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Czy aliexpress to dobre wyjście?
O aliexpress zostało powiedziane już wiele. Jeżeli chodzi o opinie to są one dość dobre, głównie na brak potrzeby
płacenia cła za zakupy. Zapraszamy po wiecej szczegółów poniżej.
Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się czy imporotowanie towaru z chin to dobry pomysł powinieneś rozważyć
zapoznanie się z serwisem takim jak aliexpress i sprawdzić opinie na jego temat. Dużo osób pyta odrazu czy cło
będzie stanowić problem. Najczęśniej nie ma ono znaczenie ponieważ takie serwisy jedynie co naliczają to VAT
Zamawianie z aliexpress po polsku nie jest takie trudne jakby na pierwszy rzut oka mogłoby się
wydawać. Jest to raczej kwestia wprawy i doświadczenia. Oczywiście czasem zdarzają się sytuacje
problematycznie ale są one jednak w mniejszości.
Poniżej przedstawiam przykładowe opinie o aliexpress:
"Długo się zastanawiałam czy sprowadzanie towaru z chin to dobry pomysł. W końcu jednak postanowiłam
spróbować i powiem wam, że się nie zawiodłam. Za całość cło wyszło całe zero, a towar przyszedł w stanie
nienaruszonym. Jedynym mankamentem był czas oczekiwania. No ale w przypadku takich serwisów nie jest to aż
tak wielki problem. Ogólnie bardzo polecam ten serwis"
"W Internecie na temat aliexpress opinie są podzielone. Jedni mówią, że zakupy w taki sposób to świetna sprawa
inni, że już niekoniecznie. Postanowiłem sprawdzić to samo. Jak pewnie większość osób bardzo bałem sie o cło
jakie będę musial zapłacić przy zakupie towarów z chin online... na szczeście nie trzeba go płacić! Po mojej
dwutygodniowej przygodzie z tym serwisem mogę go szczerze polecić"
Jak widzicie opinie na temat cła w aliexpress mają się dobrze. Potwierdzam też, że nie trzeba go płacić. Jeżeli macie
zamiar zdecydować się na zakup w taki sposób miejcie na uwadze, że czas oczekiwania jest dość spory. Wynosi
nawet do trzech miesięcy!
Serwis ten nie funkcjonuje też po polsku. Dostępna jest jedynie wersja anglojęzyczna. Co prawda pare takich
serwisów już się pojawiło ale niestety nie działają one zbyt dobrze. Jeżeli masz już zamiar cokolwiek kupować i
jesteś na sto procent zdecydowany polecamy wpisać aliexpress pl i zamówić z tej strony. W razie czego możesz
liczyć na pomoc oryginalnego serwisu aliexpress.
Co jednak jeżeli opinie nas nie przekonują?
Cóż, w takim wypadku zostaje to samo wyjscie:) zamówić i przekonać się na własnej skórze jak jest na prawdę.
Plusem jest to ze w przypadku zakupów w chinach ceny większości produktów są dość niskie więc partię testową
możemy nabyć dość niedrogo. Jeżeli myślimy o zakupie np. breloczków to zamówmy dwa płacąc za wysyłke więcej
ale ogólno koszt wyjdzie niższy niż przy pełnym zamówieniu. Pamiętajmy że w przypadku aliexpress cło nas w pełni
omija.
Podsumowując szczerze polecam ten serwis. Jezeli jestes zwolenników niskich cen to aliexpress będzie idealne
dla Ciebie.
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