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Informacja prasowa 

Warszawa, 22 listopada 2016 r. 

 

Usługa click&collect sklepu eCarrefour.pl jest dostępna we 

wszystkich hipermarketach sieci 

Usługa click&collect, rozwijana w internetowym sklepie eCarrefour.pl, jest już 

dostępna w całej Polsce. Klienci mogą odbierać zamówione online produkty 

niespożywcze w 86. hipermarketach Carrefour. 

Sklep internetowy eCarrefour.pl został uruchomiony 

pod koniec ubiegłego roku i od tamtego czasu 

usługa click&collect była stale rozwijana. Możliwość 

bezpłatnego odbioru zamówionego na stronie 

internetowej produktu we wskazanym sklepie 

Carrefour została udostępniona w całej Polsce. 

Zamówione produkty klienci mogą odebrać w 86 

hipermarketach, zlokalizowanych w 26 miastach, na 

terenie 16 województw. Dla klientów, którzy nie 

mogą odebrać produktu osobiście, eCarrefour.pl 

umożliwia skorzystanie z usługi kurierskiej 

w korzystnej i stałej cenie 9,99 zł, bez względu na 

wielkość zamówionego produktu oraz miejsca 

wysyłki.  

Asortyment eCarrefour.pl wzrósł z początkowych 600 produktów do ponad 4 500 obecnie. 

W ramach rozwoju sklepu internetowego eCarrefour.pl wprowadził do asortymentu również 

12 000 produktów spożywczych. Ta usługa jest obecnie dostępna w wybranych dzielnicach 

Warszawy, ale docelowo dostawy obejmą największe miasta Polski. Klienci skorzystać mogą 

także z licznych promocji, dostępnych w sklepie internetowym oraz wygodnych form 

płatności za towar takich jak: przelewy internetowe, płatność kartą płatniczą bądź 

podarunkową, czy też gotówką przy odbiorze osobistym, umożliwiają klientom szybką 

i nowoczesną formę robienia zakupów. 

Sklep internetowy Carrefour uruchomiony został w 2015 roku w odpowiedzi na oczekiwania 

klientów, uzupełniając tym samym dotychczasowe kanały sprzedaży francuskiej firmy. Stały 
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rozwój internetowego kanału dystrybucji poprzez bogaty i różnorodny asortyment, obrazują 

kierunek, w jakim podąża firma Carrefour.  

Dodatkowe informacje o eCarrefour.pl: 

Platforma zakupowa eCarrefour.pl oferuje atrakcyjne promocje handlowe oraz gwarancję satysfakcji 

z zakupów – każdy klient, który nie będzie zadowolony z zakupów, może zwrócić towar bez podania 

przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego zakupu. 

W ramach usług dodatkowych, eCarrefour.pl zapewnia nie tylko transport i serwis zakupionego 

towaru, ale również utylizację starego sprzętu oraz realizację indywidualnych zamówień.  

 

O Carrefour 

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 

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. 

Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, która posiada 12 300 sklepów w 35 krajach. Grupa 

Carrefour jest siecią multilokalną, multiformatową i multikanałową, obsługującą codziennie 13 

milionów klientów na całym świecie. 

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: 

zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów 

firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez 

programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność. 
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