Kim jesteśmy?

Porozmawiajmy o naszym doświadczeniu
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ynku klientów carsharingu
lat na rynku

Ponad 5 tysięcy / dzień
klientów carsharingu

Firma PANEK S.A., obecna na rynku od 2000 roku,
kompleksowo podchodzi do zagadnienia bezobsługowej
mobilności samochodowej. Daje możliwość wypożyczania
samochodu na minuty, godziny, dni, miesiące.
Współpracuje ze wszystkimi największymi firmami
ubezpieczeniowymi i brokerami. Dostarcza samochody
osobom prywatnym, firmom i korporacjom.

Od pomysłu do szybkiej realizacji

kolejne strefy
W 2016 roku, kiedy wynajem samochodów na minuty nie
chomienia,
byłdzięki
jeszcze popularny, PANEK zainwestował w CarSharing.
ring stał się
W ramach
dla
działającej blisko 20 lat organizacji PANEK
własność.
powstał osobny brand: PANEK CarSharing.
m cały krajZaczynaliśmy od 300 samochodów i jednego miasta.
ngu.
Potem było ich coraz więcej, z czasem pojawiały się

Zamówienie pierwszych
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1111 samochodów
w Carsharingu

Ekspansja 1.0
– wkraczamy
do ponad 150
miast
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wkraczamy do Lublina
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“Zacząłem poważnie
myśleć o CarSharingu”
- Maciej Panek

Pobijamy rekord
Guinness’a w przejeździe
największej liczby
samochodów
hybrydowych

nowe modele aut, klasyki motoryzacji i kolejne strefy
użytkowania. Po ponad 2 latach od uruchomienia, dzięki
zwiększeniu skali do 3000 aut, CarSharing stał się dla
wielu osób substytutem samochodu na własność.
Teraz, kiedy objęliśmy swoim zasięgiem cały kraj
zapraszamy Twoją firmę do CarSharingu.
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Rozszerzamy
warszawską
flotę do 600 aut

Wpowadzamy
grupę aut
klasycznych

Pierwszy
„elektryk”

Wprowadzamy
grupę Unique

Jesteśmy
liderem rynku

Wprowadzamy
grupę extreme

Co daje CarSharing?

Korzyści ze współdzielenia

24h

Flota PANEK CarSharing

Wszystkie samochody (oprócz grupy Retro) posiadają automatyczną skrzynię biegów

Standard

samochodów hybrydowych
(3000 samochodów
do końca 2020 roku)

Seat Arona
Electric

Standard

Fiat 500
Electric

Standard

GLA200

Hybrid

Yaris

Hybrid

Corolla

Electric

samochodów
elektrycznych
Smart

Nissan Leaf

ZOE
Extreme

samochodów
z automatyczną
skrzynią biegów

Range Rover Evoque
Retro

klasyków
na 20-lecie
firmy PANEK

Fiat 126p

Jeep Wrangler
Retro

Fiat 125p

Wrangler Sahara
Retro

Polonez

Lexus RC300
Retro

Syrena 105 Lux

BMW i8
Retro

Trabant

Hybrid

C-HR

Poznaj usługę PANEK dla Firm
Zamień posiadanie na użytkowanie

PANEK dla Firm czyli CarSharing dla biznesu to nowa
usługa skierowana zarówno do korporacji jak i mniejszych
firm, które chcą ograniczyć koszty, być mobilne i nie
martwić się o utrzymanie floty.

samochodów

miast

Szczegółową dostępność lokalizacji i pojazdów znajdziesz w aplikacji oraz pod linkiem:
https://panekcs.pl/gdzie-jestesmy

Możliwość poruszania się po całym kraju
Możliwość pozostawiania samochodów
w całej Polsce bez dodatkowych opłat
Wolność od zobowiązań, ekologia, wygoda
oraz oszczędność czasu i pieniędzy

Aplikacja mobilna
Postaw na wygodę

%

Atrakcyjne rabaty
na przejazdy

Cała obsługa w Twoim
komputerze i telefonie
Pomoc BOK i obsługa
techniczna 24/7

Aplikacja dostępna w AppStore i Google Play

Stała cena za przejazdy
lokalne i międzymiastowe

Sprawdź ile samochodów jest
w Twojej okolicy
Zdecyduj, którym samochodem

P

Paliwo i parking w strefach
płatnego parkowania
w cenie usługi
Parkingi specjalne
na lotniskach

pojedziesz
Otwieraj i zamykaj telefonem

Parkingi specjalne
w lokalizacjach biznesowych
(np. ul. Domaniewska
w Warszawie)

Panel www

Postaw na wygodę

Zarządzanie Użytkownikami
i monitorowanie ich
przejazdów służbowych
Jedna faktura za wszystkie
przejazdy Twoich pracowników

PANEK dla Firm to panel www dedykowany
Twojej firmie. Za pomocą jednego kliknięcia
możesz dodać wszystkich wybranych przez siebie
pracowników do konta biznesowego.
Łatwo zaimportujesz bazę maili pracowników
do systemu i będziesz mógł nimi zarządzać
z każdego miejsca na świecie.
To Ty masz kontrolę, a Twoi pracownicy
nie muszą się rejestrować - wystarczy, że
zainstalują aplikację na telefonie.
To także świetny benefit dla Państwa
pracowników - tańszy dostęp do usługi.
Twoi pracownicy dzięki importowi otrzymają
błyskawiczny dostęp do usługi (pomijając
formalności jakie obowiązują standardowych
użytkowników podczas rejestracji w usłudze
weryfikacja, prawo jazdy, karta płatnicza).

Dlaczego warto przystąpić
do PANEK dla Firm?

%

P
Zrezygnuj z własnej floty
i umów z korporacjami
taxi

Płać tylko wtedy,
gdy korzystasz

Paliwo i opłaty za
parkowanie w cenie

Bez dodatkowych
kosztów oraz napraw

Cena dla pracowników
korzystniejsza niż
standardowo (% zniżki)

CarSharing dla firm to oszczędności.
Jedna zbiorcza Faktura VAT.
Nie trzeba już utrzymywać samochodów, rozliczać kosztów, martwić się o naprawy, raportować i ewidencjonować
przejazdów. Jako przedsiębiorca możesz stale się rozwijać - nie musisz myśleć, jakie samochody kupić, ile powinno ich
być i martwić się o to, czy masz ich za dużo, czy za mało. CarSharing jest tańszy a dostęp do przejazdów firmowych
można dać większej liczbie osób. Firma może łatwo rozliczyć pracownika, nie trzeba prowadzić dodatkowych ewidencji.
Na wszystko Ty, jako przedsiębiorca, dostaniesz JEDNĄ fakturę VAT.

Jakie są korzyści ze współpracy?

ologia w jednym

Oszczędność i ekologia w jednym

Czy wiesz, że samochody firmowe używane są średnio
przez 5% czasu? Zazwyczaj stoją na parkingu, za który
płaci Twoja firma.

Wykorzystaj PANEK dla Firm jako rozwiązanie nie tylko
oszczędne, ale i ekologiczne. Do czego możesz
wykorzystać usługę PANEK dla Firm?

Jako benefit pracowniczy

Jako wolność od zobowiązań

Jako sposób na bycie
firmą Eco Friendly

Jako gwarancję stałego
rozwoju Twojej firmy

Jako generator oszczędności
czasu i pieniędzy

Jako krok w stronę nowoczesnego
zarządzania flotą

Ile to kosztuje?
Cennik standardowy

Płacisz tylko za to, co wyjeździsz Ty lub Twoi pracownicy. Dodatkowo możesz korzystać ze wszystkich
samochodów specjalnych w naszej flocie. Wykorzystaj to jako dodatkową motywację dla Twoich pracowników.

GRUPA
ECONOMY

COMFORT

PREMIUM

CARGO

Kilometr

0,80PLN

0,80PLN

0,80PLN

Minuta jazdy

0,55PLN

0,80PLN

Minuta postoju

0,20PLN
79PLN

Doba*

RETRO

UNIQUE

0,99PLN

0,99PLN

2,99PLN

0,95PLN

0,95PLN

0,99PLN

1,99PLN

0,20PLN

0,20PLN

0,20PLN

0,49PLN

0,99PLN

129PLN

179PLN

189PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

*W każdym wynajmie dobowym kilometr płatny dodatkowo 0,60PLN dla każdej grupy oprócz Retro i Unique

Możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia znoszącego udział w szkodzie.
Szczegółowy cennik znajdziesz pod linkiem: https://panekcs.pl/oplaty

Łączymy Polskę
na nowo!
Sales Manager

Piotr Matwiejczuk
piotr.matwiejczuk@panek.eu
+48 797 901 299

Sales Manager

Maciej Wisiorowski
maciej.wisiorowski@panek.eu
+48 512 391 600

Sales Manager

Konrad Panek
konrad@panek.eu
+48 512 391 595

Sales Manager

Mateusz Kaim

mateusz.kaim@panek.eu
+48 515 143 318

