
 ServiceLine24h.  
 Na mieste, keď nás potrebujete. 



Robíme všetko preto, aby sme udržali vaše vozidlá v pohybe

Predstavujeme ServiceLine24h

Čo je ServiceLine24h?

Medzinárodná servisná sieť
Kedykoľvek a kdekoľvek nás potrebujete

Aktívne vybavovanie nehôd
Nájdeme správne riešenie
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 Naše riešenie 

V Goodyear vieme, že sa vaša firma nikdy nezastaví - preto nezostávame stáť ani my. 
ServiceLine24h je naša celoeurópska cestná asistenčná služba, ktorú nonstop riadi 
viacjazyčné riadiace centrum. Vďaka jedinečnému mapovacímu systému a rozsiahlym 
znalostiam nákladných pneumatík môže ServiceLine24h udržať vaše vozidlá stále v pohybe, 
365 dní v roku.

 Úlohy, ktoré pred vami stoja 

Potrebujete cestnú asistenčnú službu, ktorá je 
vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Ak vaše vozidlá jazdia po celej Európe, sú kryté?

Môžete hlásiť nehody vo svojej rodnej reči, nech 
sa nachádzate kdekoľvek?

Prestoje majú vážny dopad na hospodárenie 
firmy - ako ich možno minimalizovať?

Ako nájdete správne riešenie, nech je 
situácia akákoľvek?

Emergency roadside assistance, whenever you need it

Celoeurópsky servis

Rozsiahle skúsenosti s prevádzkovými problémami náklad-
ných pneumatík

Softvér na zákazku na vybavovanie nehôd

Viacjazyčné riadiace centrum

Sieť viac ako 6500 partnerov pomáha skracovať 
oneskorenie a prestoje

Jedinečný mapovacej systém



Ste v bezpečných rukách

 Výhody pre vás 

Najdôležitejšie je pri vašom podnikaní udržiavať váš vozový park v pohybe - a so ServiceLine24h máte pomoc na zavolanie 24 
hodín denne, 365 dní v roku.
Kontaktujte zástupcu spoločnosti Goodyear alebo sa pozrite na www.goodyear.com/truck a zistite, ako môže ServiceLine24h 
napomôcť úspechu vášho podnikania.

Nonstop služba
Sme tu pre vás vždy

VOLAJTE +32 11 30 76 07 kedykoľvek
Prípadne si stiahnite aplikáciu, kde nájdete Vášho najbližšieho servisného 
poskytovateľa:
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V prevádzke 24 hodín denne, 365 dní v roku

Stiahnite z 
App store 
pre iOS

Špeciálny tím podpory je k dispozícii, kedykoľvek 
ho potrebujete

Stiahnite z 
Google Play
pre Android

Pokrytie asistenčnou službou na ceste, vo 
dne aj v noci

Prehľadné hlásenia o nehode vďaka nášmu 
viacjazyčnému tímu

Istenie zo strany viac ako 6 500 partnerov

Priemerná doba odstávok na ceste len 
120 minút

Udržuje váš vozový park v pohybe a váš 
podnik v zisku



www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

PNEUMATIKY

SERVISNÁ 
SIEŤ

DOPRAVCA

TruckForce je rozsiahla 
servisná sieť spoločnosti 
Goodyear pre nákladné 
pneumatiky s viac ako 

2000 pobočkami po celej 
Európe.

Nech už je váš biznis 
malý alebo veľký, 

Goodyear Total Mobility 
je vždy na vašej strane.

Široká ponuka viac 
ako 400 prémiových 

nákladných a 
autobusových pneumatík 

a protektorov.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

RIEŠENIA

Vyrobila spoločnosť
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0719/SK


