
 ServiceLine24h.  
 Jesteśmy tam gdzie nas 
 potrzebujesz. 



Jesteśmy po to, aby Twoja flota była ciągle w ruchu

Przedstawiamy ServiceLine24h

Czym jest ServiceLine24h?

Międzynarodowa pomoc drogowa
Gdziekolwiek i kiedykolwiek nas potrzebujesz

Aktywne zarządzanie awariami
Znajdywanie odpowiedniego rozwiązania 
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 Nasze rozwiązania 

W Goodyear wiemy, że Twoja firma nigdy się nie zatrzymuje - więc my też nie. ServiceLine24h 
to nasz paneuropejski serwis pomocy drogowej w nagłych wypadkach, działający 24/7 z 
wielojęzycznego centrum kontroli. Dzięki unikalnemu systemowi mapowania i naszej rozległej 
wiedzy na temat opon do samochodów ciężarowych, ServiceLine24h pomaga utrzymać flotę 
w ruchu przez 365 dni w roku.

 Twoje wyzwania 

Potrzebujesz usługi pomocy drogowej dostępnej 
24/7, 365 dni w roku.

Jeśli Twoja flota działa w całej Europie, czy 
będzie objęta pomocą?

Czy możesz zgłaszać awarie w swoim języku, 
gdziekolwiek jesteś?

Przestoje mają poważny wpływ na 
Twoją firmę - w jaki sposób można 
zminimalizować opóźnienia?

Jak uzyskać rozwiązania, niezależnie 
od sytuacji?

Pomoc drogowa w nagłych wypadkach, kiedy jej 
potrzebujesz

Usługa ogólnoeuropejska

Szerokie doświadczenie w zakresie awarii opon 
ciężarowych

Oprogramowanie do zarządzania awariami szyte na miarę

Wielojęzyczne centrum wsparcia

Sieć ponad 6500 partnerów w celu zmniejszenia 
opóźnień i przestojów

Unikalny system mapowania



Jesteś w bezpiecznych rękach

 Korzyści dla Ciebie 

Najważniejszą rzeczą w Twojej firmie jest utrzymanie floty w ruchu - dzięki ServiceLine24h od pomocy dzieli Cie tylko rozmowa 
telefoniczna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
Porozmawiaj z konsultantem Goodyear lub odwiedź www.goodyear.com/truck już dziś i odkryj, jak ServiceLine24h może pomóc 
Twojej firmie.

Serwis 24/7 
Zawsze tam gdzie Ty

ZADZWOŃ +32 11 30 76 07 kiedykolwiek
Alternatywnie pobierz aplikację, aby znaleźć najbliższego usługodawcę:
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Działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku

Pobierz w 
App Store

Dedykowany zespół wsparcia dostępny, gdy ich 
potrzebujesz

Pobierz w 
Android App

Pomoc drogowa obejmuje dzień i noc

Jasne zgłaszanie incydentów za pośrednictwem 
naszego zespołu wielojęzycznego

Wsparcie sieci ponad 6500 partnerów

Średni czas przestoju na drodze zaledwie 
120 minut 

Twoja flota jedzie dalej a Twoja firma dalej 
zarabia



www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

OPONY

SIEĆ 
SERWISOWA

FLOTA

TruckForce to 
rozbudowana sieć 

serwisowa Goodyear, 
która posiada ponad 

2 000 serwisów w 
całej Europie.

Niezależnie od tego czy 
Twoja firma trasnportowa 

jest duża, mała czy 
średnia, rozwiązania 

Goodyear Total Mobility są 
do Twoich usług.

Szeroki asortyment ponad 
400 opon do samochodów 
ciężarowych, autobusów 
oraz opon klasy premium, 
nowych i bieżnikowanych.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Koncepcja Wielu Żyć

USŁUGI
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