
CAMPANHA AVANÇANDO CONSIGO

PROMOÇÃO VÁLIDA • de 1 de junho a 31 de julho de 2018*

NA COMPRA DE4 P N E U S
GANHE 100€
DE REEMBOLSO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

JANTES 20” E 22,5”

APENAS EM AGENTES AUTORIZADOS**



www.bridgestonepromocoes.pt

Como participar:
1. Para aceder, só tem de clicar em “A minha conta” 

na parte superior direita da página online;

2. A seguir, deverá registar-se, acedendo a “Registo”, 

completando e enviando os seus dados;

3. Receberá um email eletrónico no endereço forneci-

do, para validação do seu registo. Só terá de clicar 

no link que receber;

4. Ao clicar no link, regressará à página inicial do site, 

onde deverá selecionar “Entrar” e preencher o seu 

nome de usuário e a sua password;

5. Depois de aceder, deverá clicar em “Enviar Fatura” 

e preencher os campos do formulário

O registo só se faz uma vez e deverá memorizar o seu nome 

de usuário e a sua password, para aceder à página online 

sempre que queira.

A Bridgestone criou uma página online pensada para satisfazer as suas necessidades.
É uma plataforma fácil e intuitiva, na qual encontrará promoções exclusivas.

O portal Bridgestone é um espaço que criamos a pensar em si e nos seus interesses 
e no qual poderá disfrutar de todos os benefícios e vantagens. Estamos sempre perto 
de si, à distância de um clic.

*Promoção válida para pneus 
Bridgestone - ECOPIA H-STEER 001, R249 
ECOPIA, R294, R-STEER 001, R297, ECO-
PIA H-DRIVE 001, M749 ECOPIA, M716, 
M711, R-DRIVE 001, M729, M730, ECO-
PIA H-TRAILER 001, R184, R187, R168, 
R168 PLUS, R164, M840, L317, M-STEER 
001,L317, L355, M840, M-DRIVE 001, 
VSJ, M748, M748, M-TRAILER 001, M844.

Exclusivo para empresas com frotas 
de camiões ou autocarros com domi-
cílio fiscal em Portugal que adquiram 
4 ou mais pneus (na mesma fatura) a 
um distribuidor Bridgestone com sede 
em território nacional que participe na 
campanha.  Válido de 1 de junho a 31 
de julho de 2018, limitado a 200 pneus 
por participante e NIF. Ao comprar qua-
tro pneus das referências indicadas, o 
cliente receberá o valor de 100€. Para 
receber o valor, é obrigatório registar a 
fatura na página www.bridgestonepro-
mocoes.pt até à data limite de 30 de 
Agosto de 2018, na sua área pessoal.

Condições:
A data da fatura de compra deverá estar incluída entre 1 de junho e 31 de julho de 2018. 
Para que o valor correspondente seja transferido com êxito, deverá enviar-nos a fatura de 
compra juntamente com o registo da documentação até 30 de agosto 2018, aos Agentes
indicados em www.bridgestonepromocoes.pt

** Consulte as condições e os agentes autorizados em www.bridgestonepromocoes.pt


