ServiceLine24h.
Lá quando você precisar de nós.

Seus desafios
Nosso compromisso é manter sua frota em movimento
Você precisa de um serviço de assistência na

O tempo de inatividade afeta seriamente o

estrada que esteja disponível 24 horas por dia,

seu negócio: como os atrasos podem ser

365 dias por ano.

minimizados?

Se a sua frota funcionar em toda a Europa,

Como você consegue soluções, em

será coberta?

qualquer situação?

Você pode relatar incidentes em seu próprio
idioma, onde quer que esteja?

Nossa solução
ServiceLine24h
Na Goodyear, sabemos que o seu negócio nunca para, e nem nós. O ServiceLine24h é o
nosso serviço de assistência rodoviária de emergência pan-europeu que opera 24 horas
por dia, 7 dias por semana, a partir de um centro de controlo multilingue. Com um sistema
de mapeamento exclusivo e nosso amplo conhecimento em pneus para camiões, o
ServiceLine24h ajuda você a manter sua frota em movimento, 365 dias por ano.

O que é o ServiceLine24h?
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Rede Internacional de Serviços
Quando e onde você precisa de nós
Assistência de emergência na estrada, sempre que
você precisar
Serviço Pan-Europeu
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Centro de controle multilíngüe
Uma rede de mais de 6.500 parceiros que
reduzem atrasos e tempo de inatividade

Gerenciamento Ativo de Incidentes
Encontre a solução apropriada
Ampla experiência no fracasso de pneus de caminhão
Software personalizado de gerenciamento de incidentes

Sistema de mapeamento exclusivo
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Serviço 24/7
Sempre lá para você
Em funcionamento 24 horas por dia, 365 dias por ano

Equipe de suporte comprometida com você,
disponível quando você precisar
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LIGAR +32 11 30 76 07 a qualquer hora
Ou faça o download do aplicativo para encontrar o seu provedor de serviços
mais próximo:
Baixe na App Store

Faça o download
na loja de
aplicativos Android

Vantagens para você
Estar em boas mãos
A coisa mais importante em seu negócio é manter sua frota em movimento, e com o ServiceLine24h, a ajuda é apenas com um
telefonema, 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Fale com um consultor da Goodyear ou visite www.goodyear.com/truck hoje e descubra como o ServiceLine24h pode ajudar seu
negócio a ter sucesso.

Cobertura de assistência na estrada, dia e noite

Tempo médio de inatividade na estrada
de apenas 120 minutos

Relatório claro de incidentes através da nossa

Mantenha sua frota em movimento e seu

equipe multilíngue

negócio produzindo

A tranquilidade de uma rede de mais de
6.500 membros

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
PNEUS

SOLUÇÕES

Uma gama de mais
de 400 pneus novos e
recauchutados para
camiões e ônibus.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Conceito Multividas.

REDE DE
SERVIÇOS

A TruckForce é a extensa
rede de serviços de
pneus para camiões da
Goodyear, com mais de
2.000 pontos em toda a
Europa.

FROTA

Seja seu negócio grande
ou pequeno, a Goodyear
Total Mobility está
sempre ao seu lado.
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