
 TruckForce.  
 Jesteśmy dla Ciebie, 365 dni w roku. 



Jesteśmy dla Ciebie zawsze, gdy nas potrzebujesz

Przedstawiamy TruckForce

Czym jest TruckForce?

Twoja flota pracuje ciężko, również za granicą 
- potrzebujesz więc sieci serwisowej która jest 
dostępna wszędzie tam, gdzie Twoje pojazdy.

Nie wszystkie pojazdy są takie same i nie wszystkie 
wykonują te same zadania - niezbędne są zatem 
odpowiednie opony.

Zamontowałeś opony, ale jak przedłużysz 
ich życie i zmaksymalizujesz Twoją 
inwestycję?

Gdziekolwiek są twoje pojazdy, to ważne 
abyś wiedział, że będą one obsługiwane 
przez ekspertów według najwyższych 
standardów. 

Międzynarodowa Sieć Serwisowa
Jesteśmy dla Ciebie

Wsparcie opon premium
Odpowiednie opony dla Twojego biznesu

Rozległa międzynarodowa sieć serwisowa

Ponad 2000 placówek franczyzowych i niezależnych 
partnerów w całej Europie

Zapewniona obsługa na wszystkich głównych trasach

Doskonała jakość w całej sieci

Prawdziwie międzynarodowa sieć serwisowa

Znajdujemy odpowiednie opony do odpowiedniego 
zastosowania

Partnerzy TruckForce posiadają szczegółową wiedzę na 
temat portfolio produktów Goodyear

Porady i pomoc ekspertów
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 Twoje wyzwania 

 Nasze rozwiązania 

Gdy twoja flota ciężko pracuje, dobrze jest wiedzieć, że ma ona niezbędne wsparcie do ciągłej 
jazdy. TruckForce to nasza międzynarodowa sieć serwisowa, specjalizująca się w zarządzaniu 
pełnym cyklem życia Twoich opon. Z siecią ponad 2000 partnerskich serwisów na głównych 
trasach w Europie, TruckForce zapewnia niezawodną obsługę i serwis w naszej rozległej sieci.



Wsparcie ekspertów, wszędzie tam, gdzie 
jest potrzebne

Rozbudowana sieć, która redukuje przestoje

Rozwiązania z zakresu opon, które 
maksymalizują wydajność i efektywność

Usługi szytę na miarę, zbudowane wokół 
Twoich potrzeb

Spójna usługa klasy premium

Redukcja całkowitych kosztów użytkowania

Specjalna usługa zarządzania oponami dostosowana do 
Twoich potrzeb

Kompleksowa obsługa wspierająca wybór opon

Zapewnia usługę wsparcia premium

Ciągłe inwestycje

Proces audytu strukturalnego

Program kontroli i monitorowania

Usługi pogłębiania i bieżnikowania

Bieżące programy szkoleniowe i rozwojowe

Najwyższe standardy obsługi klienta

Spokój dla Twojej firmy

 Korzyści dla Ciebie 

Biznes jest trudny, więc wszelkie przewagi jakie zyskujesz, są ważne. Dzięki TruckForce możesz zyskać dla swojej firmy przewagę 
systemu wsparcia, który nie ma sobie równych. 
Porozmawiaj z konsultantem Goodyear lub odwiedź www.goodyear.com/truck już dziś i odkryj, jak TruckForce może pomóc 
Twojemu biznesowi odnieść sukces.

Zarządzanie Pełnym Cyklem Życia Opony
Tak indywidualny jak Ty

Zapewnienie świadczenia usług
Inwestujemy w jakość
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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


