Instrukcja
obsługi
Pontiac Trans Am
automatyczna skrzynia biegów

infolinia +48 690 20 20 20
bok@panekcs.pl
www.panekcs.pl

Instrukcja znajduje się
w skajowym futerale

ROZPOCZĘCIE
JAZDY

Włącznik
świateł
Sprawdź samochód,
wyślij raport
uszkodzeń
i ankietę czystości
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Wciśnij prawą nogą
hamulec i zwolnij ręczny
(lewą nogę pozostaw z boku)

UWAGA!

Przekręć kluczyk w stacyjce.

(kluczyk w stacyjce jest zamontowany
na stałe) Silnik uruchomi się
(lewą nogę pozostaw z boku)

4

Użyj dźwigni
do zmiany
automatycznej
skrzyni biegów

P Parking
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Zwolnij hamulec,
wciśnij pedał gazu

(używaj tylko prawej nogi,
lewą nogę pozostaw z boku)

R Jazda do tyłu
N Bieg neutralny (luz)
D Jazda do przodu
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ZAKOŃCZENIE WYNAJMU
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Zaparkuj samochód zgodnie z instrukcją i przepisami ruchu drogowego
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Gdzie mogę parkować?

Ustaw skrzynię biegów w pozycji „P” i wyłącz zapłon
Upewnij się, że karta paliwowa znajduje się w schowku

W miejscu ogólnodostępnym w Strefie PANEK

Zamknij okna, zabierz swoje rzeczy i pozostaw porządek
Wysiądź i zamknij samochód aplikacją

W miejskiej Strefie Płatnego Parkowania (SPP)
bez konieczności wnoszenia opłaty

Jeśli masz uwagi do wynajmu pozostaw komentarz w aplikacji

Poza Strefą PANEK

POSTÓJ (PRZERWA W PODRÓŻY)
1
2
3
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PARKOWANIE

Zaparkuj samochód zgodnie z instrukcją i przepisami ruchu drogowego
Ustaw skrzynię biegów w pozycji „P” , wyłącz zapłon, wyjdź i zamknij drzwi
Wybierz w aplikacji „POSTÓJ — Zablokuj drzwi”
Gdy wrócisz wybierz w aplikacji „POSTÓJ — Odblokuj drzwi”
Jeśli zasięg GPS i GSM jest niewystarczający,
aplikacja poprosi Cię o zeskanowanie kodu QR z szyby drzwi kierowcy

PANEK płaci za parkowanie w miejskiej
Strefie Płatnego Parkowania (SPP)
ZAKOŃCZENIE WYNAJMU

POSTÓJ

Parkingi płatne

(za postój płacisz sam za wyjątkiem SPP)

Strefa wyłączona z zakończenia wynajmu
Parkingi z ograniczonym zasięgiem GPS
Parkingi specjalne PANEK (np. na lotniskach)

Lokalizacje parkingów specjalnych wraz ze szczegółami
dojazdu sprawdź na stronie www.panekcs.pl
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ZABRONIONE JEST

Palenie papierosów
również elektronicznych

Holowanie

Przekazywanie
samochodu
osobie trzeciej

Łamanie prawa
i regulaminu

Śmiecenie

i picie alkoholu

Branie udziału
w rajdach
i wyścigach

MOŻESZ

W razie kolizji, wypadku
NATYCHMIAST DZWOŃ

INFOLINIA
+48 690 20 20 20
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UWAGA!

Wycenić w aplikacji
swój przejazd

Przewozić
zwierzaka
w transporterze

Podróżować
maksymalnie
w 4 osoby

Polecić
znajomemu
usługę

Polubić
nas na FB

Ocenić nas w sklepie
App Store
lub Google Play

W przypadku, kiedy obroty silnika wzrosną
do ponad 4 000 lub system pomiarowy
wykaże, że samochód jest użytkowany
niezgodnie z przeznaczeniem i przepisami,
konsultanci BOK będą kontaktować się
z kierowcą. Po przekroczeniu 5 000 obrotów,
zgodnie z regulaminem Panek CarSharing
naliczana będzie kara.

Samochód jest dostępny dla osób, które mają
carsharingową historię. W celu wynajęcia
auta należy mieć wydane przynajmniej 300 zł
na usługę PANEK CarSharing z wyłączeniem
bonusów.
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HISTORIA

Pontiac Trans Am
Zgodnie z zapowiedzią, PANEK CarSharing wprowadza
do usługi kolejny unikatowy samochód. Po Polonezie,
Maluchu, Fiacie 125p i Syrence przyszedł czas na coś bardziej
niespotykanego. Jest to Pontiac Trans Am z 1986 roku.
Zakupiony do usługi Trans Am był używany przez 33 lata wyłącznie na terenie
USA, dokładniej w Connecticut, a ostatnie 12 lat stał w garażu nie używany. Oryginalnie był
w kolorze białym, posiadał na masce pomarańczowego orła i pomarańczowe listwy, które na potrzeby usługi zostały
zmienione na niebieskie. Na masce pojawił się też nowy, niebiesko-czerwony orzeł. Białych Pontiaców Trans Am
wyprodukowano jedynie 1 500 sztuk. Jest to więc unikat z małym przebiegiem i ciekawą historią.
Auto wyposażone jest w silnik V8 o pojemności 5 litrów i mocy aż 231 KM oraz 3-stopniową automatyczną
skrzynię biegów i tylny napęd. To najmocniejszy samochód CarSharingowy w Polsce – będzie zatem pod
naszym specjalnym nadzorem.
Poza systemem umożliwiającym otwarcie i zamknięcie Trans Am-a za pomocą telefonu, samochód
posiada też bardzo zaawansowaną telematykę, został on w pełni dostosowany do usługi, ale z poszanowaniem jego historii.
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