
 TruckForce.  
 Jsme tu pro vás,  365 dní v roce. 



Jsme pro vás všude tam, kde nás potřebujete 

Představujeme TruckForce

Co je TruckForce?

Vaše vozidla tvrdě pracují, někdy i v zahraničí,  proto 
potřebujete servisní síť, kterou můžete využívat 
všude, kde ji potřebujete.  

Expertní podpora, kdekoli je jí zapotřebí 

Rozsáhlá síť, která omezuje prostoje  

Řešení, které maximalizuje užitné vlastnosti a 
efektivitu  pneumatik 

Všechna vozidla nejsou stejná a neplní stejné 
úkoly – je proto zcela zásadní, aby na všech byly 
odpovídající správné pneumatiky.    

Pneumatiky jste nasadili, ale jak dokážete 
prodloužit jejich životnost a maximalizovat 
tak své investice?    

Služby na zakázku sestavené přesně podle 
vašich potřeb  

Prémiové, setrvalé služby 

Snížení celkových nákladů na vlastnictví 

Ať jsou vaše vozidla kdekoli, je důležité 
vědět, že se o ně budou starat odborníci na 
nejvyšší úrovni.     

Mezinárodní servisní síť 
Jsme tu pro vás 

Špičková podpora pro pneumatiky 
Správné pneumatiky pro vaše potřeby

Rozsáhlá mezinárodní servisní síť  

Více než 2000 poboček a míst nezávislých partnerů po 
celé Evropě   

Spolehlivý servis na všech hlavních komunikacích  

Služba správy pneumatik vytvořená na míru podle vašich 
potřeb

Ucelená služba podporující váš výběr pneumatik

Zajišťuje prémiovou podporu

Pokračující investice 

Strukturovaný proces auditu 

Špičková odbornost v celé síti 

Skutečně mezinárodní služba  

Programy na kontrolu a monitoring  

Protektorování a prořezávání

Návazné programy na školení a rozvoj 

Nejvyšší standard služeb pro zákazníky  

Najdeme vhodné pneumatiky pro jakýkoli účel použití 

Partneři TruckForce mají podrobné znalosti produk-
tového portfolia značky Goodyear  

Expertní poradenství a pomoc 
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 Úkoly, které před vámi stojí 

 Naše řešení 

Když vaše vozidla tvrdě pracují, je dobré vědět, že mají zaručenu podporu, kterou potřebují, aby 
mohla zůstat stále v provozu. TruckForce je naše mezinárodní servisní síť, která se specializuje 
na správu vašich pneumatik během celého jejich životního cyklu. S více než 2 000 pobočkami na 
všech hlavních evropských dopravních trasách TruckForce zajišťuje spolehlivý servis a špičkovou 
odbornost v celé naší rozsáhlé síti.

Podnikání bez starostí 

 Výhody pro vás 

Podnikání je náročné, každá výhoda, kterou získáte, se počítá. S TruckForce můžete získat konkurenční výhodu  v podobě 
podpůrného systému, kterému není rovno.
Kontaktujte zástupce společnosti Goodyear nebo se podívejte na www.goodyear.com/truck a zjistěte, jak může TruckForce 
napomoci úspěchu vašeho podnikání.

Řízení celého životního cyklu pneumatik
Śité namíru pro vás

Poskytování spolehlivých služeb 
Investice do kvality 
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Vyrobila společnost
Goodyear Dunlop Tyres Operations S.A.
0519/LUX_CZ

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 


