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Warszawa,  25 września 2018 r. 

Carrefour wprowadza usługę Click&collect do sklepów 
osiedlowych 

Carrefour Polska rozszerza usługę odbioru zakupów Click&collect o nowy 

segment sklepów. Klienci sieci mają teraz możliwość odbierania produktów 

niespożywczych z oferty Carrefour, zamówionych na platformie Carrefour.pl, nie 

tylko w hipermarketach i supermarketach sieci, ale również w wybranych 

sklepach osiedlowych w Warszawie, w których sieć testuje obecnie nową 

usługę. 

Click&collect to usługa odbioru zakupów niespożywczych z oferty Carrefour, zamówionych 

na stronie Carrefour.pl, w stacjonarnych sklepach sieci. Dzięki temu rozwiązaniu klienci 

zyskują możliwość odbioru produktów, bez potrzeby oczekiwania na kuriera. Do tej pory 

usługa Click&collect dostępna była w hipermarketach i supermarketach sieci w całej 

Polsce. Obecnie Carrefour rozpoczął fazę testowania rozwiązania Click&collect również w 

swoich sklepach segmentu convenience.  

- Zgodnie z przyjętą przez Carrefour strategią omnikanałowości, rozbudowujemy naszą 

ofertę wyboru form dostawy, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania 

kupujących. Zapewnienie naszym klientom przyjemnych doświadczeń zakupowych jest 

bowiem jednym z priorytetów sieci Carrefour. Obecnie testujemy wprowadzenie do 

sklepów osiedlowych usługi Click&collect, umożliwiającej odbiór zamówionych online, 

niespożywczych produktów z oferty Carrefour. Poszerzając portfolio dostępnych punktów 

odbioru, chcemy zagwarantować naszym klientom jeszcze większą wygodę dokonywania 

zakupów – mówi Bożena Nawara – Borek, dyrektor ds. e-commerce w Carrefour Polska.  

Usługa Click&collect dostępna jest w prawie 250 hipermarketach i supermarketach. 

Testowe sklepy, w których klienci mogą odebrać zakupy to: Carrefour Express w 

Warszawie przy ul. Wilczej 17, ul. Ks. Janusza 17, ul. Siedmiogrodzkiej 1, ul. St. 

Noakowskiego 16 oraz ul. Marokańskiej 16. 

Sieć systematycznie rozszerza swoją ofertę online oraz opcje odbioru zamawianych 

produktów. Na platformie Carrefour.pl dostępnych jest obecnie 300 000 artykułów 

niespożywczych, pochodzących z oferty sieci, jak również od zweryfikowanych, 

zewnętrznych dostawców, które prezentowane są w 6 kategoriach produktowych: Dom i 

ogród, Dziecko, Elektronika, Kultura i rozrywka, Sport i turystyka, Zdrowie i uroda. 

Dodatkowo, klienci znajdą rozbudowaną sekcję Zakupy codziennie zawierającą także 

artykuły spożywcze.  

 

O Carrefour 

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów  
w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu 
internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni 
ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.  
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Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, która 
posiada 12 300 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour obsługuje 105 milionów klientów na całym świecie  
i wygenerował w 2017 roku sprzedaż w wysokości 88,24 miliarda euro. Grupa liczy ponad 380 000 

pracowników, którzy pracują wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, 
oferując wszystkim klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, ogólnie dostępne i w atrakcyjnej cenie. 
Więcej informacji na www.carrefour.com, oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour). 
 
Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie 
wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy.  

 

mailto:biuroprasowe@carrefour.com
mailto:michal_kubajek@carrefour.com
http://www.carrefour.com/

