
O NAS

Już  od  2000 roku dostarczamy wszystkim naszym klientom najwyższej
jakości  usługi  typu  Rent  a  Car.  Precyzyjnie  ustalona  strategia  wzrostu  oraz
elastyczne  podejście  do  potrzeb  klienta  sprawiły,  że  w  krótkim  czasie
rozwinęliśmy naszą działalność, otwierając aż 34 oddziały w całej Polsce.

Aby ugruntować pozycję lidera, jaką zagwarantowała nam wysoka jakość usług,
przekształciliśmy firmę w Spółkę Akcyjną o kapitale zakładowym w wysokości 1
000 000 zł.  W ten sposób,  od 2009 roku dajemy możliwość inwestowania  w
nasze doświadczenie, kompetencje i najwyższe kwalifikacje.

Dziś  mamy przyjemność  obsługiwać  ponad  20 000  klientów indywidualnych i
biznesowych rocznie. Chcielibyśmy, abyś i Ty dołączył do ich grona. 

TWOJE KORZYŚCI

Dostępność

W naszej flocie znajduje się  ponad 500 pojazdów, prowadzimy kilkadziesiąt
placówek rozlokowanych na terenie całego kraju. Jesteśmy zawsze dostępni –
znajdziesz nas w wielu dużych i średniej wielkości miastach, zawsze wtedy, gdy
chcesz  wypożyczyć  wygodne  i  odpowiadające  Twoim  indywidualnym
potrzebom auto.

Wygoda

Z PANEK S. A. masz okazję nie tylko korzystać z  komfortowych pojazdów.
Jeśli tylko chcesz, możesz zamówić  auto wprost pod drzwi biura, za parking
hotelowy, lotnisko lub w jakiekolwiek wskazane przez Ciebie miejsce. Nasze auta
podstawimy zawsze tam, gdzie tego potrzebujesz.

Twój wybór

Dzięki pełnej satysfakcji naszych klientów od kilku lat jesteśmy 
liderem na polskim rynku Rent a Car, wyznaczając nowy kierunek dla 
rozwoju usług tego typu.

”

Nie musisz już dojeżdżać do oddalonego o wiele kilometrów, dużego 
miasta, czy wydawać mnóstwo pieniędzy na podstawienie auta do Twojej 
miejscowości. PANEK S. A. jest zawsze w blisko Ciebie.

”



Do dyspozycji dajemy Ci modele wszystkich dostępnych na rynku klas. Bez
względu na to, czy potrzebujesz auta ekonomicznego, dzięki któremu z łatwością
będziesz poruszać się po miejskich uliczkach, czy komfortowego, idealnego na
dłuższe trasy, u nas znajdziesz to, czego szukasz.

Niezawodność

Nasza  flota  składa  się  w  zdecydowanej  większości  z  nowych  pojazdów.  W
ramach usługi udostępnimy Ci auto na oponach przystosowanych do jazdy także
w sezonie  zimowym – za to  i  wiele  innych udogodnień  nie  musisz  dopłacać.
Wszystkie  auta  są  pod  stałą  opieką  autoryzowanych  serwisów
mechanicznych. Dzięki temu flota PANEK S. A.  wyróżnia się niezawodnością
oraz maksymalnym poziomem komfortu użytkowania.

Bezpieczeństwo

Regularne  serwisowanie i  młody  wiek  aut  gwarantują  Ci  stuprocentowe
bezpieczeństwo  użytkowania.  Każdy  pojazd  wyposażony  jest  w  poduszki
powietrzne i ABS, a stan techniczny systemów bezpieczeństwa jest na bieżąco
monitorowany. Możesz być też spokojny o bezpieczeństwo danych osobowych
– wszelkie informacje utrzymujemy w tajemnicy. Zapewniamy także dyskrecję w
kontaktach prywatnych i biznesowych.

Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

Naszym  klientom  zapewniamy  usługi  spełniające  standardy
międzynarodowych korporacji i cenionych wypożyczalni samochodów z USA.
Dla  Twoich  maksymalnych  korzyści  zrezygnowaliśmy  też  z  opłat
dodatkowych,  między  innymi  za  wspomniane  wcześniej  opony  zimowe.
Ponadto,  będąc  naszym stałym klientem otrzymujesz  kartę  członkowską  VIP,
gwarantującą specjalne rabaty, upusty lub udział w promocjach. Korzystając z
usług  PANEK  S.  A.  masz  pewność,  że  płacisz  tylko  za  to,  czego  naprawdę
potrzebujesz – reszta to czysta przyjemność z jazdy.

Dajemy Ci więcej

Oprócz wynajmu aut świadczonego w naszych placówkach, oferujemy także inne
przydatne usługi. Są to między innymi:

 transport
towarowy

 przewóz  osób
(taxi)

 relokacja
pojazdów

 home
assistance

 door  to  door
(transport
samochodu na
życzenie)

 zarządzanie
flotą

 wynajem
długotermino
wy

Przekonaj się, jak wiele możemy dla Ciebie zrobić.



ZAREZERWUJ AUTO JUŻ TERAZ!

Wybierz jedną z metod rezerwacji i już dziś zaplanuj swój czas:

 Wejdź  na  www.panek.eu i  zarezerwuj  auto  za  pomocą  wygodnego
formularza

 Zadzwoń na numer 665 800 000 i zamów usługę telefonicznie
 Skontaktuj się z najbliższą placówką lub odwiedź ją osobiście.

Masz pytania bądź wątpliwości? Napisz do nas: bok@panek.eu

http://www.panek.eu/
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