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NOVINKA – mobilní aplikace CAR SHARING OD EUROWAG
Chcete i Vy, resp. Vaše organizace, snižovat náklady díky
optimálnímu vytížení všech
dostupných vozidel a navíc mít
jistotu, že všichni vaši lidé
budou včas všude tam, kde
mají být?
Aplikace Car Sharing je
ideálním řešením!
Carsharing je sdílení automobilů více lidmi, kterým se kvůli
malé frekvenci využívání
nevyplatí mít vlastní vozidlo.
Firma tak nemusí kupovat
vozidla, se kterými by se jinak
velmi málo jezdilo a platit na
tyto vozidla servis, dálniční
známky a další nezbytné
náklady.
CAR SHARING OD EUROWAG
je určen především pro podniková poolová vozidla.

3

NOVINKA – mobilní aplikace CAR SHARING OD EUROWAG
7 DŮVODŮ, PROČ MÍT
CAR SHARING V TELEFONU:
✓

Perfektní přehled o volných i
rezervovaných vozech

✓

Jednoduchý
proces

✓

Navigace až ke dveřím
konkrétního auta

✓

Vypůjčení i navrácení vozu
přes aplikaci

✓

Odemčení i uzamčení vozidla
přes Bluetooth

✓

Snadné a rychlé dohledání
osobních věcí zapomenutých
ve vozidle

✓

Nahlašování
poškození
vozidla přímo v aplikaci

rezervační

4

NOVINKA – mobilní aplikace CAR SHARING OD EUROWAG

SDÍLEJTE VOZIDLA SNADNO,
BEZ NUTNOSTI PŘEDÁVÁNÍ
KLÍČKŮ A
ŠETŘETE TAK NÁKLADY!
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UPOZORNĚNÍ – Nedostupnost služeb Webdispečink
Dne 24.8.2019 v době od 21:00
do 00:00 bude probíhat plánovaná údržba systému Webdispečink. V této době budou
služby Webdispečink, včetně
API rozhraní, omezeny.
Děkujeme Vám za trpělivost.
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Školení klientů
Startujeme další řady školení,
kterých se můžete bezplatně
zúčastnit. Termíny jsou vypsány do konce roku 2019.
Školení probíhají v ČR v Praze
a Olomouci.
V Praze nás najdete na adrese
Na Vítězné pláni 1719/4 a na
adrese Hvězdova 1689/ 2a ,
v Olomouci na ulici Ladova 10.
V nabídce jsou základní nebo
rozšířená školení na vybrané
kapitoly WEBDISPEČINKU.

Letos jsme se rozhodli připravovat školení i na Slovensku,
kdy
poslední
proběhlo
v červnu v Banské Bystrici.
Na měsíc září pro Vás plánujeme další, a to ve městě Prešov.
Prosím, sledujte naše webové
stránky a registrujte se zde:
https://www.webdispecink.cz/c
z/registrace/

Budeme se na Vás těšit.
Bližší informace naleznete pod
odkazem „Školení zdarma“ na
portálu WEBDISPEČINK.
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ZÁVĚR
Věříme, že jste v článcích tohoto čísla časopisu nalezli užitečné informace, které Vám ještě více
usnadní práci s Vaším vozovým parkem.
Děkujeme za Vaši důvěru.

KONTAKTY
Poskytovatel systému
PRINCIP a.s.
Hvězdova 1689/ 2a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 41690311 DIČ CZ41690311
tel. +420 236 089 900
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz
Pracovní doba
Po - Čt
07:30 – 16:30
Pá
07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
Technická podpora SW
PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 236 089 900
e-mail webdispecink@webdispecink.cz
www.webdispecink.cz
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