
 

Patrząc na rynek elektroniki nie sposób pominąć gałęzi, jaką stanowi handel używanym sprzętem. 
Produkty tracą na wartości z tygodnia na tydzień, a komputery i telefony starzeją się dziś 
nieporównywalnie szybciej, niż jeszcze kilka lat temu. W takiej sytuacji użytkownicy coraz częściej 
decydują się na zakup towaru z drugiej ręki, za to po dużo bardziej atrakcyjnej cenie. 

Mając do wyboru liczne serwisy aukcyjne, stoiska w centrach handlowych a nawet sprzedaż 
uliczną, bardzo łatwo ulec kuszącej ofercie. Oczywiście nieprawdą byłoby stwierdzenie, że 
wszyscy tacy sprzedawcy to naciągacze, bo każdy nie raz kupował w takich miejscach i był z tego 
zadowolony. Z drugiej strony za niską ceną często kryje się poważna wada, a egzekwowanie 
swoich praw jest w tym wypadku bardzo trudne lub często wręcz niemożliwe. !
Zaskakujące, ale dla sprzętów ze znakiem Apple, dopiero niedawno pojawiło się miejsce będące 
poważnym komisem; oferujące skup i sprzedaż używanych produktów w szybki i wygodny sposób 
z jednoczesną gwarancję bezpieczeństwa większą niż aukcje online. 
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mBazaar, bo o nim mowa, powstał już jakiś czas temu i wielokrotnie był opisywany w Internecie. 
Na początku swojej działalności sklep zajmował się skupem urządzeń z logo nagryzionego jabłka, 
budując w ten sposób solidną gamę produktów, które składają się na jego ofertę. Dzięki temu po 
jakimś czasie do zakresu usług portalu dołączyła także sprzedaż. !
Już pierwsza wizyta na stronie www.mbazaar.pl pozwala nam przekonać się, że mamy do czynienia 
z bezpieczną i przejrzystą platformą. Nawigacja jest szalenie prosta i ogranicza się do intuicyjnego 
właściwie wyboru odpowiedniej zakładki widocznej na szczycie strony. Możemy zapoznać się z 
informacjami o firmie, poczytać oficjalny blog lub od razu przejść do zakupów lub sprzedaży. !
Na stronie głównej widoczna jest lista produktów dostępnych w sklepie, podzielona na kategorie 
produktowe, takie jak iPhone, iPad, iMac czy MacBook z podaną liczbą sztuk dostępnych aktualnie 
w ofercie. Sam proces zakupu został maksymalnie uproszczony, i ogranicza się jedynie do kilu 
kliknięć. Płatności wirtualne wspierane są przez PayU, Visa i MasterCard, co stanowi dziś standard 
w sklepach online i pozwala na błyskawiczny przelew środków na konto. !
Zasady, na jakich działa platforma nie są niczym nowym, a przejrzystość i łatwość zakupów w 
Internecie to w dzisiejszych czasach standard. W tym wypadku nie chodzi jednak o to, że serwis 
wyznacza nową jakość usług, lecz o prosty fakt, że jak dotąd to jedyna tego typu oferta na naszym 
rynku! Fani komputerów i telefonów od Apple dostali do swojej dyspozycji oryginalne miejsce, 
gdzie mogą sprzedać lub kupić interesujące ich urządzenia. 
 

!
To właśnie fakt, że platforma dedykowana jest sprzętom od jednego tylko producenta, z gwarancją 
bezpieczeństwa, świadczy o jej przewadze nad serwisami aukcyjnymi lub stacjonarnymi komisami 
z elektroniką. Niezależnie od tego, czy interesuje nas iPhone, iPad, MacBook czy komputer 
stacjonarny, sprzęt jest zawsze dokładnie sprawdzony przez certyfikowanych techników oraz za 
pomocą specjalistycznych programów diagnostycznych. Poza ogólną oceną stanu wizualnego, 
urządzenie jest rozbierane na części w celu dokładnego zbadania podzespołów. Partnerem sklepu 
mBazaar w tym aspekcie został jeden z najpopularniejszych serwisów technicznych dla urządzeń 
Apple - MacLife. 
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Cieszy fakt, że rynek wtórny elektroniki użytkowej rozwija się w tak szybkim tempie. Rosnąca 
konkurencja na tym polu jest najlepszym, co mogło spotkać konsumentów, a pojawienie się nowego 
serwisu, który w doskonały sposób połączył prostotę działania i bezpieczeństwo, szybko przekona 
użytkowników do korzystania z nowej platformy. mBazaar zapełnił lukę na rynku i wszedł do gry, 
jako solidny gracz, który stanowi poważną alternatywę dla niepewnych aukcji internetowych lub 
komisów skupujących urządzenia bez wiodącej specjalizacji. !
Niezależnie czy przymierzamy się właśnie do zakupu i-Urządzenia czy też rozważamy sprzedaż 
własnego sprzętu, warto pamiętać, że równie ważna, co decyzja o zakupie, jest decyzja, gdzie tego 
dokonamy. !
Więcej o interesujących Cię tematach przeczytasz tutaj: 
• Używany czy nowy? 
• Bezpieczna alternatywa
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