TruckForce.
We staan voor u klaar,
365 dagen per jaar.

Uw uitdagingen
We zijn er wanneer u ons nodig hebt
Uw wagenpark wordt in het veld intensief ingezet

Uw banden zijn gemonteerd, maar hoe

– nationaal of internationaal – en dus wilt u een

zorgt u ervoor dat ze zo lang mogelijk

servicenetwerk dat altijd beschikbaar is wanneer

meegaan om het maximale uit uw

u het nodig hebt.

investering te halen?

Niet alle voertuigen zijn gelijk, noch verrichten ze
allemaal hetzelfde werk – en daarom zijn de juiste
banden van groot belang.

Het is belangrijk om te weten dat uw
voertuigen, waar ze ook zijn, worden
nagekeken door experts die de strengste
normen hanteren.

Onze oplossing
Maak kennis met TruckForce
Uw wagenpark is elke dag onderweg en dan is het goed om te weten dat zij de nodige
ondersteuning krijgen om mobiel te blijven. TruckForce is ons internationale servicenetwerk
gespecialiseerd in het beheer van de gehele levenscyclus van uw vrachtwagenbanden.
TruckForce telt ruim 2.000 partnerlocaties langs de belangrijkste Europese verkeersaders en staat
binnen haar uitgebreide netwerk voor gegarandeerde serviceniveaus en een premium ervaring.

Wat is TruckForce?
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Internationaal servicenetwerk
Wij staan voor u klaar
Uitgebreid internationaal servicenetwerk

Premium ervaring binnen het hele netwerk

Ruim 2.000 partnerlocaties verspreid over Europa

Internationale service

Gegarandeerde serviceniveaus langs alle belangrijke
verkeersaders
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Premium support voor uw banden
De juiste banden voor uw bedrijf
Wij komen met de juiste band voor de juiste toepassing
TruckForce-partners zijn bekend met alle details van het
Goodyear assortiment

Deskundig advies en assistentie
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Beheer van gehele levenscyclus
Zo individueel als uzelf
Bandenbeheer op maat aangepast aan uw behoeften

Inspectie- en monitoringsprogramma

Uitgebreide service die uw bandkeuze ondersteunt

Service voor herprofileren en vernieuwen

Gegarandeerde service
Investeren in kwaliteit
Verzekerd van premium ondersteuning

Trainings- en ontwikkelingsprogramma’s

Continue investering

Hoogwaardige klantenservice

Gestructureerd auditproces

Uw voordelen
Gemoedsrust voor uw bedrijf
Zaken doen is moeilijk, dus elk voordeel is cruciaal. Met TruckForce geeft u uw bedrijf een voorsprong, dankzij een ongeëvenaard
ondersteuningssysteem.
Neem contact op met een vertegenwoordiger van Goodyear of ga naar www.goodyear.com/truck om te zien hoe TruckForce kan
bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Deskundige ondersteuning, waar het ook nodig is

Een uitgebreid netwerk dat helpt om stilstand te
verminderen

Oplossingen voor banden die prestaties en
efficiëntie maximaliseren

Services op maat, op basis van uw
behoeften

Premium, consistente service

Verlaging van de total cost of ownership

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
BANDEN

Een uitgebreid gamma
van meer dan 400 banden
voor vrachtwagens en
bussen, zowel nieuw als
retread.

OPLOSSINGEN
Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Multiple Life Concept

SERVICENETWERK
TruckForce is het
uitgebreide service
netwerk van Goodyear
voor vrachtwagens, met
meer dan 2.000 locaties
in Europa.

VLOTEN

Onafhankelijk van de
grootte van uw bedrijf,
Goodyear Total Mobility
staat aan uw zijde;

Opgemaakt door
Goodyear Belgium NV
0719/NL

www.goodyear.eu/truck

