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Ingyenes parkolási lehetőség a weben?
Igen! Azonban nem mindannyiunk kedvenc parkolótársaságának
ment el az esze, hanem arról van szó: megnyílt az első
webparkoló, a web2auto.hu.
Az új virtuális parkoló célja nem más, mint hogy a lehető legtöbb
terhet vegye le az autótulajdonosok válláról. Nem csupán
személyes papírjaink (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)
lejárati dátumáról kapunk emlékeztetést, de autónkkal kapcsolatos
igazolványainkról (forgalmi, zöldkártya, stb.) is e-mail figyelmeztet
minket a lejárat előtt hetekkel.
Egy kattintásra vannak az apróhirdetések vagy a különböző
autótípusok fórumai is, ahol tapasztalatot cserélhetnek a büszke
tulajdonosok. Egy mozdulattal elérhetik a hozzájuk legközelebbi
szervizeket is, ahol azonnal - online - időpontot is foglalhatnak. A
web2auto.hu az autósok közös tere lesz, ahol minden a kedvenc
jármű körül forog!
A fejlesztők szeme előtt elsősorban két alapvető emberi
tulajdonság, a kényelem szeretete és a feledékenység lebegett.
Céljuk az volt, hogy a felhasználó kapjon egy olyan, egyszerűen
használható és ingyenes webes eszközt, mely segít megelőzni a
feledékenység okozta gondokat (így a büntetésként befizetendő
csekkeket is), és ahol az autórajongók valódi közösséget
alkothatnak. A fórum, a blogolási lehetőség és az apróhirdetések
is mind ezt a célt szolgálják, s természetesen mindezeket
korlátozás nélkül használhatják a regisztrált felhasználók.
Az egyéni felhasználók mellett a webparkolóba vállalkozások
járműflottái is beparkolhatnak. Számukra különösen értékes lehet
az út-, fogyasztás és a költségnyilvántartási modul (amely
természetesen az egyéni felhasználók számára is elérhető).
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A papírgondok mellett a web2auto.hu a „vasgondokat” is segít megoldani. Műszaki probléma esetén az
oldal a felhasználó igényeinek és lakhelyének (telephelyének) megfelelően partnerszervizeket kínál fel,
melyekhez online időpontfoglalási lehetőséget is biztosít.
Épp ezért az új közösségi tér a műhelyek és javítóbázisok számára is számos lehetőséget tartogat. Ha
együttműködnek a web2auto.hu oldallal, a felhasználók napról napra gyarapodó tábora könnyedén
elérhető lesz számukra – hiszen egy egész webparkolónyi autó tulajdonosa csak arra vár, hogy
szükség esetén igénybe vegye műhelyük szolgáltatásait!
A teljesen ingyenes, azonban annál hasznosabb szolgáltatásokat bárki elérheti egy egyszerű
regisztrációt követően. Ráadásul, akik most regisztrálnak 1000 liter üzemanyagot is nyerhetnek. A játék
részletes leírása a web2auto.hu portálon a Játékszabály menüpontban olvasható.
Az oldalt kifejezetten a leendő felhasználók igényeinek maximális kielégítésére tervezték és
folyamatosan fejlesztik. A portál a rangos eFestival-on döntőbe jutott, az elért helyezésről a decemberi
döntőt követően beszámolunk.
További információ:
Simonics István
sajtókapcsolati vezető
E-mail: sinya@web2auto.hu
Telefon: 30/242-1465
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