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Pięć godzin bezpłatnego parkowania w warszawskiej promo cji 
Citi Handlowy 

 
 
Citi Handlowy rusza z promocj ą usługi „Pła ć komórk ą”. Klienci banku, 
zyskuj ą teraz nie tylko mo Ŝliwo ść wygodnego dokonywania płatno ści 
telefonem komórkowym bezpo średnio z rachunku w Citi Handlowy,  
ale tak Ŝe pięć godzin co miesi ąc bezpłatnego postoju samochodem w 
strefie płatnego parkowania w Warszawie do wykorzys tania do ko ńca roku. 
Wystarczy do 31 pa ździernika aktywowa ć usług ę „Pła ć komórk ę”, by 
skorzysta ć z promocyjnych benefitów.  
 
 
Usługa „Płać komórką” pozwala na płacenie telefonem komórkowym 
bezpośrednio z konta osobistego klienta w Citi Handlowy. Jest to jedno z 
najprostszych i najbardziej wygodnych sposobów na regulowanie drobnych 
płatności. Sprawdza się szczególnie przy płaceniu za parkowanie. Opłacanie 
parkowania za pomocą telefonu komórkowego to wyjątkowo wygodny sposób 
regulowania naleŜności. Kierowca nie musi szukać parkomatu ani martwić się o 
drobne. tłumaczy Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu Produktów 
Depozytowych, W naszej promocji do wszystkich tych korzyści dodajemy jeszcze 
jedną – bezpłatne godziny parkowania w Warszawie dla posiadaczy Konta 
Osobistego w Citi Handlowy, którzy aktywują „Płac Komórką” jeszcze w 
październiku.  
 
Promocja „5 godzin parkowania za darmo” potrwa do 31 grudnia. Mogą z niej 
skorzystać dotychczasowi posiadacze Konta Osobistego w Citi Handlowy, oraz 
nowi klienci, którzy otworzą konto . Wystarczy w październiku odwiedzić oddział 
Citi Handlowy, by aktywować usługę „Płać komórką” , a następnie w okresie 
promocji dokonać co najmniej jednej płatności za parkowanie w Strefie Płatnego 
Parkowania Miasta Stołecznego Warszawy przy uŜyciu telefonu komórkowego. 
Bank co miesiąc dokonywać będzie zwrotów części lub całości środków 
przeznaczonych na parkowanie bezpośrednio na konto klienta. Posiadacze 
Konta Osobistego w Citi Handlowy mogą otrzymać zwrot za maksymalnie 5 
godzin postoju samochodu. Wraz z aktywacją usługi „Płać komórką” w oddziale 
Citi Handlowy klienci otrzymają bezpłatnie karty parkingowe.  
 
Usługa „Płać komórką” jest bezpłatna i dostępna obecnie dla uŜytkowników sieci 
komórkowych Plus i Play. Osoby, które w oddziale Citi Handlowy otworzą konto  
i aktywują usługę „Płać komórką” mogą skorzystać z oferty Konta Osobistego 



 

 

CitiKonto bez  opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku przez 6 miesięcy. 
Szczegółowe informacje na temat oferty kont osobistych Citi Handlowy oraz 
moŜliwości aktywacji usługi „Płać komórką” moŜna znaleźć na stronie 
www.citihandlowy.pl.  
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Dodatkowych informacji udzielaj ą: 

Paweł Zegarłowicz, Dyrektor Biura Prasowego, E-mail: pawel.zegarlowicz@citi.com, tel. (0-22) 657 72 97  
 
Dorota Szostek-Rustecka, Kierownik ds. kontaktów z mediami, e-mail: dorota.szostektustecka@citi.com, tel. (0-22) 22 
690 1049 
 
Bank Handlowy  w Warszawie S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi 
Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank 
Handlowy obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i 800 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały 
dystrybucji oraz sieć ponad 188 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski 
Banku Handlowego i Handlowy Leasing. PrzynaleŜność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, 
zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach. Dodatkowe informacje moŜna 
uzyskać na stronie internetowej www.citihandlowy.pl. 

  

Citi  (NYSE:C) to wiodąca globalna firma świadcząca usługi finansowe. Obsługuje około 200 milionów klientów 
indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych w ponad 100 krajach. Zapewnia bogaty wachlarz 
produktów i usług finansowych, jak bankowość komercyjna i inwestycyjna, bankowość detaliczna, kredytowanie, 
ubezpieczenia, usługi na rynków papierów wartościowych i zarządzanie aktywami. Główne marki pod znakiem 
handlowym Citigroup to Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney i Banamex. Dodatkowe informacje moŜna 
uzyskać na stronie internetowej www.citigroup.com. 
 


