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BRIDGESTONE LASTEBILDEKK

PREMIUM HELÅRSDEKK   SOMMERDEKK

PREMIUM VINTERDEKK

2

DURAVIS RS2
Styr hele året,

lang levetid, lavt forbruk

M+S

DURAVIS RT2
Henger, hele året.

M+S

ECOPIA H-DRIVE2
Sommer driv

lav rullemotstand M+S

M+S

M788
Vinter front,
lang levetid

M+S

W958
Vinter front. Ekstremt 

grep på snø og is.

M+S

M729
Driv, hele året, 

lang levetid

M+S

NORDIC-DRIVE
Vinter driv. Ekstremt 

grep på snø og is med 
Multicell friksjonsgummi.

FRIKSJONSGUMMI

M+S

RWD1
Vinter driv. Godt grep på 

snø og is.

M+S

DURAVIS RD2
Driv hele året, 

lang levetid, lavt forbruk.

M+S

M-TRAILER
Styr og trailer, hele året.  

Asfalt og anlegg.

M+S

M852 
Henger, hele året.

M+S

ECOPIA H-STEER2
Sommer front

lav rullemotstand

M+S

NYHET

NYHET

NYHET



M788
Vinter front.  

Lang levetid.

M+S

NORDIC-DRIVE
Ekstremt grep på snø og 
is med Multicell gummi. 

Vinter driv. 

FRIKSJONSGUMMI

M+S

W958
Ekstremt grep på snø 

og is. 
Vinter front. 

M+S

PREMIUM BUSSDEKK

COACH AP001
Bybuss. 

Front og driv hele året.

R-STEER1
Turbuss. 

Front og driv sommer.

FS-422
Turbuss. 

Front og driv sommer.

D500S
Turbuss. 

Front og driv sommer.

M+S M+S

BRIDGESTONE LASTEBILDEKK

PREMIUM ANLEGGSDEKK

3

M-DRIVE
Driv, asfalt og anlegg.

M+S

M-TRAILER
Front og Trailer, hele 

året. Asfalt og anlegg.

M+S

NYHET



FS422
Front regional.  

Lang levetid.

FS492
Vinter front. 

Bybuss. Lang levetid.

FS833
Vinter front.  

Asfalt og anlegg.

FD622
Driv, hele året.  

Lang levetid.

FD833
Driv, blandet vei,  
Asfalt og anlegg.

FT833
Trailer, hele året.  
Asfalt og anlegg.

M+S

M+S M+S

PREMIUM HELÅRSDEKK

4

M+S M+SM+S



D500S
Front regional.

D800D
Driv, blandet vei,  
Asfalt og anlegg.

D600D
Driv, hele året.

D800T
Trailer, hele året.  
Asfalt og anlegg.

BUSS OG LAST

5

M+SM+SM+SM+S



BDR-HG
Driv, hele året.  

Lang levetid.
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BRIDGESTONE LASTEBILDEKK

REGUMMIERING I VERDENSKLASSE

6

M788
Trailer, hele året. Vei, 

anlegg og stein.

M+S

M748
Trailer, hele året. Lang 

levetid.

M+S

W990
Vinter driv. Ekstremt 

grep på snø og is.

M+S

M729
Driv, hele året. Lang 

levetid.

M+S

M852
Henger, hele året.

M+S

M-TRAILER
Trailer, hele året.  
Asfalt og anlegg.

M+S

M-DRIVE
Driv, blandet vei,  
Asfalt og anlegg.

M+S

BDR-WXT
Vinter driv. Ekstremt 

grep på snø og is.

M+SM+S



PRO-WINTER 2
Driv hele året.

PRO-TM3
Trailer, hele året.  
Asfalt og anlegg.

PRO-DR3
Driv, hele året.

PRO-WINTER 3
Vinter driv. Ekstremt 

grep på snø og is.

PRO-DM3
Driv, blandet vei,  
Asfalt og anlegg.

BRIDGESTONE LASTEBILDEKK

KVALITETSREGUMMIERING
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M+SM+SM+SM+S

M+S



WEBSHOP

Prøv vår nye og forbedrede webshop. 
Der kan du handle når du måtte ønske 
det, 24 timer i døgnet, året rundt.

Hvordan få tilgang til egen kjøpskonto? 
Ring tlf. 62 96 69 20 eller send en 
e-post til vårt ordrekontor ordre@
bridgestone.no,  du vil få tilsendt et 
passord for tilgang. 

Når du har fått passordet går du inn på 
webordre.bridgestone.no. Logg inn ved 
å bruke din e-postadresse og ditt nye 
passord (som du selv kan endre).  

Tips
Du kan søke på dimensjon. F. eks. 
2055516, eller du kan søke på mønster, 
f.eks. T005. 
Bruk deretter filtrene på venstre side 
for å sortere søket ditt. 

Hvordan bestiller du?
Velg ønsket antall og legg i han-
dlevogn.
Trykk på handlekurv-ikonet øverst i 
menyen. Varene i handlekurven blir lig-
gende inntil du sletter dem, eller send-
er bestillingen. Dvs. at du kan samle 
opp bestillinger og dermed unngå frakt-
tillegg for småordrer . Handlekurven kan 
oppdateres så ofte du vil, over lengre tid, 
uavhengig av om du logger deg inn og ut. 

Trykk ”Gå til kassen”. 
Du kommer da til ”Bekreftelse”-siden

Greit å vite
Sjekk jevnlig innom "Billigtorget" for å 
gjøre et kupp på nedsatte varer.

Fordeler for deg som WebShop-kunde;

- Tilgjengelighet. 24t, 7 dager i 
uken.

- Rask bestilling, slipper telefonkø 
og ekspedering

- Du får nyhetsbrev fra oss en gang 
per måned, eller når vi har noe 
nytt å fortelle.

- Du vil være den første som får 
vite om våre restsalg og våre 
ekstra gode tilbud med begrenset 
varighet. 

- Du unngår mulige misforståelser i ordreregistreringen.

webordre.bridgestone.no

For å oppdatere antallet, 
skriv inn ønsket antall 
og trykk på det grønne 
oppdateringsikonet. 
For å slette varer, trykk på 
det røde krysset.

Du kan endre visningen 
av priser ved å trykke på 
tannhjulet øverst til høyre. 
Her kan du velge med og 
uten mva. for å vise til 
priser kunden.


