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Pomysły na walentynkowe prezenty z zagranicy

Bez ruszania się z domu można zdobyć prezent dla partnerki lub partnera na święto
zakochanych. Na e-zakupach warto czasem wyjrzeć poza ofertę polskich sklepów
internetowych, aby za euro, funty lub dolary kupić to samo, tyle że taniej, bądź wyszukać
rzecz niepospolitą, nieosiągalną w Polsce.
- Zagraniczne okazje staną się jeszcze bardziej atrakcyjne, gdy dodamy, że złoty ostatnio nieco
zyskał na wartości. Za euro trzeba zapłacić mniej niż 4,35 zł, a funt utrzymuje się blisko granicy 5
zł. Również amerykańska waluta w relacji do polskiej znajduje się najniżej od prawie trzech
miesięcy i kosztuje nieco ponad 4 zł - mówi Marcin Lipka, główny analityk firmy Cinkciarz.pl. Jednak w przypadku dolara istnieje dość spore ryzyko wzrostu wartości. Gdy zatem znajdziemy
okazję po drugiej stronie Atlantyku, to warto ją od razu nabyć, albo przynajmniej pomyśleć o
przygotowaniu odpowiedniej kwoty w dolarach - dodaje analityk Cinkciarz.pl.
Na zagranicznych e-zakupach nie zwlekajmy do ostatniej chwili
Liścik z miłosnym wyznaniem, czerwone serduszko, bukiet róż, romantyczna kolacja we dwoje - to
ogromnie miłe, ale chyba także najbardziej szablonowe walentynkowe pomysły i zwyczaje. Jeśli na
dzień św. Walentego, patrona zakochanych, chcecie przygotować inny podarunek, ale borykacie się

z permanentnym brakiem czasu, istnieją sklepy internetowe. Czynne całą dobę, z niemal
bezkresnym asortymentem, ale z jedną wadą: e-zakupów nie wolno odkładać na ostatnią chwilę.
Aby zamówić i odebrać zamówiony towar, zapakować, a 14 lutego sprawić ukochanej osobie
walentynkową niespodziankę, wypada się pospieszyć.
Co jeśli obdarowującemu brakuje pomysłu na prezent, a w internetowym sklepie trudno liczyć na
uprzejmego sprzedawcę, który doradzi, co wybrać? Poniższy spis podpowiedzi na walentynkowe
prezenty może okazać się przydatny.
Do czytania, słuchania, grania
Nawet gdy stan konta nie zmusza, by szukać podarunków na najniższych półkach cenowych, na
początek warto pomyśleć o czymś niezobowiązującym, co na dodatek ucieszy oboje partnerów.
Przyjemna „walentynka” dla niej i dla niego to np. dobra muzyka, ciekawa książka, albo wciągająca
gra.
Sprawdzamy, co interesującego można sprezentować płci pięknej, jeśli chodzi o muzykę. To np.
trudno osiągalny remiks singla „So High”, który John Legend umieścił na swojej debiutanckiej
płycie. Na singlowym wydawnictwie gościnnie wystąpiła Lauryn Hill. W Polsce to unikat.
Natomiast bez problemu remiks wyszukamy w niemieckim Record Store, w cenie 4,44 euro (razem
z przesyłką).
Wspomnijmy jeszcze o prezencie, który już nie dotrze na walentynki, ale powinien sprawić paniom
radość. Uwielbiany przez płeć piękną Ed Sheeran, wydaje w tym roku nową płytę. Można ją
zamówić w przedsprzedaży na oficjalnej stronie internetowej artysty (edsheeran.com) w formie
luxsusowego boxa za 65 euro razem z przesyłką. Premierę albumu zaplanowano na 3 marca i wtedy
ma on trafić do zamawiających. Jeżeli nie na spóźnione walentynki, to na Dzień Kobiet będzie jak
znalazł.
Dobrym prezentem dla niej, o ile biegle radzi sobie z angielskim, może być również klasyczna
powieść Emily Bronte „Wichrowe Wzgórza” w oryginale. Książkę znajdziemy w brytyjskim
oddziale spółki Amazon w cenie już od 7,75 funtów. Jeśli zaś chodzi o gry, panie powinny ucieszyć
się z edycji gry w Monopoly - „Friends”, opartej na niesamowicie popularnym serialu. Dostępna
jest w angielskim sklepie 365games za 31,98 funtów (przesyłka wliczona w cenę).
Panom, pasjonatom muzyki, przyjemność powinien sprawić wydany na winylu podwójny album
koncertowy grupy Guns N’ Roses: „New York, New York”. To rarytas z dyskografii „gunsów”, ale
można go kupić np. w Record Store za ok. 24 euro (razem z przesyłką). Jeśli chodzi o wybór
książki dla ukochanego, możemy polecić oryginalną wersję językową jednej z najsłynniejszych
powieści Charlesa Bukowskiego - „Kobiety”. To historia pisarza Henry’ego Chinaskiego, którego
kariera nabiera rozpędu dopiero w okolicach pięćdziesiątki, ale wiek wcale nie przeszkadza mu, by
korzystać z uroków życia z werwą dwudziestolatka. Książka dostępna jest np. w niemieckim
Amazonie w cenie od 12,95 euro. Niebanalnym prezentem może być specjalna edycja kultowej gry
„Ryzyko”, osadzonej w realiach nie mniej kultowego serialu „The Walking Dead”. Planszówkę
„Risk: The Walking Dead Edition” można kupić w Polsce, ale tańsze będzie sprowadzenie jej z
zagranicy. W sklepie 365games zapłacimy ok. 31 euro razem z przesyłką, co daje kwotę ok. 158 zł,
a to niemal 40 zł mniej niż w krajowych sklepach.

Okulary, które zmieniają świat
Pary idące z duchem czasu mogą postawić na gadżety elektroniczne. Technologia zastępuje dziś nie
tylko tradycyjną papierową książką, ale nawet... otaczającą nas rzeczywistość.
Dla amatorek i amatorów literatury hitem może się okazać Kindle Oasis, czytnik firmy Amazon.
Atuty: dostęp do olbrzymiej biblioteki tytułów za pomocą jednego lekkiego (tylko 130 g!)
urządzenia, trwała bateria i kompaktowość, przez co świetnie sprawdza się nie tylko w ulubionym
domowym fotelu, ale i w podróży. Urządzenie w Polsce kosztuje 1549 zł. Cenę da się zredukować
poprzez zakup Kindle’a za granicą. Brytyjski eBay oferuje czytnik za ok. 240 funtów plus ok. 28
funtów za dostawę, co po przeliczeniu daje w sumie ok. 1350 zł, można zatem zaoszczędzić ponad
200 zł w porównaniu z zakupem w Polsce.
Szczyty popularności przeżywają sprzęty Virtual Reality. Okulary Sony Playstation VR,
pozwalające na całkowite zatopienie się w grze, kosztują w dużych marketach technologicznych ok.
1900 zł. Na portalu Amazon.de ceny tego akcesorium do konsoli PlayStation 4 zaczynają się z kolei
od 399 euro, czyli ok. 1730 zł. W połączeniu z obecną w części ofert opcją darmowej wysyłki
oznacza to oszczędność rzędu 170 zł. VR to jednak technologia wykraczająca poza świat gier.
Urządzenie pozwalające na budowanie wirtualnej rzeczywistości mieści się w kieszeni czy w
torebce. Przykład takiego sprzętu: okulary Samsung Gear VR, kompatybilne z wybranymi
modelami smartfonów południowokoreańskiego producenta. W polskich sklepach kosztują co
najmniej 399 zł, w niemieckim Amazonie cena gadżetu zaczyna się natomiast już od 67 euro, tj. ok.
290 zł.
Euro, funty czy dolary na zakupy w zagranicznych sklepach internetowych można nabyć za
pośrednictwem internetowych serwisów wymiany walut. Lider tego rynku - Cinkciarz.pl zapewnia
całodobową usługę i 24 waluty w ofercie. Wg kursów z 3 lutego, kupując w Cinkciarz.pl np. 100
euro, oszczędzasz ok. 21 zł w porównaniu do kursów bankowych. Analogicznie na wymianie np.
100 funtów oszczędzasz ok. 27 zł, a w przypadku zakupu np. 100 dolarów - ok. 18 zł.

