
 ServiceLine24h.  
 Tam, kjer nas potrebujete. 



Naš namen je, da ostane vaš vozni park v gibanju

Predstavljamo ServiceLine24h

Kaj je ServiceLine24h?

Mednarodna servisna mreža
Kadarkoli in kjerkoli nas potrebujete

Aktivno upravljanje incidentov
Iskanje prave rešitve
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 Naša rešitev 

V Goodyearu se zavedamo, da se vaš posel nikoli ne ustavi – zato se tudi mi ne. 
ServiceLine24h je vseevropska nujna pomoč na cesti, ki deluje 24 ur na dan iz nadzornega 
centra, v katerem govorijo več jezikov. Ekipa ServiceLine24h z uporabo edinstvenega 
kartografskega sistema in temeljitega poznavanja tovornih pnevmatik pripomore, da je vaš 
vozni park v gibanju vseh 365 v letu.

 Vaši izzivi 

Potrebujete pomoč na cesti, ki je na voljo 24 ur 
na dan vse dni v letu.

So zajeti tudi primeri, če vozni park opravlja 
prevoze po vsej Evropi?

Lahko incidente prijavite v svojem jeziku, kjerkoli 
se nahajate?

Izpadi resno prizadenejo vaše poslovanje – 
kako se čim bolj izogniti zamudam?

Kako pridete do rešitve, ne glede na 
situacijo?

Nujna pomoč na cesti, kadarkoli jo potrebujete

Vseevropske storitve

Obsežne izkušnje v zvezi z okvarami na tovornih pnevmatikah

Priznana programska oprema za reševanje incidentov

Nadzorni center, v katerem govorijo več jezikov

Mreža več kot 6500 partnerjev za manj zamud in 
izpadov

Edinstven kartografski sistem



Ste v varnih rokah

 Prednosti za vas 

Najpomembnejše pri vašem poslu je, da so vozila ves čas v gibanju ─ in s ServiceLine24h vas do pomoči loči le telefonski klic, 
24 ur na dan, vseh 365 dni v letu.
Še danes se pogovorite z Goodyearovim svetovalcem ali obiščite www.goodyear.com/truck in odkrijte, kako lahko ServiceLine24h 
pripomore k uspehu vašega podjetja.

Storitve 24/7
Vselej smo vam na voljo

POKLIČITE +32 11 30 76 07 ─ kadarkoli
Lahko si prenesete tudi aplikacijo, da boste našli najbližjega izvajalca storitev:
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Delamo 24 ur na dan, vseh 365 dni v letu

Prenesite iz trgovine  
z aplikacijami App 
(Apple)

Predana skupina za podporo je na voljo vselej, 
kadar jih potrebujete

Prenesite iz trgovine 
z aplikacijami 
v sistemu Android

Pomoč na cesti, noč in dan

Naša skupina, ki govori več jezikov, poskrbi za jasno 
poročanje o incidentu

Zanesljiva mreža več kot 6500 partnerjev

Povprečen čas izpada na cesti je le 120 
minut

Vaš vozni park je v gibanju, vaše podjetje 
pa ustvarja dohodek



www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

PNEVMATIKE

SERVISNA 
MREŽA

VOZNI PARK

TruckForce je 
Goodyearova obsežna 

mreža storitev, povezanih 
s tovornimi pnevmatikami, 

z več kot dva tisoč 
lokacijami po vsej Evropi.

Naj bo vaše podjetje 
veliko ali majhno, 

Goodyear Total Mobility 
vam vselej stoji ob strani.

Celovit izbor več 
kot 400 novih in 

obnovljenih pnevmatik 
za tovornjake in 

avtobuse.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Koncept več življenj.

REŠITVE

Izdelano v
Goodyear Dunlop Tyres Operations S.A.
0719/SLO


