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Wrocławski sklep Leroy Merlin z autami na minuty CityBee 
 

W sklepach Leroy Merlin znajdują się wszystkie niezbędne produkty do budowy, remontu 
czy modernizacji domu i mieszkania. Wiele z tych produktów jest trudna do transportu 
osobowym samochodem. Aby ułatwić klientom transport zakupów do domu sklep Leroy 
Merlin przy ulicy Granicznej we Wrocławiu podjął współpracę z operatorem BIG carsharingu 
CityBee. Dzięki temu klienci będą mogli przewieźć swoje zakupy przy pomocy samochodów 
dostawczych wynajmowanych na minuty. 
  
Duże remontowe zakupy potrzebują wygodnego i bezpiecznego transportu. Jeżeli robisz 
zakupy w Leroy Merlin przy ul. Granicznej, samodzielny transport zorganizujesz w kilka minut 
za pomocą swojego smartfona – wystarczy aplikacja CityBee, prawo jazdy i karta płatnicza. Na 
parkingu sklepu budowlano dekoracyjnego znajdują się dwa specjalne miejsca parkingowe 
przeznaczone dla aut dostawczych na minuty.  
 
„Oferujemy naszym klientom produkty umożliwiające budowę, wyposażenie, remont czy 
modernizację domu lub mieszkania oraz kompleksowe usługi od projektu po montaż, w tym 
także usługi transportowe. Jesteśmy przekonani, że usługa najmu aut dostawczych na minuty 
uzupełnia naszą tradycyjną ofertę. Klient zyskuje możliwość wyboru czasu dostawy zgodnie ze 
swoimi potrzebami.” – wyjaśnia Maciej Jagieła Dyrektor Sklepu Leroy Merlin Wrocław. 
 
We flocie oparatora BIG Carsharingu znajdują się 3 modele aut dostawczych: Fiat Ducato, 
Volkswagen Crafter oraz Citroën Jumper. W zależności od modelu długość przestrzeni 
bagażowej wynosi nawet 390 cm, a szerokość 187 cm. Duża przestrzeń ładunkowa w 
połączeniu z szerokimi drzwiami tylnymi i wygodnymi drzwiami bocznymi pozwala na łatwy 
załadunek i transport nawet największych pakunków. W zabezpieczeniu przewożonych rzeczy 
pomogą pasy zabezpieczające, które z łatwością zamocujesz w specjalnych otworach. 
Manewrowanie autem ułatwiają czujniki parkowania lub kamera cofania. 
 
Z usługi CityBee można skorzystać w dowolnym momencie, a wynajem auta trwa jedynie kilka 
minut. Proces wynajmu następuje przez aplikację mobilną, która po włączeniu lokalizuje 
najbliższe pojazdy. Samochód otwiera się za pomocą aplikacji, kluczyki znajdują się w środku, a 
płatność następuje automatycznie po zakończeniu wynajmu. Auto można zarezerwować 
darmowo na 15 minut przed dojściem do niego.  
  
CityBee oferuje przejrzysty cennik, zgodnie z którym opłata za wynajem auta dostawczego 
wynosi: 0,89 zł za minutę, 41,90 zł za godzinę, 189 zł za dzień lub 1099 zł za tydzień. 
Dodatkowo za każdy przejechany kilometr doliczana jest kwota 0,99 zł. Co najważniejsze, 
paliwo, ubezpieczenie i inne koszty techniczne są już wliczone w cenę. 



 

 

 
‒ Robiąc zakupy w sklepie budowlano dekoracyjnym potrzeba skorzystania z auta 
dostawczego pojawia się bardzo często, więc ta współpraca to krok w stronę oczekiwań 
naszych wrocławskich klientów. Korzystanie z naszych usług jest proste, regulamin przejrzysty, 
a formalności ograniczone do minimum – weryfikacja nowego użytkownika trwa zaledwie kilka 
minut. Dla większego komfortu użytkowania auta wzięte spod sklepu Leroy Merlin przy ul. 
Granicznej można oddać w dowolnej strefie CityBee na terenie Wrocławia – komentuje Cezary 
Dudek, Communications Manager CityBee Polska.   
  

 
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.  
  
 W Polsce znajdują się 64 sklepy Leroy Merlin, które oferują produkty i usługi do budowy, 
modernizacji, wyposażenia domu i mieszkania. Co roku polskie sklepy Leroy Merlin odwiedza ponad 30 
mln klientów, a więc można założyć, że w każdym polskim domu znajduje się przynajmniej jeden 
produkt kupiony w Leroy Merlin.  
 
Oferta sklepów Leroy Merlin to około 100.000 produktów w 5 kategoriach:  
 Budowa: materiały budowlane i wykończeniowe  
Technika: narzędzia, klimatyzacja, ogrzewanie, elektryczność,  
Projekt: wszystko co niezbędne do wykończenia domu wewnątrz,  
Dekoracje: lampy, tkaniny, dywany, oświetlenie, artykuły dekoracyjne  
Ogród: rośliny, meble i akcesoria ogrodowe, narzędzie itp.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 


