
Galeria Krakowska z wypożyczalnią
hulajn�g elektrycznych

Innowacyjne technologie idą w parze z dbaniem o środowisko. Galeria

Krakowska rozwija usługi przyjazne ekologii. Do stacji ładowania pojazdów

elektrycznych i stacji rowerów miejskich dołączyła wypożyczalnia hulajnóg

elektrycznych. Jednośladowe pojazdy nowego start-upu z Krakowa – e-arrow

– można wypożyczyć na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
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W ofercie dostępne są hulajnogi Xiaomi Mijia M365 z silnikiem 250W, o maksymalnej
prędkości 25 km/h. Na jednym ładowaniu urządzenia można przejechać około 30 km.
Hulajnogi są proste w obsłudze i wygodne w użytkowaniu. Co ważne, Xiaomi Mijia M356
wyposażona jest w system odzyskiwania energii KERS, który jest innowacyjną technologią
stosowaną w samochodach wyższej klasy.

- Elektryczne hulajnogi z pewnością przyczynią się do mniejszego zanieczyszczenia
środowiska, choćby przez eliminację spalin samochodowych. Wygodną lokalizację
wypożyczalni, która znajduje się w samym sercu miasta, docenią zarówno turyści, jak i
mieszkańcy Krakowa – zapewnia Jarosław Szymczak, dyrektor Galerii Krakowskiej.
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