
—
ROZWIJAJ 
SWÓJ BIZNES



Bridgestone, światowy lider w produkcji 
opon oferujący rozwiązania bezpiecznej 
i zrównoważonej mobilności, łączy siły z 
Webfleet, europejskim numerem jeden 
w rozwiązaniach do zarządzania flotą.
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—
CZYM JEST FLEETCARE?

Zintegrowane rozwiązania 
do zarządzania oponami i flotą
Fleetcare, oferowane przez jednego partnera w dziedzinie 
mobilności, to modułowe i elastyczne rozwiązanie dla potrzeb 
związanych z zaopatrzeniem w opony i zarządzaniem flotą.

Sprawdzone dziś. Z myślą o przyszłości. 
Połączenie dwóch czołowych rozwiązań zapewniających 
wyjątkową jakość i pozwalających Twojej firmie 
wyprzedzać rynek dzięki ciągłym innowacjom.
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ZARZĄDZANIE 
OPONAMI

ZINTEGROWANE 
ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIE 
FLOTĄ

Spersonalizowane 
programy, 

wspierane przez 
najnowocześniejszą 

technologię oraz 
wygodne systemy 
i procesy obniżają 

całkowity koszt 
eksploatacji floty.

Integracja zarządzania 
oponami i flotą w ramach 

jednego rozwiązania, 
dostarczanie 

dodatkowych korzyści 
dzięki innowacyjnym 
pakietom i wglądowi 

w dane, co pozwala na 
szybki rozwój firmy.

Rozwiązania 
telematyczne 

Webfleet, najcześciej 
stosowanemu w 

Europie narzędziu 
do zarządzania flotą, 
optymalizują wyniki 
działalności firmy 
i maksymalizują 

wydajność.

—
ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA 
DO ZARZĄDZANIA OPONAMI I FLOTĄ
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—
NASZE DĄŻENIA

NAJWYŻSZE 
ZADOWOLENIE 
KLIENTA

OBNIŻENIE KOSZTÓW 
EKSPLOATACJI

OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU

Pomagamy w dostarczaniu 
klientom przewidywalnych 
usług dzięki minimalizacji 
awarii i optymalizacji 
kolejności zadań.

Oszczędności w całej 
Twojej działalności dzięki 
konserwacji prewencyjnej, 
optymalnemu wykorzystaniu 
zasobów i programom 
oszczędzania paliwa.

Usprawniaj procesy, uwalniaj 
zasoby i oszczędzaj cenny 
czas, aby przyspieszać 
rozwój firmy.

Dowiedz się, jak Fleetcare pomaga przyspieszyć rozwój Twojej firmy:

5 Fleetcare



—
NASZE DĄŻENIA

ZRÓWNOWAŻONA
INWESTYCJA
W PRZYSZŁOŚĆ

ZAPEWNIENIE 
BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY

WSPIERANIE FLOTY
W ZACHOWANIU
ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Optymalizacja trasy, jazda 
ekologiczna, zwielokrotniona 
żywotność opon- Fleetcare 
oferuje kompletny zestaw 
rozwiązań pozwalających 
oszczędzać paliwo i ograniczać 
negatywny wpływ na 
środowisko naturalne.

Dbamy o bezpieczeństwo 
Twoich aktywów dzięki 
prewencyjnej konserwacji 
opon, całodobowemu 
monitoringowi sprzętu i 
diagnostyce pojazdów w 
czasie rzeczywistym.

Dzięki Fleetcare dbamy o 
właściwy stan Twoich aktywów 
i zapewniamy wsparcie, którego 
potrzebujesz, aby spełnić 
wymagania przepisów ruchu 
drogowego i transportu.
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—
MODUŁOWA KONFIGURACJA  
W OPARCIU O POTRZEBY FIRMY

 ✓ Opony najlepsze w swojej klasie

 ✓ Rozwiązania w zakresie 
bieżnikowania

 ✓ Cyfrowa obsługa karkasów

 ✓ Serwisowanie opon i pojazdów

 ✓ Rozwiązania dotyczące usuwania 
awarii

 ✓ Rozwiązania kontraktowe

 ✓ Systemy zarządzania oponami

 ✓ Rozwiązania w zakresie szkoleń

 ✓ Konserwacja predykcyjna

 ✓ Tirematics

 ✓ Fuelcare

 ✓ Trailercare

 ✓ Śledzenie pojazdów i sprzętu

 ✓ Nawigacja i ruch

 ✓ Ekologiczna i bezpieczna jazda

 ✓ Optymalizacja floty

 ✓ Zarządzanie przepływem pracy

 ✓ Zarządzanie tachografami

 ✓ Telematyka wideo

 ✓ Zarządzanie pojazdami 
elektrycznymi

ZARZĄDZANIE 
OPONAMI

ZINTEGROWANE 
ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIE 
FLOTĄ
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www.bridgestone.pl


