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. 

 

                     
Bridgestone đã cải tiến dòng lốp cao cấp Turanza với những khối gai được thiết kế đặc biệt, giúp 

tăng cường khả năng phân tán tiếng ồn và các góc vát rãnh gai sâu, làm giảm va đập của lốp lên 

mặt đường, giảm lượng tiếng ồn phát sinh. 
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Turanza T005A – Lựa chọn hàng đầu cho dòng xe sang Audi A7 

 

Tập đoàn Bridgestone, với vị trí là thương hiệu lốp hàng đầu thế giới vốn được nhiều thương hiệu 

xe sang lựa chọn là dòng lốp theo xe. Nhờ vào công nghệ tiên phong, đi cùng với cấu trúc, thiết kế 

và chất liệu cao cấp, lốp xe Bridgestone luôn đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe mà nhà sản 

xuất ôtô mong muốn. Mới đây, Turanza T005A một lần nữa minh chứng những đặc tính nổi bật 

của mình khi được nhãn hàng Audi lựa chọn làm lốp theo xe (OE fitment) cho dòng xe thể thao 

thao mới nhất - Audi A7. Thành công này cho thấy phương thức tiếp cận mới mẻ, sáng tạo trong 

ngành công nghệ lốp xe và an toàn khi lái xe của tập đoàn Bridgestone. Bridgestone tự hào là một 

đối tác đáng tin cậy của hãng xe Audi trong việc cung cấp các sản phẩm lốp theo xe.  

 

Hành trình trải nghiệm sự êm ái của Turanza T005A  

 

Trước khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, Turanza T005A đã được giới thiệu tại các nước khác 

trong khu vực châu Á Thái Bình Dương: Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia… và nhận được 

nhiều phản hồi tích cực từ phía nhà phân phối và khách hàng về trải nghiệm cảm giác êm ái và tiện 

nghi. 

 

Tháng 7 này, Bridgestone tiếp tục tự tin chứng minh vị thế “Tuyệt phẩm êm ái” của Turanza T005A 

trong sự kiện lái thử “Tuyệt phẩm êm ái – Trải nghiệm mê ly” tại 02 thành phố lớn: Hà Nội (28/07) 

& TP.Hồ Chí Minh (04/08). Đây là cơ hội để khách hàng tự trải nghiệm và cảm nhận những tính 

năng ưu việt của dòng lốp này, đặc biệt là tính năng êm ái vượt trội. 

 

Chia sẻ về việc ra mắt sản phẩm Turanza T005A tại Việt Nam, ông Chris Yang - Tổng giám đốc 

Bridgestone Việt Nam cho biết: “Turanza là dòng lốp cao cấp nhất của Bridgestone, nhấn mạnh về 

trải nghiệm cảm giác êm ái cho người lái. Sau nhiều năm không ngừng nghiên cứu, chúng tôi đã 

cho ra mắt thành công dòng sản phẩm Turanza T005A với nhiều đột phá so với người tiền nhiệm 

GR100. Đây được xem là lời cam kết của chúng tôi trong việc nỗ lực mang lại những hành trình an 

toàn, êm ái và linh hoạt cho người dùng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.” 
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Sau khi được ra mắt tại thị trường Việt Nam, Turanza T005A sẽ chính thức được phân phối tại các 

đại lý Bridgestone trên toàn quốc, đem cơ hội trải nghiệm một dòng sản phẩm êm ái ưu việt đến 

với khách hàng Việt Nam. 
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Các kích thước có sẵn Turanza T005A sẽ được bán tại thị trường Việt Nam với 24 kích thước khác 

nhau.  

 

205/65R16 225/45R18 

215/60R16 215/50R17 

205/60R16 235/55R17 

205/55R16 235/45R18 

215/45R17 245/45R19 

215/55R17 225/55R17 

225/50R17 255/45R18 

185/55R16 245/50R18 

225/45R17 275/40R19 

235/45R17 215/60R17 

195/50R16 235/50R18 

245/45R17 275/45R18 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, khách hàng truy cập website chính thức của 
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Bridgaestone tại www.bridgestone.com.vn/vi  hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline 1900 54 54 68. 

 

Một số hình ảnh về hành trình trải nghiệm tại Hà Nội – Ba Vì: 
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