FIAT 125p
manualna skrzynia biegów

Włącz światła mijania
Aby właczyć światła mijania
należy w
 cisnąć włącznik
świateł do oporu
(włącznik znajduje się

na panelu centralnym)

Pociągnij do siebie
manetkę „ssanie”
(manetka znajduje się
po lewej stronie
kokpitu poniżej
kierownicy)

Po uruchomieniu silnika
odczekaj 1 minutę, aby silnik się
rozgrzał, następnie wciśnij
manetkę „ssanie” do pozycji
wyjściowej i możesz
ruszać w drogę.

UWAGA!
oraz wspomagania
kierownicy

PARKOWANIE
Gdzie mogę parkować?

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

POSTÓJ

Poza Strefą PANEK
Parkingi płatne

(za postój płacisz sam za wyjątkiem SPP)

Strefa wyłączona z zakończenia wynajmu
Parkingi z ograniczonym zasięgiem GPS

JEDYNYM MIEJSCEM GDZIE MOŻESZ
ROZPOCZĄĆ I ZAKOŃCZYĆ
WYNAJEM TO PARKING SPECJALNY
POD PKiN W WARSZAWIE
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FIATA 125p
Do floty PANEK CarSharing dołączył kolejny
samochód z serii polskich klasyków. W systemie
wynajmu na minuty będzie można wypożyczyć,
otwieranego telefonem, Fiata 125p.
Wprowadzony do usługi samochód pochodzi z 1988 roku,
został kupiony od pierwszego właściciela, który ze względu na swój wiek
(76 lat) postanowił zrezygnować z prowadzenia samochodu. W ciągu 31 lat „Duży” Fiat przejechał jedynie
71 000 kilometrów, czyli około 2 300 km przez każdy rok swojego użytkowania. Jeździł po terenach Górnego Śląska i od zakupu posiadał te same, oryginalne, czarne tablice. Oddany do użytkowania Fiat to model
z silnikiemo pojemności 1481 ccm i mocy 75 koni mechanicznych.
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Fiat 125p to samochód dla konesera. Jest odpowiedzią na prośby Użytkowników PANEK CarSharing, którzy
mimo korzystania z jednej z najnowocześniejszych usług na rynku, chcą co jakiś czas wrócić do przeszłości. Dzięki wprowadzeniu do floty kilku samochodów klasycznych firma chce oddać hołd motoryzacji i skłonić Użytkowników do refleksji nad tym, jak technika idzie do przodu. Na przykładzie starych samochodów
i tego, jak kiedyś się podróżowało, łatwiej jest docenić to, co daje nam obecny rynek oraz jak nowoczesne
i bezpieczne są konstruowane współczesne samochody. Dzięki temu porównaniu zachęcamy Użytkowników do szanowania floty, którą obecnie udostępnia CarSharing.

690 20 20 20
bok@panekcs.pl
www.panekcs.pl
Obserwuj nas:

PANEK S.A. 02-390 Warszawa ul. Grójecka 208
Współpraca biznesowa (+48) 512 391 595
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