TruckForce.
Estamos aqui para você
365 dias por ano.

Seus desafios
Estamos a tu disposición cuando nos necesites.
Sua frota está trabalhando duro, às vezes
internacionalmente, então você precisa de uma
rede de serviços que esteja disponível onde você
precisar.

Nem todos os veículos são os mesmos e nem
todos executam as mesmas tarefas, por isso é
vital montar os pneus corretos.

Você montou seus pneus, mas como
você prolonga sua vida e maximiza seu
investimento?

Onde quer que seus veículos estejam,
é importante saber que eles serão
assistidos por especialistas com os mais
altos padrões.

Nossa solução
TruckForce
Quando sua frota está trabalhando duro para você, é bom saber que eles têm o apoio de
que precisam para seguir em frente. A TruckForce é a nossa rede internacional de serviços,
especializada no gerenciamento do ciclo de vida completo dos pneus da sua frota. Com mais de
2.000 locais nas principais rotas da Europa, a TruckForce oferece um serviço garantido e uma
experiência premium em nossa extensa rede.

O que é o TruckForce?
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Rede Internacional de Serviços
Estamos lá para você
Ampla rede de serviços internacionais

Experiência de qualidade em toda a rede

Mais de 2.000 locais em toda a Europa

Serviço internacional autêntico

Serviço segurado em todas as principais rotas
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Suporte de pneus Premium
Os pneus certos para o seu negócio
Encontramos o pneu certo para a correta aplicação
Os parceiros da TruckForce têm um conhecimento
detalhado do extenso portfólio de produtos da Goodyear

Assessoria e assistência de especialistas
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Gerenciamento total do ciclo de vida
Tão individual quanto você
Serviço personalizado de gestão de pneus adaptado às
suas necessidades.

Programa de inspeção e monitoramento
Serviço de recauchutagem e recauchutagem

Serviço abrangente que suporta a sua escolha de pneus
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Qualidade de serviço garantida
Invista em qualidade
Garante um serviço de suporte premium
Investimento contínuo
Processo de Auditoria Estruturada

Programas de treinamento e desenvolvimento
contínuo
Os mais altos padrões de atendimento ao cliente

Os benefícios para você
Tranquilidade para o seu negócio
O negócio é difícil, então qualquer vantagem que você tenha é vital. Com o TruckForce, você pode beneficiar sua empresa com
um sistema de suporte insuperável.
Fale com um consultor da Goodyear ou visite www.goodyear.com/truck hoje e descubra como a TruckForce pode ajudar seu
negócio a ter sucesso.

Suporte especializado, quando necessário

Uma extensa rede que reduz o tempo de
inatividade

Soluções para pneus que maximizam o
desempenho e a eficiência

Serviços personalizados, projetados para
atender às suas necessidades

Qualidade e serviço uniforme

Redução do custo total de propriedade

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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