
 

 
 
 

 

Teraz w Żabce i Freshmarkecie doładujesz 
Warszawską Kartę Miejską 

Od początku marca br. w sklepach sieci Żabka oraz Freshmarket na terenie Warszawy oraz okolicy możliwe jest doładowanie 

Warszawskiej Karty Miejskiej. Dla Klientów, którzy doładują bilet okresowy do 28 kwietnia br., przewidziano specjalny 

konkurs. Do wygrania są czytniki Kindle Paperwhite 3, smartfony Samsung Galaxy J3 oraz doładowania o wartości 110 zł na 

kartę WMK i legitymację ELS. 

 

Możliwość doładowania Warszawskiej Karty Miejskiej dostępna jest od początku marca w ponad 500 sklepach Żabka i 

Freshmarket, na terenie Warszawy i okolic. Usługa stanowi odpowiedź na potrzeby Klientów, którzy od teraz mogą szybko i 

sprawnie doładować Kartę Miejską, przy okazji codziennych zakupów w Żabce, w drodze do pracy lub w trakcie załatwiania 

sprawunków. Obecnie sieć sklepów pracuje nad wprowadzeniem usługi w kolejnych miastach.  

 

Dodatkowo Klienci korzystający z nowej usługi mogą wziąć udział w specjalnym konkursie. Wystarczy po doładowaniu Karty 

Miejskiej wysłać zgłoszenie zawierające odpowiedź na pytanie: „Ładuję kartę miejską w Żabce, bo… / Ładuję kartę miejską we 

Freshmarkecie, bo…”. Na trzy najbardziej kreatywne odpowiedzi czekają nagrody: czytniki Kindle Paperwhite 3, smartfony 

Samsung Galaxy J3 oraz 30-dniowe bilety imienne kodowane na kartach miejskich. Konkurs trwa od 21 marca do 28 kwietnia 

br.  

 

_____________________________ 

Firma Żabka Polska S.A. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience, prowadzonych pod marką Żabka 

i supermarketów Freshmarket. W ciągu kilkunastu lat działalności na krajowym rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera tego segmentu 

sprzedaży. Sieci sklepów Żabka i Freshmarket to nowoczesna koncepcja handlu detalicznego, która ma na celu zapewnienie klientom wygody 

w dokonywaniu zakupów. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów w sklepach Żabka i Freshmarket oferowane są najlepsze produkty 

w konkurencyjnych cenach oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych.  

Więcej informacji o sklepach Żabka oraz Freshmarket na: www.zabka.pl i www.freshmarket.pl. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na 

www.zabkapolska.pl 

 

____________________________ 

Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl 

tel. +48 514 877 509 
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