
 Multiple Life Concept.  
 Více než pouhé protektorování. 



Využívá jak protektorování, tak i prořezávání 

Maximální návratnost investic do pneumatik 

Delší životnost pneumatik 

Až o 25 % delší kilometrový proběh 

Vyrábí se při použití menšího množství ropy, chemikálií a 
dalších surovin   

Nižší náklady a omezení objemu emisí 

Kostry jsou optimalizovány pro protektorování 

Inovativní vlastní výrobní proces  

Stejné komponenty, dezény běhounu a technologie jako u 
nových pneumatik  

Program na správu pneuhospodářství na míru 

Významné úspory díky sníženým nákladům na 
kilometr 

Až o 10 % nižší náklady na pneumatiky 

Zlepšuje uhlíkovou stopu CO2

Podobné výhody jako u nových pneumatik  

Snížení provozních nákladů 

Snižování provozních nákladů je věc zásadního 
významu, proto potřebujete prodloužit životnost 
pneumatik a šetřit, kde to jde.  

Jak můžete efektivně spojit protektorování a 
prořezávání a prodloužit tak životnost vašich 
pneumatik? 

Jak můžete získat program na správu 
pneuhospodářství, který by byl šitý na míru vašim 
potřebám?     

Jak snižovat provozní náklady bez 
negativního dopadu na výkonnost?   

Jak zlepšit vaši stopu CO2 a pomáhat 
udržovat životní prostředí?    

Jak výrazně snižovat celkové náklady na 
vlastnictví? 

Maximalizuje výkonnost pneumatik 

Podobné výhody jako u nových pneumatik 

Delší kilometrový proběh při nižších nákladech 

Ekologičtější 

Snížení celkových nákladů na vlastnictví 

Získat co největší užitek z pneumatik  

Představujeme Multiple Life Concept

Co je Multiple Life Concept?

Více než jen protektorování 
Prodloužená životnost pneumatiky

Skoro jako nové 
Beze změny vlastností a kvality
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 Naše řešení 
Zvyšuje výkonnost, snižuje náklady 

 Výhody pro vás 

Potřebujete, aby vaše pneumatiky pracovaly stejně tvrdě jako vy. S Multiple Life Concept vaše pneumatiky ujedou větší počet 
kilometrů, a to při nižších nákladech pro vás - takže jsou pro váš vozový park ideální volbou.       
Kontaktujte zástupce společnosti Goodyear nebo se podívejte na www.goodyear.com/truck a zjistěte, jak může Multiple Life 
Concept napomoci úspěchu vašeho podnikání.  

Snížení celkových nákladů na vlastnictví
Lepší pro firmu 

Lepší pro životní prostředí 
Inovace pro budoucnost 
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Na pneumatikách při vašem podnikání maximálně záleží, potřebujete, aby pracovaly co nejvíc a 
co nejdéle a šetřily vám tak peníze.  Přesně to dělá Multiple Life Concept, který díky kombinaci 
protektorování a prořezávání prodlužuje životnost pneumatik a maximálně zvyšuje jejich užitné 
vlastnosti. Výsledkem jsou nižší provozní náklady, menší zatížení životního prostředí a významná 
úspora celkových nákladů na vlastnictví.    

Regroove

Retread

Regroove

New Tyre

 Úkoly, které před vámi stojí 
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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.
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