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Informacja prasowa 

Warszawa, 31.10.2013 r.  

 

Apple dla każdego z mBazaar 

 

W listopadzie rusza nowa platforma dla miłośników firmy Apple. mBazaar to pionierska usługa na naszym 

rynku, dzięki której można łatwo, szybko i bezpiecznie kupić oraz sprzedać używany sprzęt marki Apple. Fani 

iPhone'ów, iPad'ów i Mac’ów mogą już zacierać ręce. Wreszcie na rynku elektroniki powstała dostępna dla 

każdego, realna i wygodna alternatywa dla przykrej konieczności wydawania kroci, za każdym razem, gdy na 

rynku pojawi się nowa propozycja koncernu z Cupertino. 

 

 Marzeniem każdego fana marki spod znaku nadgryzionego jabłka jest kupno najnowszego modelu 

produktów Apple, zaraz po premierze i w jak najniższej cenie. Pomysł na biznes mBazaar jest bardzo prosty 

– platforma zapewnia sprawną i bezpieczną alternatywę dla handlu używanymi produktami Apple. Jest to 

możliwe dzięki współpracy z liderami na rynku i atrakcyjnym cenom oferowanym zarówno sprzedającym jak i 

kupującym produkty z rynku wtórnego.  

 Platforma mBazaar oferuje używane urządzenia na gwarancji, w bardzo dobrym stanie i przystępnej 

cenie. Sprzedaż i kupno wymarzonych produktów Apple nigdy nie była tak wygodna, szybka i przede 

wszystkim bezpieczna.  

Proces sprzedaży przebiega w trzech prostych krokach, wystarczy: 

1. Podać na stronie www.mbazaar.pl numer seryjny urządzenia 

2. Odpowiedzieć na kilka prostych pytań i zaakceptować zaproponowaną wycenę 

3. Podać swoje dane i przesłać produkt do serwisu, z góry opłaconym kurierem 

 mBazaar wyróżnia się bezpieczeństwem transakcji. Platforma współpracuje z Policją i daje pełną 

gwarancję legalnego pochodzenia wszystkich sprzedawanych urządzeń. mBazaar gwarantuje wykonanie 

przelewu, jak tylko dany produkt zostanie pozytywnie zweryfikowany przez centrum serwisowe, ubezpiecza 

przesyłki jak również zapewnia profesjonalną i ekspresową wycenę sprzętu. 

 W pierwszym etapie działalności, platforma będzie oferować skup używanych produktów Apple, 

następnie usługi będą rozszerzone o sprzedaż produktów. 

 

Więcej o mBazaar:  

Serwis mbazaar.pl powstał w 2013 roku założony przez kilkoro pasjonatów, którzy zajmowali się sprzedażą i serwisem produktów Apple 

w Polsce oraz za granicą. Właśnie dzięki temu poznali oni wielką potrzebę swoich klientów – by móc sprzedawać i kupować używane 

sprzęty Apple w sposób łatwy, szybki i bezpieczny, tak właśnie narodził się pomysł na tę pionierską usługę. 
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