
 TruckForce.  
 Sme tu pre vás, 365 dní v roku. 



Sme pre vás všade tam, kde nás potrebujete

Predstavujeme TruckForce

Čo je TruckForce?

Vaše vozidlá tvrdo pracujú, niekedy aj v zahraničí, 
preto potrebujete servisnú sieť, ktorú môžete 
využívať všade, kde ju potrebujete.

Všetky vozidlá nie sú rovnaké a neplnia rovnaké 
úlohy - je preto veľmi dôležité, aby na všetkých 
boli zodpovedajúce správne pneumatiky.

Pneumatiky ste nasadili, ale ako dokážete 
predĺžiť ich životnosť a maximalizovať tak 
svoje investície?

Nech sú vaše vozidlá kdekoľvek, je dôležité 
vedieť, že sa o ne budú starať odborníci na 
najvyššej úrovni.

Medzinárodná servisná sieť
Sme tu pre vás

Špičková podpora pre pneumatiky
Správne pneumatiky pre vaše potreby

Rozsiahla medzinárodná servisná sieť

Viac ako 2000 pobočiek a miest nezávislých partnerov po 
celej Európe

Spoľahlivý servis na všetkých hlavných komunikáciách

Špičková odbornosť v celej sieti

Skutočne medzinárodná služba

Nájdeme vhodné pneumatiky pre akýkoľvek účel použitia

Partneri TruckForce majú podrobné znalosti 
produktového portfólia značky Goodyear

Expertné poradenstvo a pomoc
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 Úlohy, ktoré pred vami stoja 

 Naše riešenie 

Keď vaše vozidlá tvrdo pracujú, je dobré vedieť, že majú zaručenú podporu, ktorú potrebujú, 
aby mohli zostať stále v prevádzke. TruckForce je naša medzinárodná servisná sieť, ktorá 
sa špecializuje na správu vašich pneumatík počas celého ich životného cyklu. S viac ako 2 
000 pobočkami na všetkých hlavných európskych dopravných trasách TruckForce zaisťuje 
spoľahlivý servis a špičkovú odbornosť v celej našej rozsiahlej sieti.



Expertná podpora, kdekoľvek ju potrebujú

Rozsiahla sieť, ktorá obmedzuje prestoje

Riešenie, ktoré maximalizuje úžitkové vlastnosti 
a efektivitu pneumatík

Služby na zákazku zostavené presne 
podľa vašich potrieb

Prémiové, pretrvávajúce služby

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo

Služba správy pneumatík vytvorená na mieru podľa 
vašich potrieb

Ucelená služba podporujúca váš výber pneumatík

Zaisťuje prémiovú podporu

Pokračujúce investície

Štruktúrovaný proces auditu

Programy na kontrolu a monitoring

Protektorovanie a prerezávanie

Nadväzné programy na školenie a rozvoj

Najvyšší štandard služieb pre zákazníkov

Podnikanie bez starostí

 Výhody pre vás 

Podnikanie je náročné, každá výhoda, ktorú získate, sa počíta. S TruckForce môžete získať konkurenčnú výhodu v podobe 
podporného systému, ktorému nie je roveň.
Kontaktujte zástupcu spoločnosti Goodyear alebo sa pozrite na www.goodyear.com/truck a zistite, ako môže TruckForce 
napomôcť úspechu vášho podnikania.

Riadenie celého životného cyklu pneumatík 
Šité na mieru pre vás

Poskytovanie spoľahlivých služieb
Investície do kvality
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Vyrobila spoločnosť
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0719 / SK

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


