
 

 

Warszawa, 22 listopada 2019 r. 

 

Łódź z busami na minuty 

Operator BIG carsharingu CityBee, podążając za potrzebami klientów, udostępnia swoją 
najnowszą usługę, 9-osobowe busy, mieszkańcom Łodzi. Już od 21 listopada podróżujący 
większą grupą mogą komfortowo i na własną rękę dojechać w dowolne miejsce na mapie 
Polski. 

Transport-sharing nieustannie zmienia Polskie miasta i ma coraz więcej zwolenników. Jedną z 
firm udostępniającym auta na minuty jest CityBee, które w swojej ofercie posiada dostawczaki 
oraz 9-osobowe busy. Te drugie do tej pory były dostępne w Warszawie i Trójmieście, a teraz 
Toyoty Proace Verso pojawiły się także na ulicach Łodzi. Strefa darmowego parkowania 
znajduje się głównie w Śródmieściu – wszystko jest dokładnie oznaczone na mapie w aplikacji. 

„Od samego początku obecności w Polsce nasze działania podyktowane są oczekiwaniami 
użytkowników. To właśnie na podstawie ich opinii wybraliśmy kolejne miasto, w którym 
pojawią się 9-osobowe busy CityBee, które dadzą mieszkańcom tego miasta zupełnie nowe 
możliwości podróży grupowych. Udostępnione przez nas toyoty Proace Verso to wysokiej klasy 
auta, które zapewnią komfortową podróż grupową na krótkim, ale i długim dystansie.” – 
komentuje Cezary Dudek, Communications Manager CityBee Polska. 

Przy wynajmie 9-osobowych busów dostępna jest, tak jak przy dostawczakach, opcja „free 
floatingu”, umożliwiająca podróż samochodem do innego miasta, gdzie dostępne są auta 9-
osobowe CityBee i zakończenie tam wynajmu bez dodatkowych opłat. Mieszkańcy Łodzi mogą 
wynająć busa w swoim mieście i dojechać nim do Trójmiasta czy Warszawy i tam zwrócić auto. 
Strefy darmowego parkowania CityBee znajdują się nie tylko na ogólnodostępnych obszarach 
miast, ale też m.in. na parkingu lotniska Chopina w Warszawie. Koszt podróży z Łodzi do 
Warszawy to około 238 zł, czyli 26 zł za osobę, zakładając, że jedziemy w 9 osób. 

Busy osobowe sprawdzą się też idealnie na dłuższe podróże po Polsce. Toyoty Proace Verso 
mają 9 komfortowych miejsc siedzących oraz pojemny bagażnik o maksymalnej objętości 
1300l. Wszystkie auta są wyposażone w kamerę cofania i czujniki z przodu i tyłu, które ułatwią 
manewrowanie. Posiadają klimatyzację, sterowanie głośnością multimediów bezpośrednio z 
kierownicy, dotykowy ekran w konsoli środkowej oraz możliwość podłączenia swojego 
telefonu przez Bluetooth. Samochody wyposażone są dodatkowo w uchwyt samochodowy na 
smartfon oraz ładowarki z trzema końcówkami (USB typu C, microUSB i Lightning). 



 

 

Wszystkie koszty, takie jak paliwo, ubezpieczenie, parking oraz inne koszty techniczne, są po 
stronie operatora. Cennik 9-osobowych busów wygląda następująco: 0,99 zł za minutę, 49 zł 
za godzinę, 219 zł za dzień lub 1199 zł za tydzień oraz 2499zł za miesiąc. Do tych stawek należy 
jeszcze dodać 0,99 zł za każdy przejechany kilometr. 

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. Standardowo auto można zarezerwować 
darmowo na 15 minut przed dojściem do niego. Przy busach osobowych istnieje dodatkowo 
płatna opcja dłuższej rezerwacji. 

 

 

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. dziesięciu aglomeracjach do dyspozycji użytkowników czeka łącznie 175 
pojemnych aut – fiatów Ducato, volkswagenów Crafter oraz citroënów Jumper. 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. 

 
 

 


