
 TruckForce.  
 Itt vagyunk Ön mellett az év 365 
 napján. 



Itt vagyunk Ön mellett bármikor, amikor szüksége van ránk

A TruckForce bemutatása

Mi az a TruckForce?

Flottája keményen dolgozik, olykor nemzetközi 
viszonylatban is, így Önnek olyan szervizhálózatra 
van szüksége, amely elérhető bárhol, ahol szüksége 
van rá.

Szakértői támogatás, ahol csak szükséges

Kiterjedt hálózat, amely csökkenti az állásidőt

Olyan abroncsmegoldások, amelyek maximalizálják 
a teljesítményt és a hatékonyságot

Nem minden jármű egyforma és nem mind ugyanazt 
a feladatot végzi, így rendkívül fontos, hogy a 
megfelelő abroncs legyen felszerelve.

Felszerelte az abroncsait, de hogyan 
hosszabbítja meg élettartamukat és 
maximalizálja a befektetését?

Egyedi szolgáltatások az Ön igényeire 
szabva

Prémium-, állandó szerviz

A teljes tulajdonosi költség csökkentése

Bárhol is legyenek a járművei, fontos tudni, 
hogy azokat szakértők fogják szervizelni a 
legmagasabb színvonalon.

Nemzetközi szervizhálózat
Támogatjuk Önt

Prémium abroncstámogatás 
A megfelelő abroncsok vállalkozása számára

Kiterjedt nemzetközi szervizhálózat

Több mint 2000 franchise és független partneri helyszín 
Európában

Garantált szerviz a főbb útvonalakon

Egyedi abroncskezelés az Ön igényeire szabva

Átfogó szerviz, amely támogatja az Ön abroncsválasztását

Prémium támogatási szolgáltatást biztosít

Folyamatos befektetés

Strukturált auditfolyamat

Prémium-szakértelem a hálózatban

Teljesen nemzetközi szerviz

Vizsgáló- és megfigyelőprogram

Újravágási és újrafutózási szolgáltatás

Folyamatos tréning- és fejlesztőprogramok

Az ügyfélszolgálat legmagasabb szintje

Megtaláljuk a megfelelő abroncsot a megfelelő alkalmazáshoz

A TruckForce partnerek részletesen ismerik a Goodyear 
termékportfólióját

Szakértői tanácsok és segítség
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 Az Ön kihívásai 

 Megoldásunk 

Amikor flottája úton van és épp keményen dolgozik, jó tudni, hogy megkapják a megfelelő 
támogatást a további munkavégzéshez. A TruckForce nemzetközi szervizhálózatunk, amely 
abroncsai teljes életciklus-kezelésére specializálódott. A TruckForce garantált szervizt és 
prémium-szakértelmet kínál kiterjedt hálózatában több mint 2000 partneri helyszínnel Európa 
főbb útvonalain.

Lelki nyugalom a vállalkozása számára

 Előnyök az Ön számára 

Az üzlet kemény dolog, így minden megszerzett előny létfontosságú. A TruckForce-szal előnyt szerezhet vállalkozása számára a 
felülmúlhatatlan támogatási rendszerrel. 
Keressen fel egy Goodyear tanácsadót, vagy látogasson el a www.goodyear.com/truck oldalra még ma és fedezze fel, hogyan 
segíthet vállalkozása sikerességében a TruckForce.

Teljes életciklus-kezelés
Olyan egyedülálló, mint Ön

Garantált szervizbiztosítás
Befektetés a minőségbe
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Gyártja:
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
1118/LUX_ENG

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

MEGOLDÁSOK


