
 
 

 
Warszawa, 14 grudnia 2020 r. 

MATERIAŁ PRASOWY 

Płatności mobilne na stacjach Circle K w całej Polsce 

Sieć stacji Circle K uruchamia możliwość płatności mobilnej za paliwo w całej Polsce. 
Usługa dostępna jest już w aplikacji Circle K. Aplikacja mobilna umożliwia także 
korzystanie na wybranych stacjach z myjni automatycznej bez wysiadania z samochodu. 
Rozwiązanie zostaje wprowadzone z myślą o zwiększeniu podczas pandemii poziomu 
komfortu i bezpieczeństwa klientów oraz pracowników. 

Nowy sposób płatności za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, który został przetestowany 

na wybranych stacjach, zostanie teraz udostępniony szerszemu gronu odbiorców. Po udanym 

wdrożeniu rozwiązania w Warszawie postanowiliśmy rozszerzyć usługę na terytorium całego 

kraju. W tym nietypowym czasie na stacjach Circle K robimy wszystko, co w naszej mocy, by 

zapewnić klientom jak największe bezpieczeństwo jednocześnie dbając o ich wygodę. Dzięki 

nowej funkcjonalności w aplikacji Circle K wizyta na stacji może odbyć się całkowicie 

bezkontaktowo, co jest szczególnie istotne dla osób w grupie podwyższonego ryzyka oraz tych, 

którzy mają niewiele czasu a chcą jedynie zatankować lub skorzystać z myjni. Jednocześnie dalej 

pracujemy nad kolejnymi innowacjami w naszej aplikacji mobilnej – opowiada Aleksander 

Wasiura, kierownik kategorii paliw w Circle K Polska. 

Wprowadzenie płatności mobilnych zostało przyśpieszone ze względu na trwającą pandemię i 
jest częścią szerszego zakresu działań mających na celu ochronę zdrowia klientów i 
pracowników. Już na początku pierwszego lockdown’u bezpieczeństwo stało się priorytetem na 
naszych stacjach. Przestrzegaliśmy zachowania odległości, zamontowaliśmy specjalne 
przesłony i zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania na stacjach – mówi Rafał Droździak, szef 
marketingu i komunikacji w Circle K Polska. Pół roku temu rozpoczęliśmy także współpracę z 
Boltem, dzięki której klienci mogą dokonywać zakupów w Circle K całkowicie zdalnie. Dotyczy 
to zarówno zwykłych produktów spożywczych, jak i ciepłych przekąsek, pysznej kawy oraz 
środków dezynfekujących. Dostęp do płatności przez telefon, bez konieczności podchodzenia 
do kasy, jest kolejnym usprawnieniem na naszych stacjach, podnoszącym wygodę i przede 
wszystkim bezpieczeństwo – dodaje Rafał Droździak.  

Zakładając konto w aplikacji prócz płatności mobilnych, konsument zyskuje również dostęp do 
programu lojalnościowego EXTRA Club. Aplikacja Circle K jest dostępna w sklepach Google 
Play i App Store. Film dotyczący płatności mobilnych Circle K znajduje się pod linkiem.  

*** 

O firmie Circle K Polska: 

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku 
od 1992 r. i prowadzi sieć ponad 360 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje stacje własne, 
stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K Polska 
jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na świecie firm 
działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience. Prowadzi ona działalność w 
Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ta kanadyjska firma posiada na świecie około 
16 000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz zatrudnia ponad 120 000 pracowników. Akcje 
Alimentation Couche –Tard notowane są na giełdzie w Toronto (TSE). Więcej informacji można znaleźć na 
stronie: https://corpo.couche-tard.com/en/  

https://www.facebook.com/CircleKPolska/posts/4160022877347002
https://corpo.couche-tard.com/en/


 
 

 
Zachęcamy do polubienia profilu na Facebook i Instagram oraz śledzenia oficjalnego kanału na YouTube. 

 
Szczegółowych informacji udzielają: 
 
Patrycja Misztal 
Grayling Poland 
tel. +48 607 070 365 

e-mail: Patrycja.Misztal@grayling.com  
 
 
Izabela Kowalska 
Grayling Poland 
tel. +48 609 707 150 

e-mail: Izabela.Kowalska@grayling.com 
  

https://www.facebook.com/CircleKPolska/
https://www.instagram.com/circlek_polska/?hl=pl
mailto:Patrycja.Misztal@grayling.com
mailto:Izabela.Kowalska@grayling.com


 
 

 
– Po udanym wdrożeniu projektu w Warszawie, ze względu na duże zainteresowanie z jakim 
spotkała się możliwość płatności przez aplikację, postanowiliśmy pójść o krok dalej i rozszerzyć 
usługę na terytorium całego kraju. W tym nietypowym czasie gdy dystans społeczny, częsta 
dezynfekcja czy maseczki na twarzach przeszły do porządku dziennego, zależy nam żeby na 
stacjach Circle K robić wszystko co w naszej mocy by zapewnić naszym klientom jak największe 
bezpieczeństwo, jednocześnie dbając.   
 
Jest to część zastosowanych na stacjach Circle K środków bezpieczeństwa 


