
 

 

Warszawa, 14 marca 2019 r. 

 

CityBee to nie tylko BIG Carsharing  

– w Warszawie pojawią się elektryczne hulajnogi 
 

CityBee, dostawca usługi wynajmu samochodów dostawczych na minuty za pomocą 

aplikacji w telefonie, rozszerza swoją działalność shared mobility w Polsce. W drugim 

kwartale br. operator udostępni do wypożyczenia e-hulajnogi, które na początku pojawią 

się w Warszawie. Będą dostępne za pomocą tej samej intuicyjnej aplikacji, dzięki której 

można korzystać z dostawczaków. 

Usługa CityBee zadebiutowała w Polsce prawie pół roku temu i jest dostępna na terenie 10 

aglomeracji, gdzie do dyspozycji wynajmujących czeka 150 pojemnych aut dostawczych – 

fiatów Ducato i volkswagenów Crafter. Kojarzona głównie z carsharingiem firma idzie o krok 

dalej i staje się marką, która dostarcza kompleksowe usługi współdzielonej mobilności. W tym 

celu w najbliższych tygodniach umożliwi wypożyczenie elektrycznych hulajnóg. W Polsce 

pierwszym miastem, w którym pojawi się ta nowa usługa, będzie Warszawa. Poza granicami 

Polski, CityBee to nie tylko dostawczaki na minuty, ale również możliwość wypożyczenia 

samochodów osobowych i rowerów, które są dostępne m.in. na Litwie.  

– Ideą CityBee jest ułatwienie naszym klientom przemieszczania się w mieście, niezależnie czy 

dotyczy to transportu większych gabarytów czy dojazdu ze stacji metra do biura. Po dobrze 

przyjętej usłudze BIG Carsharingu jesteśmy gotowi na wprowadzenie nad Wisłą kolejnego 

środka transportu. Już wiosną chcemy udostępnić Warszawiakom e-hulajnogi. Wkrótce 

zdradzimy więcej szczegółów dotyczących nowej usługi. – zapowiada Bogdan Marszałek, 

Country Manager w CityBee. 

Zanim elektryczne hulajnogi CityBee pojawią się w Polsce zadebiutują w Wilnie (Litwa). 

Kolejnym miastem po Warszawie, w którym CityBee udostępni ten środek transportu będzie 

Madryt. Wypożyczenie e-hulanogi będzie bardzo proste i odbywać się będzie za pomocą 

dotychczasowej, bezpłatnej aplikacji CityBee dostępnej zarówno na urządzenia z systemem 

iOS, jak i Android.  

 

 



 

 

CityBee to firma świadcząca usługi wynajmu samochodów na minuty za pomocą intuicyjnej aplikacji w 

telefonie. Marka jest pionierem współdzielonej mobilności w Europie Środkowo-Wschodniej i liderem 

carsharingu na Litwie, gdzie działa od 2012 r., dysponując flotą ponad 1000 samochodów osobowych i 

dostawczych różnych modeli.  

W Polsce usługa CityBee jest dostępna od października 2018 r. i na razie umożliwia wynajem 

samochodów dostawczych. W dziesięciu aglomeracjach do dyspozycji użytkowników czeka łącznie 150 

pojemnych aut – fiatów Ducato oraz volkswagenów Crafter. Operator oferuje również wyjątkowy 

format „free floating”, umożliwiający podróż samochodem do innego miasta, w którym jest dostępna 

usługa CityBee i zakończenie tam wynajmu bez dodatkowych opłat. Usługa jest dostępna w Warszawie, 

Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Bydgoszczy i na terenie 

Śląska. 

 
 

 


