Instrukcja obsługi BMW i3
w usłudze innogy
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1 – Przełącznik świateł
2 – Kierunkowskazy,
światła drogowe
3 – Zasięg
4 – Przycisk START/STOP
5 – Wycieraczki
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Przygotowanie do jazdy

Uruchomienie auta

•

•

•
•
•

Upewnij się, czy światła są włączone. Powinny
być ustawione w trybie „A”, czyli auto. 1
Ustaw fotel i lusterka. Mechanizm do
ustawiania lusterek znajdziesz po lewej stronie,
na drzwiach.
Masz bezpłatne 3 minuty na przygotowanie
się do jazdy.
Naliczanie opłat następuje po naciśnięciu
przycisku START/STOP.

•
•
•
•

Nie potrzebujesz kluczyka, żeby włączyć
samochód.
Wciśnij prawą nogą hamulec, a następnie naciśnij
przycisk START/STOP 4 umieszczony
po prawej stronie kierownicy.
Zwolnij hamulec ręczny – znajdziesz go na panelu
między siedzeniami kierowcy i pasażera.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się kontrolka READY
– samochód jest włączony i gotowy do jazdy.
To elektryk, więc nie będziesz go słyszeć
po włączeniu – polubisz go! za to :)

Zmiana biegów

Parkowanie

Przełącznik zmiany biegów znajduje
się po prawej stronie kierownicy, obok
przycisku START/STOP.
Jeśli chcesz zmienić bieg, wciśnij pedał
hamulca.

•

•
•

•

D – jazda do przodu
P – parkowanie
N – bieg neutralny (luz)
R – jazda do tyłu

Samochód zaparkuj w strefie miejskiego
parkowania w Warszawie, w obrębie
strefy innogy go! zaznaczonej na mapie
w aplikacji.
Nie kupuj biletu w parkometrze
– nie płacisz za parkowanie.
Parkuj ostrożnie i zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz
z poszanowaniem innych uczestników
ruchu :)
Po zaparkowaniu naciśnij przycisk
P (Parkowanie), a następnie zaciągnij
hamulec ręczny. Zamknij okna i wyłącz
silnik, naciskając przycisk START/STOP.

Postój
•

Dostępne tryby jazdy:
ECO PRO+
ECO PRO
COMFORT

•

Jeśli chcesz opuścić samochód na chwilę
i w tym czasie załatwić swoje sprawy –
zamknij drzwi przy użyciu aplikacji, ale nie
kończ najmu. W takiej sytuacji zapłacisz
tylko opłatę postojową.
Postój możesz zrobić poza strefą innogy
go! oraz na parkingach prywatnych,
z wyłączeniem miejsc bez zasięgu GSM.

Jazda

Zakończenie najmu

Planując podróż weź pod uwagę limit kilometrów, jaki możesz
pokonać na aktualnym poziomie baterii (jest on wyświetlany
na ekranie za kierownicą). Zasięg BMW i3 to ~180 km.

•

Jeśli zasięg samochodu spadnie do 20 km, zaparkuj auto
i zakończ wynajem.

•

•

•
Masz wpływ na zasięg Twojego samochodu.
Tryby ECO PRO i ECO PRO+ wspomagają energooszczędne
korzystanie z auta, wyłączając funkcje dodatkowe.

Ładowanie samochodu
Nie musisz martwić się o ładowanie auta
– tym zajmujemy się my.
Chcesz sam naładować auto?
Skorzystaj ze stacji ładowania innogy – zaznaczyliśmy
je na mapie w aplikacji. Nasze stacje są już wyposażone
w kable do ładowania – po prostu podjedź i podłącz
auto do ładowania.
Jak odłączyć auto od stacji ładowania?
Otwórz samochód za pomocą aplikacji, a następnie
odepnij kabel od samochodu i odłóż do stacji.

Wyłącz samochód wciskając START/
STOP. Zaciągnij hamulec ręczny.
Pamiętaj o zabraniu swoich rzeczy
z samochodu.
Po opuszczeniu auta wybierz w aplikacji
opcję ,,Zakończ wynajem‘‘.
Zakończyć najem możesz na parkingach
publicznych z zasięgiem GPS oraz GSM,
w obrębie strefy innogy go! zaznaczonej
na mapie w aplikacji.

Potrzebujesz pomocy
na drodze?
Miałeś wypadek lub stłuczkę
- zadzwoń na numer 112 i wezwij policję,
a jeśli to konieczne - karetkę. Następnie
zadzwoń na infolinię, a my wyślemy do Ciebie
niezwłocznie pracownika innogy go!
Auto ma awarię
- skontaktuj się z infolinią i postępuj zgodnie
z zaleceniami naszych konsultantów.

