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ParkOne exclusive er den tyndeste og mest elegante 
elektroniske parkeringsskive til dato. Designet er stil-
rent og uden overflødige detaljer. Fronten er lavet af 
børstet aluminium og findes i sort (Black) og Metal 
farve med indgraverede symboler og gennemsigtige 
3M klæbepuder. Bagskallen er blankpoleret akryl, 
der er monteret med to kraftige neo-magneter, som 
gør det til en leg at indstille P-skiven, selv når en-
heden er monteret i forruden. ParkOne exclusive er 
designet af Needit Denmark ApS og udviklet i Dan-
mark.

Tilbehør
Der kan købes ekstra, transparente klæbepuder til 
ParkOne exclusive. Klæbepuderne sælges i sæt med 4 
klæbepuder og en renseserviet pakket i en lille pose.

Parkeringskiven monteres i nederste højre hjørne 
af bilens forrude. Her sikrer den, at du slipper for 
at tænke på at stille P-skiven. Batterierne holder 
mindst to år, og først når den diskrete diode begyn-
der at blinke, skal de skiftes.  ParkOne exclusive er 
stærk og tåler ekstrem varme, kulde og kraftigt sol-
lys. ParkOne exclusive er testet efter strenge normer 
af det finske testinstitut SGS Fimko og godkendt af 
Trafikstyrelsen i Danmark med godkendelsesnum-
mer FS17. 

Med ParkOne exclusive ankommer du og din bil i 
præcis den gode stil, som I fortjener. 

Vejl. udsalgspris: 899,-

ParkOne exclusive i flot gaveæske
ParkOne exclusive er pakket i en flot gaveæske i  
super kvalitet - eksklusivt og elegant!
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Specifikationer

Mål (BxHxD, cm)
Uden emballage 10,0 x 10,0 x 1,2
Med emballage 13,3 x 13,3 x 2,3
 
Vægt (gram)
Uden emballage 74 g
Med emballage 84 g

Batteri (knapcelle)
Type 2 x CR-2430 - 3 volt
Levetid ca. 2 år

Ur
Gennemsnitlig nøjagtighed ± 2 min./2 år 
Reaktionstid parkeringstilstand ca. 20 sek.
Reaktionstid ud af parkeringstilstand ca. 20 sek.

Temperaturområde
Testet til og fra -20°C / +75°C

Materialer 
Bagskal Højglanspoleret akryl
Enhed >ABS<
Front Børstet aluminium
Displays Glas
Magnet Neodymium

Certifikater/klassificering

Godkendelse
ParkOne exclusive er godkendt af Trafikstyrelsen med henvis-
ning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og 
bærer styrelsens godkendelsesnummer FS17 på forsiden.

CE-mærkning
Med CE-mærket erklærer Needit ApS, at produktet opfylder de 
generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er frem-
stillet i overensstemmelse med fælles europæiske krav til sik-
kerhed, sundhed og miljø.

Needit ApS erklærer hermed, at denne parkeringsskive er i over-
ensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio disturbance characte-
ristics) og (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic 
Products).

WEEE
Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan 
være farlige og skadelige for helbred og miljø og skal bortskaffes 
korrekt.

ParkOne exclusive må ikke bortskaffes sammen med alminde-
ligt husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Batterierne 
kan afleveres hos forhandlere af batterier, og selve ParkOne ex-
clusive skiven kan afleveres på den lokale genbrugsstation eller 
der, hvor P-skiven er købt.

Varenumre og EAN-koder

ParkOne exclusive METAL i emballage 
Varenummer 2010
EAN-kode 5711157020104

ParkOne exclusive BLACK i emballage 
Varenummer 2011
EAN-kode 5711157020111

4 stk. klæbepuder samt renseserviet - Clear
Varenummer,  pose á 20 sæt 2015
EAN-kode 5711157020159    


