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ParkOne elektronisk parkeringsskive

ParkOne er markedets flotteste og mest pålidelige
automatiske p-skive. ParkOne har været på marke-

det siden maj 2011 og har været en stor succes både
i detailhandlen og gennem forhandlere af de førende bilmærker og autoværksteder.

All rights reserved

2012

Den danske designer John Sebastian står bag det
elegante design, hvor moderne bilinteriører har været inspirationen for det strømlinede produkt.
ParkOne fungerer på alle typer biler, inklusive hy-

ParkOne er naturligvis godkendt af Trafikstyrelsen.

brid- og el-biler, og kan monteres af alle på blot 5
minutter.

Den er blevet testet under ekstreme forhold fra
Lapland til Sahara, og alle komponenter - inklusive
batteriet - er desuden blevet testet på det førende
institut for forbrugerelektronik i Finland.

Vejl. udsalgspris: 599,-

Logotryk på ParkOne
ParkOne i 3 farver

ParkOne kan leveres med eget logo trykt på fronten.

ParkOne findes i 3 varianter: Metal, Black og White.

Tilbehør

Der kan købes ekstra klæbepuder i de tilsvarende 3
farver. Klæbepuderne sælges i sæt med 4 klæbepuder og en renseserviet pakket i en lille pose.
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ParkOne i eksklusiv gaveæske

ParkOne er pakket i en præsentabel gaveæske og

leveres i et bord-display, som findes i to varianter:
én med billede af en Metal ParkOne og én med alle
tre varianter afbildet.
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Certifikater / klassificering

Mål (LxBxH, cm)
Uden emballage
Med emballage

10,0 x 10,0 x 1,7
20,3 x 13,3 x 1,9

Vægt (gram)
Uden emballage
Med emballage

86 g
212 g

Batteri (knapcelle)
Type
Levetid

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

CR-2450 - 3 volt
ca. 2 år

Ur
Gennemsnitlig nøjagtighed
Reaktionstid parkeringstilstand
Reaktionstid ud af parkeringstilstand

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

± 2 min./2 år
ca. 20 sek.
ca. 20 sek.

ParkOne er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) og (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).

Temperaturområde
Testet til og fra

-20°C / +75°C

Materialer
Skal, enhed
Displays

>ABS<
Glas

POP/POS

Nedenfor ses et udsnit af det markedsføringsmateriale, der kan leveres til ParkOne. Det mest almindelige materiale omfatter skilte, der står eller hænger,
plakater, rollups, m.m.
Af det mere spektakulære materiale kan nævnes facade-/stilladsprint og reklamefilmspots, og

Godkendelse
ParkOne er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS05 på forsiden.

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

ellers er det kun fantasien, der sætter grænser.
Noget af materialet følger gratis med, og andet kan,
mod betaling, fremstilles.
Der kan også udarbejdes salgs- og marketingmateriale med eget logo inkorporeret.

ParkOne
parking is easy

ParkOne
parking is easy!

ParkOne

- Design der virker

Den nye automatiske P-skive
Godkendt af Justitsministeriet og Trafikstyrelsen.

Årets julegave
ParkOne

Vejl. pris 599 kr.

Størrelse i cm:
10,0 x 10,0 x 1,4

- inkl. moms

Knapbatteri nr. CR 2450 - 3Volt
Batteriets levetid:
ca. 2 år

ParkOne gør det nemt at parkere. P-skiven stiller sig automatisk,

Urets nøjagtighed (gns.):
± 2 minut/2 år

når du parkerer bilen - således at du ikke glemmer det!

Reaktionstid (P-mode):
ca. 20 sekunder

Enkel montering - blot indstil uret, sæt den i vinduet og parker.

Godkendt af Justitsministeriet og Færdselsstyrelsen.

Display 1 farve
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Display 3 farver

A4 akrylstander

www.ParkOne.dk

70x100 cm plakat

Reaktionstid (ud af P-mode):
ca. 20 sekunder

www.ParkOne.dk

Rollup
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Varenumre og EAN-koder
ParkOne i emballage - Metal

Varenummer
EAN-kode

10
5711157001004

4 stk. klæbepuder samt renseserviet - Metal
Varenummer, pose á 20 sæt
15
EAN-kode
5711157001059

ParkOne i emballage - Black

Varenummer
EAN-kode

20
5711157001370

4 stk. klæbepuder samt renseserviet - Black
Varenummer, pose á 20 sæt
25
EAN-kode
5711157001141

ParkOne i emballage - White

Varenummer
EAN-kode

30
5711157001066

4 stk. klæbepuder samt renseserviet - White
Varenummer, pose á 20 sæt
35
EAN-kode
5711157001202
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