
 

 

Warszawa, 30 października 2019 r.  
  

CityBee na parkingach sklepów Castorama w Krakowie 

Operator BIG carsharingu CityBee nawiązał współpracę z dwoma krakowskimi sklepami Castorama. 
Od teraz ich klienci będą mogli robić zakupy, bez obaw o gabaryty wybranego towaru. Auta 
dostawcze na minuty pozwolą na samodzielne, wygodne przewiezienie elementów wyposażenia 
domu i ogrodu. 

Specjalne biało-pomarańczowe miejsca parkingowe pojawią się pod krakowskimi sklepami Castorama 
przy ul. Sosnowieckiej oraz ul. Pilotów. Dostępne na nich auta dostawcze na minuty pozwolą na 
przewiezienie zakupionych artykułów w Castoramie o długości nawet 390 cm oraz szerokości 187 cm. 
Duży rozmiar przestrzeni ładunkowej umożliwi przewiezienie np. wanny, kabiny prysznicowej, mebli, 
skrzydła drzwiowego, skrzyni ogrodowej, palety cementu czy większych sprzętów budowlanych. W 
bezpiecznym transporcie pomogą pasy, które są na wyposażeniu wszystkich aut CityBee. Co ważne, 
samochód wypożyczony spod Castoramy, nie musi być odstawiony na to samo miejsce. Wynajem 
można zakończyć w dowolnej strefie CityBee, a nawet przejechać dostawczakiem do innego miasta, w 
którym dostępna jest usługa. 

– Zakupom wyposażenia do domu lub artykułów budowlanych bardzo często towarzyszy potrzeba 
skorzystania z auta dostawczego. Nawiązanie współpracy ze sklepami Castorama to kolejny krok, aby 
usługi CityBee były dostępne tam, gdzie oczekują tego krakowscy klienci. Nasze auta dadzą im 
możliwość samodzielnego i bezpiecznego transportu wielkogabarytowych zakupów. – mówi Cezary 
Dudek, Communications Manager CityBee Polska. 

Proces wynajmu auta dostawczego jest bardzo prosty i szybki – wszystko dzieje się za pomocą mobilnej 
aplikacji. Rejestracja i weryfikacja nowego użytkownika trwa zaledwie kilka minut. Aplikacja lokalizuje 
dostępne pojazdy, a po zarezerwowaniu wybranego auta użytkownik ma 15 bezpłatnych minut na 
dotarcie na miejsce. Samochód otwiera się za pomocą aplikacji, kluczyki znajdują się w środku, a 
płatność następuje automatycznie po zakończeniu wynajmu. 

– Możliwość skorzystania od ręki z samochodów dostawczych, bez konieczności wcześniejszej 
rezerwacji, jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Chętnie dołączamy więc tę opcję, do szerokiego 
wachlarza usług dostępnych dla naszych klientów. Carsharing sprawdził się już w innych sklepach 
Castorama. Z pewnością spotka się też z dużym zainteresowaniem w kolejnych dwóch lokalizacjach w 
Krakowie.  – mówi Sylwia Zych, kierownik ds. doświaczenia klienta Castorama. 

 

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 umożliwia wynajem samochodów 
dostawczych. W dziesięciu aglomeracjach do dyspozycji użytkowników czeka łącznie 175 pojemnych 
aut – fiatów Ducato, volkswagenów Crafter oraz citroënów Jumper. Od września 2019 r. oferta BIG 
carsharingu CityBee powiększyła się o możliwość wynajmu 9-osobowych busów – toyot Proace Verso. 
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. 
 
Informacje o spółce Castorama: 

 
Castorama Polska Sp. z o.o. jest liderem w kategorii Home Improvement (polepszania warunków 
mieszkaniowych) w naszym kraju. Firma uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie 
prowadzi sprzedaż w 79 lokalizacjach w różnych częściach Polski. Zapewnia również klientom w całym 
kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia blisko 12 tys. pracowników. 
Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej prawie 
1200 sklepów w 10 krajach Europy. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę 
www.castorama.pl oraz  www.kingfisher.com. 
 
 


