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Về Tập Đoàn Bridgestone: 

Công ty TNHH Kinh Doanh 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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Quà tặng cho khách hàng xe tải, buýt nhân kỷ niệm 01 năm thành 

lập BTTC Đồng Nai (Ngọc Lốp Ôtô) 
 

Trong vòng 01 tháng từ ngày 09/09/2018 đến 09/10/2018, khi mua 02 lốp tải, buýt lớn 

Bridgestone/Firestone tại Trung Tâm Dịch Vụ Lốp Xe Tải/Buýt Cao Cấp Đồng Nai, gọi tắt là 

BTTC Đồng Nai (Ngọc Lốp Ô tô), địa chỉ Quốc lộ 1A, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai, khách hàng sẽ nhận được 01 voucher dịch vụ trị giá 800.000 đồng*. Chương trình như 

lời tri ân của BTTC Đồng Nai gởi đến khách hàng sau một năm thành lập. 

 

Địa chỉ uy tín cho tài xế tải, buýt và đội xe 

 

BTTC Đồng Nai là trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt cao cấp theo mô hình BTTC (Bridgestone 

Truck Tire Center) đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam theo tiêu chuẩn toàn cầu do Ngọc Lốp Ô 

tô cùng Bridgestone Việt Nam hợp tác thành lập từ năm 2017. BTTC hướng đến phục vụ cho 

khách hàng là các tài xế, chủ xe tải, xe buýt đường dài và các đội xe của Đồng Nai và khu vực 

lân cận. 

 

Tại đây cung cấp tất cả dịch vụ liên quan đến lốp tải, buýt từ cơ bản như đo áp suất, vá hay 

thay lốp đến nâng cao như cân mâm bấm chì, cân chỉnh thước lái, chăm sóc toàn diện dầu 

nhớt, ắc-quy...  

 

Ngoài ra, với vị thế chiến lược trên quốc lộ 01, đón luồng giao thông ngay cửa ngõ TP HCM và 

diện tích hơn 1.000 m2, BTTC Đồng Nai có khả năng phục vụ cùng lúc số lượng lớn xe tải, xe 

khách, đồng thời giải quyết vấn đề đỗ xe an toàn cho các xe trước khi vào thành phố. 

 

Sau 01 năm thành lập, BTTC Đồng Nai đã trở thành một điểm đến uy tín cho tài xế. Với khu 

vực phòng chờ được trang bị nước uống, khăn lạnh, wifi, phòng tắm, phòng nghỉ ngơi sạch 

sẽ và các ghế nằm thoải mái, BTTC là địa điểm dừng chân uy tính giúp các tài xế có được lại 

sự tỉnh táo, thư thái sau một chặng đường dài. 
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Tri ân khách hàng sau 01 năm thành lập 

 

Đáp lại sự ủng hộ của khách hàng, các tài xế tuyến Bắc Nam, các đội xe trong tỉnh và vùng phụ 

cận suốt 01 năm qua, BTTC Đồng Nai sẽ tặng 01 voucher dịch vụ trị giá 800.000 đồng khi mua 

02 lốp xe tải, buýt Bridgestone/Firestone. Với voucher này, trong vòng 01 tháng từ ngày 

09/09/2018 đến ngày 09/10/2018, khách hàng có thể sử dụng để được giảm giá cho những 

dịch vụ cân mâm bấm chì và cân chỉnh thước lái tại BTTC Đồng Nai. 

 

Cùng với sự tin tưởng của khách hàng, BTTC Đồng Nai sẽ tiếp tục cung cấp những sản phẩm 

Bridgestone/Firestone chính hãng chất lượng và những dịch vụ chuyên nghiệp, trở thành 

một đối tác đáng tin cậy cho tài xế, các đội xe trong những hành trình xuyên đất nước. 

 
*Voucher không được trừ vào hoá đơn gốc, không quy đổi thành tiền mặt, không trả lại tiền 
thừa, chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất và chỉ áp dụng ở BTTC Đồng Nai. Khách hàng mang 
theo voucher và đưa cho nhân viên bán hàng khi sử dụng dịch vụ tại BTTC Đồng Nai. 
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