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Jesteś miłośnikiem zakupów w internecie? Cenisz brak konieczności przemierzania galerii 

handlowych i przepychania się między ludźmi, by zdobyć to, czego potrzebujesz? Dzień 

darmowej dostawy został stworzony dla Ciebie! Nie tylko zapłacisz za wybrane rzeczy mniej 

niż w sklepie stacjonarnym, ale na dodatek nie poniesiesz kosztów wysyłki. Przekonaj się, na 

co warto zwrócić uwagę w tym roku! 

Propozycje dla urody 

Dzień darmowej dostawy to świetny pretekst do zakupienia i wypróbowania produktów 

urodowych, o których zawsze myślałeś, ale szkoda Ci było na nie pieniędzy. Jeśli jesteś 

kobietą, zwróć uwagę na sprzęt do włosów: lokówki, prostownice, suszarki. Co myślisz o 

wymianie golarek jednorazowych dla trwały depilator? Sprawdź też urządzenia do robienia 

paznokci hybrydowych oraz masażery do kąpieli. 

Z kolei jako mężczyzna przyjrzyj się ofercie golarek, trymerów i maszynek do włosów. Być 

może to dobry czas na eksperyment ze stylizacją fryzury i zarostu? 

Propozycje dla zdrowia 

Podczas dbania o zdrowie skorzystasz z różnorodnych gadżetów: od leczniczych i 

ułatwiających kontrolę nad organizmem po sprzyjające utrzymaniu wymarzonej sylwetki. Do 

domowej apteczki dołącz funkcjonalny ciśnieniomierz i masażer dla osoby starszej. 

Wskazujący niepoprawną temperaturę termometr wymień na nowy, działający na 

podczerwień. 

W kuchni wykorzystasz urządzenia sprzyjające stosowaniu diety odchudzającej i 

utrzymywaniu prawidłowej wagi. Blender, wolnoobrotowa wyciskarka do soków czy 

sokowirówka umożliwią Ci przygotowywanie zdrowych deserów: koktajli, napojów, 

shake’ów. Użyjesz ich także do wykonania rozgrzewającej zupy krem na jesień i zimę. A może 

dasz szansę suszarce do żywności? Owoce i warzywa będziesz przemieniać w chrupiące 

przekąski samodzielnie, zamiast kupować w zawyżonych cenach i małych paczkach. 

Promocje w dniu darmowej dostawy obejmują także gadżety elektroniczne. Zależy Ci na 

zdrowiu? Poznaj swój organizm! Licz kroki, mierz puls i zapisuj spalane kalorie dzięki 

zegarkowi sportowemu, opasce fitness lub nieco bardziej rozbudowanemu smartwatchowi. 

Propozycje dla rozrywki 

Po powrocie z pracy ułóż się wygodnie na kanapie z nowym czytnikiem e-booków. Ściągaj na 

niego bestsellery, rób notatki i sprawdzaj trudne słowa na bieżąco – sprawdź, które modele 

mają te funkcje. Oglądaj filmy na tablecie, wtulając się w partnera. A może kupisz nową grę 

na komputer lub konsolę? Podczas dnia darmowej dostawy promocją objęty jest cały 

asortyment! 
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Kup to, co niezbędne, lub popuść wodze fantazji. Zainteresowałeś się popularnymi dronami? 

Być może to właściwy czas, by zdobyć jednego dla siebie. Umożliwi Ci robienie zdjęć i 

rejestrowanie filmów w lepszej jakości i z ciekawej perspektywy. 

Propozycje dla całej rodziny 

Dzień darmowej dostawy, Black Friday czy Cyber Monday to także dobra pora na wymianę 

starego i odmawiającego posłuszeństwa sprzętu RTV i AGD. Zakup nowej lodówki, pralki czy 

telewizora stanowi spory wydatek i mało kto może sobie pozwolić na wejście do sklepu i 

kupienie ich ot tak. Wykorzystaj fakt, że w sklepach internetowych ceny są niższe, a dostawa 

darmowa. Ponieważ są to promocje stałe, występujące zawsze w tych samych dniach roku, 

zacznij oszczędzać nawet kilka miesięcy wcześniej. 


