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AMAZON PRIME OD DZIŚ JEST DOSTĘPNY W POLSCE: KLIENCI AMAZON MOGĄ KORZYSTAĆ  

Z DARMOWYCH I SZYBKICH DOSTAW, NAJLEPSZYCH OKAZJI I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ROZRYWKI ZA 
JEDYNE 49 zł ROCZNIE. 

 
Amazon wprowadza w Polsce usługę Amazon Prime, oferując szybkie i darmowe dostawy, 

obejmujące miliony produktów w ponad 30 kategoriach – od artykułów sportowych, elektroniki, 
kosmetyków i książek, po smartfony i zabawki. 

 
Członkowie Amazon Prime mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów 

oznaczonych logo Prime, do domu, Paczkomatów lub punktów odbioru nawet następnego dnia, bez 
minimalnej wartości zamówienia. 

 
Program obejmuje także dostęp do nagradzanych filmów i seriali Prime Video, darmowe gry PC   

i comiesięczną subskrypcję kanału Twitch na Prime Gaming. 
 

Klienci mogą dołączyć do Amazon Prime na stronie www.amazon.pl/prime, rejestrując się na 
darmowy, 30-dniowy okres próbny. Po jego zakończeniu Prime kosztuje 49 zł rocznie lub 10,99 zł 

miesięcznie. 
 
Amazon Prime, do którego należy ponad 200 milionów klientów Amazon z 23 krajów, od dziś jest 
dostępny także w Polsce. To wyjątkowe połączenie wszystkiego, co najlepsze w zakupach i rozrywce, 
oferowanych przez Amazon. Członkowie programu otrzymują szybkie i darmowe dostawy nawet 
następnego dnia, bez minimalnej wartości zamówienia, a także dostęp do popularnych i nagradzanych 
filmów i seriali, w tym oryginalnych produkcji Amazon, darmowe gry oraz zawartość do pobrania w 
ramach Prime Gaming oraz ekskluzywne oferty przez cały rok. Klienci mogą wypróbować Amazon 
Prime, rejestrując się na bezpłatny, 30-dniowy okres próbny na stronie amazon.pl/prime. Po 
zakończeniu okresu próbnego, koszt Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.  
 
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak polscy klienci przyjęli uruchomiony na początku tego roku 
serwis Amazon.pl. Wprowadzając Amazon Prime do Polski możemy zaoferować darmową dostawę 
nawet następnego dnia, dostęp do nagradzanych filmów i seriali, a także gier komputerowych i o wiele 
więcej” – mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl. „Oferujemy klientom unikatowy 
program za 49 złotych rocznie, który dostarczy im niezapomnianych wrażeń zakupowych i zapewni 
dostęp do najwyższej jakości rozrywki” – dodaje. 
  
W ramach Amazon Prime kupujący mogą korzystać z darmowej dostawy nawet następnego dnia, która 
obejmuje miliony produktów oznaczonych logo Prime, zarówno znanych polskich marek, takich jak 
Yope, Zelmer, Gerlach, Trefl czy Krosno, jak i największych światowych producentów, m.in. Apple, 
Samsung, Under Armour, Maybelline, LEGO, Philips, L’Oreal Paris, Puma, Bose, HP i Lenovo.  
 
 „Niezmiernie cieszymy się, że od dziś klienci w Polsce będą mogli dołączyć do ponad 200 milionów 
członków Amazon Prime na całym świecie, którzy już korzystają z jego zalet. Wprowadzając Amazon 
Prime do Polski chcemy ułatwić życie klientom, oferując im szybką i darmową dostawę milionów 
produktów oraz szeroki wybór filmów i seriali dostępnych do obejrzenia w każdej chwili i z dowolnego 
urządzenia – nie wspominając o fantastycznych okazjach cenowych. Zaprojektowaliśmy Prime w taki 
sposób, by był prosty w obsłudze i jak najlepiej dostosowany do zmieniających się warunków życia 
naszych klientów. Ale to dopiero początek. W przyszłości planujemy wprowadzić jeszcze większy wybór 
produktów dostarczanych jeszcze szybciej oraz rozszerzyć naszą ofertę filmów i seriali o kolejne 
pozycje" – mówi wiceprezes Amazon Prime, Jamil Ghani.  

http://www.amazon.pl/prime
http://www.amazon.pl/prime


 

 
Korzyści z Amazon Prime dla klientów www.amazon.pl w Polsce to:  
 
* Darmowa dostawa: Darmowa i szybka dostawa bez minimalnej wartości zamówienia, obejmująca 
miliony produktów z ponad 30 kategorii, np. elektronika, komputery, książki, moda, dom i kuchnia, 
narzędzia, artykuły sportowe, zabawki. 
 
* Prime Video: Popularne filmy i seriale, w tym film dokumentalny poświęcony życiu i karierze 
sportowej polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego, który swoją premierę na Amazon Prime Video 
będzie miał w 2022 roku. Ponadto: oryginalne produkcje serialowe, w tym Jack Ryan Toma Clancy’ego, 
Dobry Omen, The Boys oraz wyróżnione nagrodami Emmy seriale Fleabag i Wspaniała Pani Maisel, a 
także oryginalne produkcje filmowe Amazon, takie jak Książę w Nowym Jorku 2, Kolejny film o Boracie, 
Bez Skrupułów Toma Clancy’ego, Wojna o jutro i Hanna, w której zagrała Joanna Kulig, oraz szeroki 
wybór seriali dokumentalnych o tematyce sportowej: Wszystko albo nic: Tottenham Hotspur, Wszystko 
albo nic: Manchester City, When Eagles Dare: Crystal Palace F.C., Make Us Dream, Take Us Home: Leeds 
United i Inside Borussia Dortmund.  
 
* Prime Gaming: Członkowie Amazon Prime mogą zdobywać darmowe nagrody w swoich ulubionych 
grach mobilnych, komputerowych i na konsolę od takich wydawców jak np. Riot, Rockstar Games, czy 
EA. Ponadto, otrzymują co miesiąc subskrypcję kanału Twitch oraz bezpłatny pakiet gier, które 
pozostają już na ich koncie. 
 
* Wyjątkowe okazje: Specjalne oferty na produkty najpopularniejszych marek.  
 
Rozpocznij darmowy, 30-dniowy okres próbny lub dowiedz się więcej na amazon.pl/prime.  
 
Amazon w Polsce: 
Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Serwis Amazon.pl wystartował 2 marca 2021 r. Klienci mogą robić zakupy 
w przystępnych cenach, wybierając z katalogu liczącego ponad 200 milionów produktów w ponad 30 kategoriach 
i korzystać z darmowych dostaw produktów z logo Prime. Ponadto, Amazon stworzył ponad 23 000 stałych miejsc 
pracy w dziesięciu nowoczesnych centrach logistycznych, w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju 
Technologii Amazon w Gdańsku, które dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazon 
na całym świecie, w tym rozwiązania głosowe Alexa.  
W 2020 roku Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła, że jest też największym amerykańskim pracodawcą i trzecim 
co do wielkości amerykańskim inwestorem w naszym kraju. 
 
Informacje o Amazon: 
Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych 
rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, 
by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta 
firmą na świecie.  Amazon jako pierwszy na świecie zaoferował m.in. następujące produkty i usługi: opinie 
klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, 
AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, 
technologia Just Walk Out, Amazon Studios, Deklaracja Klimatyczna (The Climate Pledge). Aby uzyskać więcej 
informacji, odwiedź biuro prasowe Amazon i naszego bloga Day One oraz obserwuj nas 

naTwitterze @AmazonNewsPL, Instagramie, Facebooku i kanale YouTube. 
  
Kontakt dla mediów: 
prasa@amazon.com 
 
 

Amazon Prime od dziś jest dostępny w Polsce: klienci Amazon mogą korzystać  z darmowych i 
szybkich dostaw, najlepszych okazji i najwyższej jakości rozrywki za jedyne 49 zł rocznie. 
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