


lat na rynku lat na rynku
20 20Ponad 5 tysi!cy / dzie" Ponad 5 tysi!cy / dzie"

klientów carsharingu klientów carsharingu

Kim jeste#my? Kim jeste#my?
Porozmawiajmy o naszym do!wiadczeniu Porozmawiajmy o naszym do!wiadczeniu

Firma PANEK S.A., obecna na rynku od 2000 roku, 
kompleksowo podchodzi do zagadnienia bezobs"ugowej
mobilno!ci samochodowej. Daje mo#liwo!$ wypo#yczania
samochodu na minuty, godziny, dni, miesi%ce.
Wspó"pracuje ze wszystkimi najwi&kszymi firmami
ubezpieczeniowymi i brokerami. Dostarcza samochody
osobom prywatnym, firmom i korporacjom. 
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Od pomys!u do szybkiej realizacji Od pomys!u do szybkiej realizacji
W 2016 roku, kiedy wynajem samochodów na minuty nie
by! jeszcze popularny, PANEK zainwestowa! w CarSharing.
W ramach dzia!aj"cej blisko 20 lat organizacji PANEK
powsta! osobny brand: PANEK CarSharing.
Zaczynali#my od 300 samochodów i jednego miasta. 
Potem by!o ich coraz wi$cej, z czasem pojawia!y si$
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nowe modele aut, klasyki motoryzacji i kolejne strefy
u%ytkowania. Po ponad 2 latach od uruchomienia, dzi$ki
zwi$kszeniu skali do 3000 aut, CarSharing sta! si$ dla
wielu osób substytutem samochodu na w!asno#&.
Teraz, kiedy obj$li#my swoim zasi$giem ca!y kraj
zapraszamy Twoj! firm" do CarSharingu.
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Zamówienie pierwszych
300 samochodów
Toyota Yaris HSD

Rozszerzamy
warszawsk#

flot" do 600 aut

Wpowadzamy
grup" aut

klasycznych



Co daje CarSharing? Co daje CarSharing?
Korzy!ci ze wspó"dzielenia Korzy!ci ze wspó"dzielenia
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Flota PANEK CarSharing Flota PANEK CarSharing
Wszystkie samochody (oprócz grupy Retro) posiadaj! automatyczn! skrzyni" biegów Wszystkie samochody (oprócz grupy Retro) posiadaj! automatyczn! skrzyni" biegów

samochodów hybrydowych
(3000 samochodów
do ko#ca 2020 roku)

samochodów
elektrycznych

klasyków 
na 20-lecie

firmy PANEK

samochodów
z automatyczn!
skrzyni! biegów

Jeep Wrangler Lexus RC300 BMW i8

Extreme

Fiat 126p

Retro

Fiat 125p

Retro

Polonez

Retro

Syrena 105 Lux

Retro

Trabant

Retro

Range Rover Evoque Wrangler Sahara

Yaris

Hybrid

Corolla

Hybrid

C-HR

Hybrid

Smart

Electric

Nissan Leaf

Electric

 ZOE

Electric

GLA200

Standard

Seat Arona

Standard

Fiat 500

Standard



Poznaj us!ug" PANEK dla Firm Poznaj us!ug" PANEK dla Firm
Zamie! posiadanie na u"ytkowanie Zamie! posiadanie na u"ytkowanie

PANEK dla Firm czyli CarSharing dla biznesu to nowa 
us#uga skierowana zarówno do korporacji jak i mniejszych 
firm, które chc$ ograniczy% koszty, by% mobilne i nie 
martwi% si& o utrzymanie floty.
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Mo"liwo'% poruszania si& po ca#ym kraju Mo"liwo'% poruszania si& po ca#ym kraju

Mo"liwo'% pozostawiania samochodów 
w ca#ej Polsce bez dodatkowych op#at

Mo"liwo'% pozostawiania samochodów 
w ca#ej Polsce bez dodatkowych op#at

Wolno'% od zobowi$za!, ekologia, wygoda
oraz oszcz&dno'% czasu i pieni&dzy

Wolno'% od zobowi$za!, ekologia, wygoda
oraz oszcz&dno'% czasu i pieni&dzy

samochodów miast

Szczegó#ow$ dost&pno'% lokalizacji i pojazdów znajdziesz w aplikacji oraz pod linkiem:
https://panekcs.pl/gdzie-jestesmy



Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Postaw na wygod! Postaw na wygod!

Aplikacja dost!pna w AppStore i Google Play

Atrakcyjne rabaty
na przejazdy

Ca"a obs"uga w Twoim
komputerze i telefonie

Sta"a cena za przejazdy
lokalne i mi!dzymiastowe

Paliwo i parking w strefach
p"atnego parkowania
w cenie us"ugi

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

Parkingi specjalne
na lotniskach 

Pomoc BOK i obs"uga
techniczna 24/7

%

PSprawd# ile samochodów jest 
w Twojej okolicy

Zdecyduj, którym samochodem
pojedziesz

Otwieraj i zamykaj telefonem



Panel www Panel www
Postaw na wygod! Postaw na wygod!

PANEK dla Firm to panel www dedykowany
Twojej firmie. Za pomoc" jednego klikni!cia 
mo#esz doda$ wszystkich wybranych przez siebie 
pracowników do konta biznesowego.

%atwo zaimportujesz baz! maili pracowników
do systemu i b!dziesz móg& nimi zarz"dza$
z ka#dego miejsca na 'wiecie.

To Ty masz kontrol!, a Twoi pracownicy
nie musz" si! rejestrowa$ - wystarczy, #e
zainstaluj" aplikacj! na telefonie.
To tak#e 'wietny benefit dla Pa(stwa
pracowników - ta(szy dost!p do us&ugi.

Twoi pracownicy dzi!ki importowi otrzymaj"
b&yskawiczny dost!p do us&ugi (pomijaj"c
formalno'ci jakie obowi"zuj" standardowych
u#ytkowników podczas rejestracji w us&udze
weryfikacja, prawo jazdy, karta p&atnicza).

Zarz"dzanie U#ytkownikami
i monitorowanie ich
przejazdów s!u"bowych

Jedna faktura za wszystkie
przejazdy Twoich pracowników



Dlaczego warto przyst!pi"
do PANEK dla Firm?

Dlaczego warto przyst!pi"
do PANEK dla Firm?

Nie trzeba ju! utrzymywa" samochodów, rozlicza" kosztów, martwi" si# o naprawy, raportowa" i ewidencjonowa" 
przejazdów. Jako przedsi#biorca mo!esz stale si# rozwija" - nie musisz my$le", jakie samochody kupi", ile powinno ich 
by" i martwi" si# o to, czy masz ich za du!o, czy za ma%o. CarSharing jest ta&szy a dost#p do przejazdów firmowych 
mo!na da" wi#kszej liczbie osób. Firma mo!e %atwo rozliczy" pracownika, nie trzeba prowadzi" dodatkowych ewidencji.
Na wszystko Ty, jako przedsi#biorca, dostaniesz JEDN' faktur# VAT.
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mo!na da" wi#kszej liczbie osób. Firma mo!e %atwo rozliczy" pracownika, nie trzeba prowadzi" dodatkowych ewidencji.
Na wszystko Ty, jako przedsi#biorca, dostaniesz JEDN' faktur# VAT.

CarSharing dla firm to oszcz#dno$ci. CarSharing dla firm to oszcz#dno$ci. 
Jedna zbiorcza Faktura VAT. Jedna zbiorcza Faktura VAT.

Zrezygnuj z w!asnej floty
i umów z korporacjami 

taxi
P!a" tylko wtedy,
gdy korzystasz

Paliwo i op!aty za
parkowanie w cenie

P

Bez dodatkowych
kosztów oraz napraw

Cena dla pracowników 
korzystniejsza ni# 

standardowo (% zni#ki)

%



Jakie s! korzy"ci ze wspó#pracy? Jakie s! korzy"ci ze wspó#pracy?
Oszcz!dno"# i ekologia w jednym Oszcz!dno"# i ekologia w jednym

Jako benefit pracowniczy Jako wolno!" od zobowi!za"

Jako sposób na bycie
firm! Eco Friendly

Jako generator oszcz#dno!ci
czasu i pieni#dzy

Jako krok w stron# nowoczesnego 
zarz$dzania flot!

Jako gwarancj# sta$ego
rozwoju Twojej firmy

Czy wiesz, $e samochody firmowe u$ywane s% "rednio
przez 5% czasu? Zazwyczaj stoj% na parkingu, za który
p&aci Twoja firma.

Wykorzystaj PANEK dla Firm jako rozwi%zanie nie tylko
oszcz!dne, ale i ekologiczne. Do czego mo$esz
wykorzysta# us&ug! PANEK dla Firm?



*W ka!dym wynajmie dobowym kilometr p"atny dodatkowo 0,60PLN dla ka!dej grupy oprócz Retro i Unique

Mo!liwo#$ zakupu dodatkowego ubezpieczenia znosz%cego udzia" w szkodzie.
Szczegó"owy cennik znajdziesz pod linkiem: https://panekcs.pl/oplaty

Ile to kosztuje? Ile to kosztuje?
Cennik standardowy Cennik standardowy

P!acisz tylko za to, co wyje"dzisz Ty lub Twoi pracownicy. Dodatkowo mo!esz korzysta$ ze wszystkich 
samochodów specjalnych w naszej flocie. Wykorzystaj to jako dodatkow% motywacj& dla Twoich pracowników.

Doba*

Minuta postoju

Minuta jazdy

Kilometr

GRUPA

0,80PLN

0,55PLN

0,20PLN

79PLN

ECONOMY

0,80PLN

0,80PLN

0,20PLN

129PLN

COMFORT

0,80PLN

0,95PLN

0,20PLN

PREMIUM

179PLN

0,99PLN

0,95PLN

0,20PLN

CARGO

189PLN

0,99PLN

0,99PLN

0,49PLN

nie dotyczy

RETRO

2,99PLN

1,99PLN

0,99PLN

nie dotyczy

UNIQUE



!"czymy Polsk#
na nowo!

!"czymy Polsk#
na nowo!

Piotr Matwiejczuk
Sales Manager

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

Mateusz Kaim
Sales Manager

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

Konrad Panek
Sales Manager

konrad@panek.eu
+48 512 391 595

Maciej Wisiorowski
Sales Manager

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


