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4Mobility, czyli auto na minuty w Royal Wilanów
Royal Wilanów oferuje nową alternatywę dla taksówek i transportu
publicznego

–

car

sharing,

czyli

krótkoterminowe

wypożyczanie

samochodów. Pracownicy warszawskiego obiektu mogą już skorzystać z
innowacyjnej usługi 4Mobility.
Car sharing to nowy trend, który zyskuje popularność na całym świcie. Wspólne
korzystanie z samochodów jest tanie, wygodne i oczywiście bardziej ekologiczne.
To nowoczesne rozwiązanie jest już dostępne w Royal Wilanów. Pracownicy
znajdujących się tam biur oraz okoliczni mieszkańcy, mogą wypożyczyć auto na
kilka godzin dzięki usłudze 4Mobility.
Korzystanie z 4Mobility jest niezwykle proste – potrzebny jest do tego wyłącznie
smartfon. Po krótkiej rejestracji, pobieramy aplikację mobilną, rezerwujemy
auto, które można odebrać bezpośrednio w garażu budynku i otworzyć za
pomocą

telefonu.

Podczas

użytkowania,

pojazd

można

parkować

bez

dodatkowych opłat w jednej z kilkudziesięciu baz 4Mobility oraz w warszawskiej
Strefie Płatnego Parkowania. Po zakończeniu korzystania z auta, wystarczy
zostawić je w dowolnej bazie 4Mobility albo w Śródmieściu. Długość wynajmu
pojazdu jest dowolna – nawet od 15 minut do kilku godzin lub dni.
Capital Park, właściciel i zarządca Royal Wilanów, aktywnie wspiera rozwój
alternatywnych

środków

transportu,

udostępniając

pracownikom

aplikację

carpoolingową i tworząc ułatwienia dla rowerzystów. Wprowadzenie usługi
4Mobility CAR SHARING jest kolejnym działaniem mającym na celu zapewnienie
osobom

zatrudnionym

w

biurach

w

Royal

Wilanów,

a

także

mieszkańcom, wygodnych i nowatorskich rozwiązań transportowych.
***

okolicznym

Dodatkowe informacje:
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na
rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i
wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem
działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np.
poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi
budynkami.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów
inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu
nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w
obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w
2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw.,
zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu highstreet znajduje się w strukturze utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income
Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni biurowohandlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez
Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej wartości portfela Grupy
stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej
perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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