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witam
Je¶li chodzi o zakupy przez internet wszelkich akcesorji dla dzieci to zdecydowanie dla mnie odpada !!!
Dokona³am jaki¶ czas temu kilku zakupów na aukcjach internetowych i musze przyznaæ ceny sa takie same jak w
sklepach , jesli jest co¶ tanszego to dodatkowo musimy zap³aciæ koszt przesy³ki i to wyrównuje nam cene internetowa do
tej sklepowej wiec gdzie sens!
no jedyne co to mozliwe ze wygoda ale ja jako mama uwielbiam szfêdaæ sie po sklepach np z ubrankami dla dziecka czy
zabawkami i wybierac cos co przedewszytkim widze moge dotkn±c sprawdziæ ,czy np nie ejst wadliwe >
itp
a kupuj±æ przez internet niemozesz ani dotykaæ ani popatrzeæ < zdjecia umieszzcane s± czesto nieadekwatne > no i w
dodatku istnieje ryzyko oszustwa !!
zdecydowanie ejstem za kupowaniem tradycyjnym !!!! http://www.info.edziecko.eu/components/com_joomlaboard/uploaded/images/15abc.gif
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witam
Je¶li chodzi o zakupy przez internet wszelkich akcesorji dla dzieci to zdecydowanie dla mnie odpada !!!
Dokona³am jaki¶ czas temu kilku zakupów na aukcjach internetowych i musze przyznaæ ceny sa takie same jak w
sklepach , jesli jest co¶ tanszego to dodatkowo musimy zap³aciæ koszt przesy³ki i to wyrównuje nam cene internetowa do
tej sklepowej wiec gdzie sens!
no jedyne co to mozliwe ze wygoda ale ja jako mama uwielbiam szfêdaæ sie po sklepach np z ubrankami dla dziecka czy
zabawkami i wybierac cos co przedewszytkim widze moge dotkn±c sprawdziæ ,czy np nie ejst wadliwe >
itp
a kupuj±æ przez internet niemozesz ani dotykaæ ani popatrzeæ < zdjecia umieszzcane s± czesto nieadekwatne > no i w
dodatku istnieje ryzyko oszustwa !!
zdecydowanie ejstem za kupowaniem tradycyjnym !!!! http://www.info.edziecko.eu/components/com_joomlaboard/uploaded/images/15abc.gif
Witam
Oj tutaj Ankita siê z Tob± nie zgodze! S³ysza³aæ o porównywarkach cen w internecie - zobacz jakie s± ró¿nice cen u
danych Sprzedawców. Sama prowadzê firmê handlow± i zaczynam handlowaæ w³a¶nie w internecie - zdecydowa³am
siê na to remontuj±c ostatnio mój dom - wiêkszo¶æ znajomych nie mog³a uwie¿yæ, ¿e 90% potrzebnych do remontu
rzeczy "kupi³am w internecie". Porównywa³am ka¿dorazowo ceny ma popularnych porównywarkach cen i zawsze,
kupi³am taniej ni¿ u okolicznych "tradycyjnych" Sprzedawców wliczaj±c to nawet przesy³kê kuriersk±. A na kilkaset
zakupów tylko jedna przesy³ka okaza³a siê byæ nietrafiona , ale to akutat by³ zakup na allegro, wiec z POK zwrócili mi
pieni±¿ki. Za to kupuj±c warzywa w okolicznym warzywniaku oszukuj± mnie z uporem maniaka za ka¿dym razem gdy
tam robie zakupy na parê groszy :)
Co do kosztów przesy³ki, to wg mnie s± one nizsze ni¿ objazd samochodem, tramwajem czy autobusem po mie¶cie w
poszukiwaniu ciuszków o których piszesz :) biorac pod uwagê koszty przejazdu,czas - korki, niesprzyjajac± aurê, itd ..,

Co do wadliwo¶ci (wiadomo zawsze mo¿e siê co¶ przytrafiæ), to kupuj±c "zdalnie" zawsze masz mozliwo¶æ zwrotu towaru
do 10 dni, na koszt sprzedawcy, bez podania ¿adnych przyczyny, a je¿eli Cie Sprzedawca nie poinformujê o tym przed
zakupem czas ten jeszcze siê wyd³u¿a.
Kupuj±c przez internet zawsze p³acê przelewem z konta, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed oszustwem wiadomo mam wyci±g, dok³adnie opisuje przelew i nikt mi siê nie wykrêci ¿e transakcja nie mia³a miejsca, czy tam
co¶ innego?
Tak sie sklada, ¿e jestem bardzo zapracowana niestety, dlatego czas na zakupy dla rodziny mam dopiero w nocy :), a w
internecie mogê sobie przegl±daæ towary, porownywaæ i przebieraæ do woli o tej porze. Fakt , ze musze to robiæ ze zdjêæ i
opisów, ale z czasem nauczy³am siê dokladnie czytaæ opisy i "interpretowaæ zdjêcia"
Oj ale siê spisa³am , ale chcia³am raczej zachêciæ wszystkich do zakupów poprzez internet, ni¿ ich zniechêciæ, gdy¿
jestem pewna, ¿e ju¿ wkrótce, bêdzie to tak naturalne jak ? ..np. korzystanie z komórki :)
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ja te¿ siê nie zgadam;) dziêki zakupom przez internet oszczêdzam czas i pieni±dze, np w tym skelpie kupi³am dla
swojego synka fotelik samochodowy który nie do¶æ ¿e by³ w promocji to jeszcze nie zap³aci³am nic za przesy³kê. Co
wysz³o na to ¿e nie wychodz±c z domu zaoszczêdzi³am jazdê do sklepu i kilka z³otych;)
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Zgodze sie, najwazniejszy przy zakupach on-line jest zaoszczêdzony czas. Wiadomo, ¿e trefny towar siê trafi, ale to
dok³adnie tak jak kto¶ napisa³ powy¿ej. Prawo poslkie to reguluje i jest 10 dni na zwrot.
Gdzies nawet czytalem jest portal w UK, gdzie faceci robia sobie abonament na zakup bielizny i skarpetek - bez
komentarza :)
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Moim zdaniem jeste¶ w b³edzie :/ kupuj±c przez internet np odziez dzieciêc± cena niby jest taka sama, ale jako¶ci±
wygrywa :) sama zawsze wnerwia³am sie ze rzeczy kupione z neta sa tak tandetnie wykonane :P bo jak w sumie klient
nie widzi towaru to wciskaj± mu najgorsze materia³y :/ na szczescie warto poszukaæ bo nie wszyscy tak robi± :)
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