
 TruckForce.  
 Alături de dumneavostră, 
 365 de zile pe an. 



Disponibili atunci când aveți nevoie de noi

TruckForce

Ce este TruckForce?

Flota dvs. funcționează uneori la nivel internațional 
- deci aveți nevoie de o rețea de servicii care este 
disponibilă oriunde.

Asistență oferită de experți, oricând este nevoie

O rețea extinsă care reduce timpul de așteptare

Soluții pentru anvelope pentru a maximiza perfo-
manța și eficiența

Nu toate vehiculele sunt la fel și nu îndeplinesc 
aceleași sarcini - deci este important ca anvelopele 
să fie corect montate.

Cum prelungiți durata de viață a anvelopelor 
pentru a maximiza investiția?

Servicii corespunzătoare nevoilor flotei

Servicii premium

Reducerea costurilor operaționale

Oriunde sunt vehiculele flotei, e important 
să știți că vor fi deservite de către experți, la 
cele mai înalte standarde. 

Rețea internațională de servicii
Suntem acolo pentru dumneavoastră

Asistență premium pentru anvelope
Anvelopele potrivite pentru afacerea dumneavoastră

Rețea extinsă de servicii internaționale

Peste 2.000 de francize și parteneri independenți în 
Europa

Serviciu asigurat pe toate rutele principale

Servicii de management al anvelopelor speciale adaptate 
nevoilor dumneavoastră

Serviciu complet care vă susține alegerea anvelopei

Asigură un serviciu premium de asistență 

Investiție continuă

Proces structurat de audit

Servicii premium în toată rețeaua

Rețea de service internațională

Program de inspectare și monitorizare

Servicii de recanelare și reșapare

Programe de formare și dezvoltare

Cele mai înalte standarde de servicii pentru clienți

Găsim anvelopa potrivită pentru orice tip de aplicație

Partenerii TruckForce au cunoștințe detaliate despre 
portofoliul de produse Goodyear

Consultanță și asistență oferită de experți
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 Provocările flotei 

 Soluția noastră 

TruckForce este rețeaua noastră internațională de servicii, specializată în managementul 
complet al ciclul de viață al anvelopelor pentru camioane. Cu peste 2.000 de locații partenere 
pe principalele rute ale Europei, TruckForce oferă servicii asigurate și o experiență premium în 
întreaga rețea extinsă.

Siguranța afacerii dumneavoastră

 Beneficii 

Afacerile sunt dificile, iar orice avantaj este important. Datorită TruckForce, afacerea are avantajul unul sistem premium de suport.
Contactați un reprezentant Goodyear sau accesați www.goodyear.com/truck pentru a descoperi cum TruckForce vă poate ajuta 
afacerea.

Gestionarea completă a ciclului de viață
Serviciu personalizat conform nevoilor flotei

Furnizarea de servicii asigurate
Investim în calitate
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Produs de
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0519/ROM

www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ANVELOPE

REȚEA DE 
SERVICII

FLOTĂ

TruckForce este 
rețeaua Goodyear 
pentru servicii de 

anvelope, cu peste 
2000 de locații în 

Europa.

Indiferent de dimeniunea 
flotei, Goodyear Total 

Mobility este alături de 
dumneavoastră.

Gamă cu peste 400 de 
anvelope premium noi 
și reșapate, de camion 

și autocar.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

SOLUȚII


