
 ServiceLine24h.  
 Na místě, když nás potřebujete. 



Děláme vše proto, abychom udrželi vaše vozidla v pohybu  

Představujeme ServiceLine24h

Co je ServiceLine24h?

Mezinárodní servisní síť  
Kdykoli a kdekoli nás potřebujete 

Aktivní vyřizování nehod
Najdeme správné řešení
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 Naše řešení 

V Goodyearu víme, že se vaše firma nikdy nezastaví  - proto nezůstáváme stát ani 
my.  ServiceLine24h je naše celoevropská silniční asistenční služba, kterou nonstop řídí 
vícejazyčné řídící centrum. Díky jedinečnému mapovacímu systému a rozsáhlým znalostem 
nákladních pneumatik může ServiceLine24h udržet vaše vozidla stále v pohybu, 365 dní v 
roce.    

Jste v bezpečných rukou 

 Výhody pro vás 

Nejdůležitější je při vašem podnikání udržovat váš vozový park v pohybu - a se ServiceLine24h máte pomoc na zavolání 24 hodin 
denně, 365 dní v roce.
Kontaktujte zástupce společnosti Goodyear nebo se podívejte na www.goodyear.com/truck a zjistěte, jak může ServiceLine24h 
napomoci úspěchu vašeho podnikání.

Nonstop služba 
Jsme tu pro vás vždy  

VOLEJTE +32 11 30 76 07 kdykoli
Případně si stáhněte aplikaci, kde naleznete Vašeho nejbližšího servisního 
poskytovatele:
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 Úkoly, které před vámi stojí 

Potřebujete silniční asistenční službu, která je vám k 
dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Pokud vaše vozidla jezdí po celé Evropě, jsou kryta?   

Můžete hlásit nehody ve své rodné řeči, ať se 
nacházíte kdekoli?  

Prostoje vážně dopadají na hospodaření 
firmy - jak je lze minimalizovat?   

Jak najdete správné řešení, ať je situace 
jakákoli?  

Emergency roadside assistance, whenever you need it

Celoevropský servis 

V provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce  

Stáhněte z 
App store pro iOS

Rozsáhlé zkušenosti s provozními problémy nákladních 
pneumatik   

Software na zakázku na vyřizování nehod  

Vícejazyčné řídící centrum 

Síť více než 6500 partnerů pomáhá zkracovat 
zpoždění a prostoje  

Speciální tým podpory je k dispozici, kdykoli jej 
potřebujete    

Stáhněte z 
Google Play 
pro Android

Jedinečný mapovací systém 

Pokrytí asistenční službou na silnici, ve dne i v noci   

Přehledné hlášení o nehodě díky našemu 
vícejazyčnému týmu  

Jištění ze strany více než 6 500 partnerů 

Průměrná doba odstávek na silnici jen 120 
minut  

Udržuje váš vozový park v pohybu a váš 
podnik v zisku 



www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

PNEUMATIKY

SERVISNÍ 
SÍŤ

DOPRAVCE

TruckForce je rozsáhlá 
servisní síť společnosti 
Goodyear pro nákladní 
pneumatiky s více než 

2000 pobočkami po celé 
Evropě.

Ať už je váš business 
malý nebo velký, 

Goodyear Total Mobility 
je vždy na vaší straně.

Široká nabídka více 
než 400 prémiových 

nákladních a 
autobusových pneumatik 

a protektorů.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

ŘEŠENÍ 

Vyrobila společnost
Goodyear Dunlop Tyres Operations S.A.
0719/CZ


