
 ServiceLine24h.  
 Itt vagyunk, amikor szüksége 
 van ránk. 



Azért vagyunk, hogy mozgásban tartsuk a flottáját

A ServiceLine24h bemutatása

Mi az a ServiceLine24h?

Nemzetközi szervizhálózat
Bármikor és bárhol is legyen szüksége ránk

Aktív problémakezelő
Megtalálni a helyes megoldást
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 Megoldásunk 

A Goodyearnél tudjuk, hogy vállalkozása soha nem áll meg – ahogy mi sem. A 
ServiceLine24h páneurópai országúti segélyszolgálatunk, amely éjjel-nappal, egy többnyelvű 
irányítóközpontból működik. Egy egyedülálló térképrendszer használatával és kiterjedt 
tehergépkocsiabroncs-ismeretünkkel a ServiceLine24h segít mozgásban tartani flottáját az év 
365 napján.

Biztonságban van

 Előnyök az Ön számára 

A legfontosabb dolog, hogy mozgásban tartsuk a flottáját, a Serviceline24h-val pedig a segítség csak egy telefonhívásra van a 
nap 24 órájában, az év 365 napján.
Keressen fel egy Goodyear tanácsadót, vagy látogasson el a www.goodyear.com/truck oldalra még ma és fedezze fel, hogyan 
segíthet vállalkozása sikerességében a ServiceLine24h.

Éjjel-nappali szolgáltatás
Mindig támogatjuk Önt

HÍVJA A +32 11 30 76 07-es telefonszámot bármikor
Vagy töltse le az alkalmazást, hogy megtalálja a legközelebbi szolgáltatóját:
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 Az Ön kihívásai 

Olyan országúti segélyszolgálatra van szüksége, 
amely 365 napon át, a nap 24 órájában elérhető.

Biztosítva van a flottája, ha Európa különböző 
részein dolgozik?

A saját nyelvén jelentheti a problémákat, bárhol?

Az állásidő komolyan veszélyezteti a 
vállalkozását – hogyan minimalizálhatók a 
késések?

Hogyan jut el a megoldásokhoz, legyen szó 
bármilyen helyzetről?

Országúti segélyszolgálat, amikor csak szükség van rá

Páneurópai szolgáltatás

Napi 24 órában, az év 365 napján

töltse le az 
App store-ból

Kiterjedt tehergépkocsiabroncs-meghibásodási tapasztalat 

Egyedi problémakezelő szoftver

Többnyelvű irányítóközpont

Több mint 6500 partner hálózata a késések és az 
állásidő csökkentésére

Elszánt támogatói csapat, amely bármikor 
elérthető, ha szüksége van rá

töltse le az 
Android 
App store-ból

Egyedülálló térképrendszer

Országúti segítségnyújtás, éjjel-nappal

Egyértelmű problémabejelentés többnyelvű 
csapatunkon keresztül

Több mint 6500 partner hálózatának megerősítése

Átlagos úti állásidő mindössze 120 percre

Mozgásban tartja a flottáját és így 
vállalkozása is gördülékenyen működhet



www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ABRONCSOK

SZERVIZ-
HÁLÓZAT

FLOTTA

A TruckForce a Goodyear 
kiterjedt tehergépkocsi-
abroncsokat szervizelő 
hálózata több mint 2000 
helyszínnel Európában.

Legyen vállalkozása 
akár nagy vagy kicsi, a 
Goodyear Total Mobility 

támogatja Önt.

Több mint 400 
tehergépkocsi-, 

busz-, valamint prémium 
új és újrafutózott 
abroncsválaszték.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Többszörös élettartam 

koncepció
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