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Przy głównym wejściu do Galerii Krakowskiej mieści się punkt sieci rowerów miejskich Wavelo

POLSKA Przy Galerii Krakowskiej stanął punkt punkt sieci rowerów miejskich Wavelo.

Rowery Wavelo obecne są w Krakowie już ponad 2.5 roku. W małopolskiej stolicy znajduje się blisko
170 stacji, zarówno w centrum miasta, jak i w dzielnicach położonych na obrzeżach, np. na
Bronowicach Małych, Prądniku Białym i na Osiedlu Złotego Wieku.– Jesteśmy otwarci na potrzeby
mieszkańców Krakowa w zakresie dostępu do rowerów miejskich Wavelo. Tak też było ze
stworzeniem kolejnego, drugiego już punktu Wavelo przy ul. Pawiej. Wspólnie z Galerią Krakowską
zdecydowaliśmy, że przy jej głównym wejściu powstanie nowy punkt Wavelo. Już w kilka dni po
uruchomieniu zanotowaliśmy tam niemal 200 wypożyczeń, co pokazuje, że nasza decyzja była
słuszna – informuje Albert Wójtowicz, dyrektor operacyjny Wavelo. – Już dawno zauważyliśmy, że
wielu naszych klientów wybiera rower jako środek dojazdu do nas. Teraz, gdy rowery miejskie zawitały
wprost przed nasze wejście główne, dotarcie do naszej Galerii jednośladem będzie prostsze – dodaje
Jarosław Szymczak, dyrektor Galerii Krakowskiej.

Wavelo to system rowerów miejskich, które mają innowacyjne rozwiązania, takie jak m.in. wał
Kardana, lokalizowanie GPS, panel solarny i dynamo zasilające komputer umieszczony na bagażniku.
Krakowskie rowery miejskie utrzymywane są w ruchu przez BikeU, operatora bezobsługowych
wypożyczalni miejskich w Polsce, będący dostawcą i operatorem rowerów publicznych. Od dwóch lat
polski operator jest częścią francuskiej Grupy Egis, która jest obecna w ponad 100 krajach na całym
świecie.
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