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E-book pochodzi z bloga Bogaty z Wyboru                                        i jest
udostępniany za darmo w ramach zapisu na newsletter, gdzie co jakiś czas
dostaniesz informację o nowych wpisach (bez spamu oczywiście). Nie
może być sprzedawany odpłatnie, modyfikowany, ani publikowany w
zamian za jakiekolwiek korzyści. Oprócz tego rób z nim co chcesz, ale
najlepiej po prostu polecaj mój newsletter. Jest wspaniały, tak jak Ty.

Masz przed sobą zbiór porad finansowych do wprowadzenia od zaraz. Są
to proste i nieinwazyjne zmiany, które pozwolą Ci poprawić domowe
finanse nawet o kilka tysięcy złotych rocznie. 

E-book powstał specjalnie dla Ciebie i innych czytelników, którzy są dopiero
na początku drogi do ogarnięcia swoich finansów i potrzebują zwartej
pigułki wiedzy. Przy większości porad znajdziesz klikalne linki, które
zaprowadzą Cię do rozbudowanych wpisów na dany temat.

Jeżeli uznasz, że to e-book, za którego warto oddać maila, to dziel się
(oprócz e-booka daję jeszcze inne gratiski). Możesz go wysłać rodzinie,
znajomym albo obcym, komu tylko chcesz. Pomożesz im, a Święty Mikołaj
wszystko widzi, więc spodziewaj się prezentów.

Sprawdź wszystkie metody, ale wybierz tylko te, które Ci pasują.
Oszczędzaj tylko na tym, na czym masz ochotę. Wyrzeczenia na siłę to
najprostszy sposób, by znienawidzić oszczędzanie i finanse.
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Gotowy budżet domowy - arkusze i aplikacje

Prowadzenie budżetu domowego to prosty i skuteczny
sposób na okiełznanie własnych finansów. Kontrolujesz
koszty pogrupowane na kategorie i łatwo wyłapujesz
zbędne wydatki, o których nie miałeś wcześniej pojęcia.
Pozornie małe kwoty rocznie potrafią porządnie
uszczuplić stan konta.

Budżet Domowy

Fundusz awaryjny to Twój ratunek na wypadek
nieprzewidzianego i nieplanowanego zdarzenia. Nie
musi być duży, wystarczy już 1.000 zł, to powinno pokryć
większość niespodziewanych wydatków. Zepsuty
samochód lub cieknąca pralka nie zmuszą Cię do
zaciągania pożyczki na naprawę.

Dokładny opis Funduszu Awaryjnego

Fundusz Wydatków Nieregularnych
Służy do opłacania spodziewanych wydatków,
nieponoszonych jednak regularnie. Masz ich
świadomość i wiesz, że są nieuniknione w ciągu roku.
Takimi wydatkami są na przykład ubezpieczenie OC za
samochód, podatki, wakacje czy opłata za rok lub
semestr na studiach. Mając świadomość całości
kosztów, nie będziesz zaskoczony, gdy wypadnie termin
płatności.

Dokładny opis Funduszu Wydatków Nieregularnych

Fundusz Awaryjny
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Dokładny opis Poduszki Finansowej

Poduszka finansowa nie jest wygodna, puszysta ani się
na niej nie wyśpisz. Mimo to zapewni Ci spokojny sen.
To dzięki niej, pomimo utraty pracy czy choroby, nie
będziesz zarywać nocy na zamartwianie się swoim
losem. Im większa, tym dłuższy czas bez uzyskiwania
dochodów jesteś w stanie przeżyć.

Fundusz celowy jest stworzony do finansowania
konkretnych wydatków, które są na tyle duże, że warto
dla nich stworzyć odrębny budżet. Otwórz subkonto
celowe i regularnie wpłacaj na nie środki. Określ
konkretną wartość pieniężną, horyzont czasowy i nadaj
nazwę. Dzięki temu będziesz widzieć postępy.

Fundusz Celowy

Dokładny opis Funduszu Celowego

Jak oszczędzać bez budżetu domowego
Możesz mieć solidny budżet nawet bez jego
prowadzenia, musisz jednak spełnić kilka warunków.

Dokładny opis budżetowania bez budżetu

Jak w 1 miesiąc zbudować budżet bez budżetu?

Finansowa Poduszka Bezpieczeństwa

Musisz zarabiać regularnie (stała pensja)
Musisz zarabiać więcej niż wydajesz
Musisz trzymać koszty na niskim poziomie
Musisz poznać poziom swoich miesięcznych
wydatków
Nie możesz mieć długów

bogatyzwyboru.pl
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Metoda nominału (do kilku tysięcy zł rocznie)

Grosz do grosza, a będzie kokosza. Jeśli nie lubisz lub
nie chcesz prowadzić budżetu domowego, skorzystaj z
automatycznego oszczędzania przy płatnościach kartą.
Zaokrąglone kwoty zostaną przelane na oddzielne konto
bez Twojej wiedzy. Po czasie może z tego wyjść spora
sumka. Dla fanów gotówki istnieją inne metody:

Regularnie odkładaj małe kwoty

Jeśli je posiadasz. To jedyna inwestycja z gwarantowaną
stopą zwrotu w wysokości odsetek umownych. Pozbycie
się długu odciąży Cię także psychicznie, co zmniejszy
stres. Sprawdź najpierw swoją umowę, wcześniejsza
spłata może być obarczona karą (jeśli jest zbyt wczesna).

Spłać długi

Zachęć rodzinę do oszczędzania
Finanse w rodzinie to gra zespołowa, a ciężko jest grać
mecz, gdy reszta drużyny siedzi na ławce i nawet Ci nie
kibicuje. Każdy z nas ma inne cele i potrzeby, a
zmuszanie i wymaganie tylko Wam zaszkodzi. Podejdź
do tego w odpowiedni sposób, czyli tak, żeby nikt nie czuł
się zmuszany.

Jak zachęcić rodzinę do oszczędzania

Metoda 1 grosza (667,95 zł rocznie)
Metoda 1 złotówki (1.378 zł rocznie)
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Jeśli masz troje lub więcej dzieci, to postaraj się o kartę
dużej rodziny. Dzięki niej oszczędzicie sporo na
codziennych wydatkach jak chociażby bilety
komunikacyjne. Oprócz największych sieci handlowych,
KDR respektuje też coraz więcej małych sklepów.
Niektóre gminy oferują też własne karty dużej rodziny,
które zapewniają zniżki w wybranych lokalnych firmach.

Korzystaj z karty dużej rodziny

Nie musisz iść na siłownię i szukać bieżni, żeby
pobiegać. Wybierz się do parku, gdzie znajdziesz lepsze
widoki i ciszę. Biegając po mieście, poznasz lepiej okolicę
i znajdziesz miejsca, o których nie miałeś pojęcia.
Kolejnym darmowym rozwiązaniem są siłownie na
świeżym powietrzu, w których za darmo wykonasz kilka
podstawowych ćwiczeń.

Ćwicz na zewnątrz

Ćwicz w domu
Wstydzisz się iść na fitness? Potrenuj we własnych
czterech ścianach. W internecie znajdziesz tysiące
poradników i gotowych treningów od profesjonalnych
trenerów. Do większości wystarczy Ci trochę miejsca,
mata do ćwiczeń i odrobina wytrwałości.

bogatyzwyboru.pl
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Zanim znów kupisz płytę, zastanów się, czy nie lepiej
słuchać muzyki z darmowych aplikacji. Zamiast wydawać
30 zł na nowy krążek, od czasu do czasu wysłuchasz
reklamy. Pomyśl też, czy ta płyta jest Ci w ogóle
potrzebna. Może po przesłuchaniu wyląduje w szufladzie
i tylko zajmie miejsce? Jeśli jednak jesteś kolekcjonerem,
sprawdź przynajmniej, czy warto ją kupić. Obecnie w
momencie premiery wykonawcy i wytwórnie umieszczają
w sieci wszystkie kawałki, chociażby na Youtube.

Słuchaj muzyki online

Oglądanie filmu na premierę lub w weekend nie jest
najkorzystniejszą opcją. Największe kina w wybrane dni
tygodnia oferują niższe ceny biletów.

Sprawdzaj kinowe promocje

Darmowa rozrywka
Dobra zabawa nie zawsze musi oznaczać wydawanie
pieniędzy. Możesz szukać darmowych wydarzeń
kulturowych w Twojej okolicy. Noc Muzeów, koncerty z
okazji dni miasta czy kino plenerowe to bezpłatne
wydarzenia.

Zapisz się do biblioteki
Jeśli Twoi znajomi nie czytają albo nie lubicie podobnej
literatury, to zapisz się do biblioteki. Zbiory są stale
uzupełniane i możesz zapisać się na niektóre
premierowe wydania. Każde wypożyczenie książki to
oszczędność kilkudziesięciu złotych.

bogatyzwyboru.pl
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Jeżeli chcesz oszczędzić na zakupie nowych książek,
wymieniaj je ze znajomymi. Pożyczajcie sobie wybrane
książki z biblioteczki lub zamieńcie się nimi na stałe. To
najtańszy sposób na czytanie. Jeżeli interesują Was
same nowości, umówcie się, że każdy kupuje inną
książkę i po przeczytaniu zamieniacie się nimi. Im
większe grono znajomych moli książkowych, tym
większe możliwości.

Wymieniaj się ze znajomymi

Choć coraz częściej wybieramy dystrybucję cyfrową, a
wymiana gier na PC jest już praktycznie niemożliwa, to
na konsolach handel używkami ma się dobrze. Z
łatwością znajdziesz oferty wymiany fizycznych
nośników. Zamiast wydawać kilkaset złotych na nowe
gry, wymień te, które już Ci się znudziły. Przez cały cykl
życia generacji konsoli oszczędności mogą wynieść kilka
tysięcy złotych.

Kupuj gry fizyczne

Ogranicz telewizję
Czy naprawdę potrzebujesz pakietu 300 programów? Ile
z nich oglądasz regularnie, a ile to zapychacze
podnoszące cenę pakietu? Korzystaj z darmowej
telewizji cyfrowej lub w ogóle olej TV. W internecie
znajdziesz tysiące programów produkowanych przez
pasjonatów w danej dziedzinie. W większości
przypadków ich jakość jest dużo wyższa od tego, co
oferują komercyjne stacje.

bogatyzwyboru.pl
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Jeśli mieszkasz i pracujesz w dużym mieście, posiadanie
auta nie jest zbyt opłacalne. Koszty kupna, paliwa,
ubezpieczenia, przeglądów, miejsca parkingowego i
napraw, a do tego utrata wartości w razie odsprzedaży.
Jeżeli poruszasz się tylko po mieście, to zdecydowanie
taniej (i prawdopodobnie szybciej) będzie korzystać z
autobusu, tramwaju, pociągu lub metra. Skoro nie jesteś
kierowcą, to masz też czas podczas podróży, który
możesz wykorzystać, chociażby na książkę czy film.

Korzystaj z komunikacji miejskiej

Wożenie powietrza nie jest ekonomiczne. Zabierz się z
kimś w trasę lub sam zabierz znajomych, którzy zrzucą
się na paliwo. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest
też carpooling, czyli wspólne podróżowanie. Specjalne
aplikacje jak Blablacar ułatwiają znajdywanie kompanów.

Nie podróżuj sam

Kup bilety z wyprzedzeniem
Jeśli znasz już dokładny termin wyjazdu, kup bilety od
razu. W PKP kupując 30-21 dni przed wyjazdem
otrzymasz 30% zniżki, 20-14 dni to 20%, a 13-7 dni to
10% zniżki. W liniach autokarowych można jechać nawet
za złotówkę.

Kosztuje on znacznie mniej niż samochód, a zamiast
paliwa spala kalorie. Powstaje coraz więcej ścieżek
rowerowych, które ułatwiają poruszanie się po mieście.
Jeśli nie masz swojego, możesz wypożyczyć rower
miejski.

Wskocz na rower

bogatyzwyboru.pl
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Ucz się języków za darmo
Kurs językowy za kilkaset złotych? Komu to potrzebne.
Blogi językowe i YouTube pękają w szwach od
wykładowców. Na rynku jest też mnóstwo aplikacji, które
wyszkolą Cię lingwistycznie za darmo. Wraz ze
wzrostem poziomu możesz też umawiać się na sesje z
native speakerami. Oni nauczą Cię swojego języka, a Ty
ich swojego. Całkowicie za darmo.

Przy każdym końcu umowy informuj, że zamierzasz
przejść do konkurencji i nie przedłużasz umowy.
Skontaktuje się z Tobą dział utrzymania klienta, który ma
ofertę lepszą od standardowej. Jeśli nadal nie jesteś
zadowolony, idź do konkurencji. A jeżeli jeszcze jakimś
cudem korzystasz z telefonu stacjonarnego, to przestań.
Do niczego go nie potrzebujesz, a płacisz krocie za
dodatkowe utrzymanie linii.

Obniż rachunki telekomunikacyjne

Podziel się internetem
Pakiety internetowe są coraz większe, a nie zawsze
potrzebujemy całej prędkości. Obecne routery Wi-Fi
potrafią objąć swoim działaniem kilka pobliskich
mieszkań. Jeśli masz odpowiednio szybki internet,
możesz podzielić się z sąsiadem zarówno transferem,
jak i rachunkiem.

bogatyzwyboru.pl
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Ogólnopolski dzień darmowej dostawy to okazja do
większych zakupów. Zamiast kupować wszystko co jakiś
czas, zrób listę i poczekaj. Zamówienie kilkunastu paczek
bez kosztów przesyłki to duża oszczędność.

Korzystaj z darmowej dostawy

Roczny koszt picia wody butelkowanej to 861,40 zł, koszt
kranówki to tylko 7,19 zł. Skorzystaj z dzbanka lub butelki
filtrującej i zaoszczędź nawet 3.500 zł rocznie w
przypadku 4-osobowej rodziny. Dokładne wyliczenia i
kalkulator znajdziesz w tutaj:

Czy dzbanek filtrujący się opłaca

Korzystaj z tańszych zamienników
Nie wszystko musisz kupować po pełnej cenie. Tańsze
zamienniki nie zawsze są gorsze. Możesz próbować w
każdej dziedzinie, od leków aż po części samochodowe.

Korzystaj z próbek
Przed zakupem sprawdź darmową (lub dużo tańszą)
próbkę. Unikniesz podjęcia emocjonalnej decyzji, a tym
samym zbędnego wydatku. Możesz dzięki temu
porównać kilka wersji kosmetyku lub... farby do ściany.

Filtruj wodę zamiast pić butelkowaną

PS. Przez rok wyrzucasz do śmieci nawet 18,25 kg
plastikowych butelek. Zadbaj o środowisko.

bogatyzwyboru.pl
Świetne te porady, darmochę wciskać. Mogłem się bardziej postarać.
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Jeśli chcesz mieć absolutną pewność czystości swojej
wody, zainwestuj w filtr odwróconej osmozy. Jest droższy
niż dzbanek filtrujący, ale zatrzymuje od 95% do 99,8%
wszystkich zanieczyszczeń jak metale ciężkie, rdza,
piasek, wirusy, bakterie i zanieczyszczenia mechaniczne.
Przy okazji nadal jest tańszy niż woda butelkowana.

Zamontuj filtr odwróconej osmozy

Czas na chwilę wcielić się w legendarnego polskiego
hydraulika i przejrzeć naszą domową instalację. Zacznij
od sprawdzenia baterii. Jeśli cieknie, wystarczy wymienić
uszczelkę, to koszt nieprzekraczający złotówki. Zajrzyj
też od dołu i sprawdźmy wężyki doprowadzające wodę
do baterii. Jeżeli ciekną, to uratujemy nie tylko kilka
groszy na wodę, ale możemy dzięki temu uniknąć
wymiany przegniłej szafki.

Zmień wannę na prysznic
Cały rok brania kąpieli dla 1 osoby to 569,40 zł, prysznica
302,95 zł. Rocznie oszczędzasz 266,45 zł i 13.140 litrów
wody. Jednak wszystko zależy od tego, JAK się kąpiesz.
W razie wątpliwości znowu możesz użyć mojego
kalkulatora.

Zlikwiduj wycieki

Czym jest filtr odwróconej osmozy i jak pozwoli Ci
zaoszczędzić ponad 14 tysięcy złotych

Czy prysznic naprawdę jest tańszy niż kąpiel?

10 najlepszych sposobów oszczędzania wody

bogatyzwyboru.pl
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Jeśli zaszła potrzeba wymiany baterii, zaszalejmy i nie
wybierajmy tej zwykłej. Zarówno w zlewie, jak i pod
prysznicem możemy mieć wypasioną baterię, czyli taką,
która ma ogranicznik przepływu wody (dzięki któremu nie
lejemy więcej, niż nam potrzeba), ogranicznik
temperatury i termostat (dzięki nim z kolei możemy od
razu mieć ciepłą wodę i nie marnować czasu na
regulacje temperatury). Do tego oczywiście perlator, który
spieniając wodę, sprawia wrażenie, że leci jej więcej, niż
w porównaniu do zwykłego strumienia.

Oszczędne baterie

Więcej sposobów na niższe rachunki za ogrzewanie

Gdy chcesz wpuścić świeże powietrze i jednocześnie
zachować ciepło, musisz wietrzyć krótko i intensywnie.
Otwórz okno lub drzwi szeroko na chwilę i zamknij.
Zostawianie uchylonych lub nawet rozszczelnionych
okien mocno wyziębi mieszkanie.

Własne ujęcie wody
Jeśli nie mieszkasz w bloku i masz możliwość
przyłączenia własnego ujęcia wody, to w 90%
przypadków będzie to dla Ciebie wielka oszczędność na
przestrzeni lat. Choć początkowo koszty są duże, to
prawie darmowa woda znacząco odciąży budżet,
zwłaszcza jeśli zamierzasz podlewać ogród.

Wietrz mieszkanie w dobry sposób

Kalkulator kosztów budowy i oszczędności dzięki
własnej studni

bogatyzwyboru.pl
Miały być lekkie porady, a tu kopanie studni... Na następnej stronie będzie lepiej.
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Grzejniki zasłonięte meblami czy firankami nie ogrzewają
pokoju tak skutecznie, jak powinny. W efekcie możesz
tracić nawet 30% ciepła, co za tym idzie prawie 1/3
pieniędzy. Zapewnij grzejnikom odpowiednią cyrkulację
powietrza, odsłaniając je i czyszcząc z kurzu.

Odsłoń grzejniki

W ciągu dnia przyjemniej jest siedzieć w cieple, w nocy
leżysz pewnie pod grubą kołdrą, więc nie potrzebujesz
tyle ciepła. W dodatku komfort snu jest większy, gdy
panuje niższa temperatura. Optymalny zakres to od 18
do 22 stopni.

Znowu metody na niższe rachunki za ogrzewanie

Ekran zagrzejnikowy
Ekran zagrzejnikowy to styropian połączony z folią
aluminiową. Przymocuj go za kaloryferem na ścianie
oraz na parapecie ponad grzejnikiem. Ta specjalna mata
odbija nawet 90% promieniowania cieplnego twojego
kaloryfera, które inaczej ogrzewa ścianę za nim.
Kilkumetrowa rolka kosztuje około 30 zł, a możesz ją
przymocować taśmą dwustronną. Tak mały wydatek
potrafi oddać nawet 6% kosztów ogrzewania domu.

Obniż temperaturę w nocy

23 sposoby na niższe rachunki za ogrzewanie

Chcesz oszczędzać czy nie?

bogatyzwyboru.pl
 Tylko się nie przezięb :)
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Zamiast ogrzewać całe mieszkanie, wystarczy, że
włączysz kaloryfer tylko w tym pomieszczeniu, w którym
przebywasz i zamkniesz drzwi. Ciepło będzie się
skuteczniej utrzymywać, nie mieszając się z zimniejszym
powietrzem z innych pokoi. Oszczędności sięgają nawet
do 10%.

Zamykaj ogrzewane pomieszczenia

Ile kosztuje Cię tryb czuwania / stand-by

Nawet jeśli wyłączysz urządzenie elektryczne, nadal
potrafi ono pobierać energię w trybie czuwania (standby).
Zazwyczaj sygnalizuje to dioda na sprzęcie. Na pewno
nie raz widziałeś krzykliwe nagłówki, jak to ktoś wydał
krocie na prąd, bo nie wyłączył budzika na noc. Czy to
realny problem, czy tylko wydmuszka? Sprawdź sam,
zrobiłem odpowiedni kalkulator i wyszło mi 15,09 zł
rocznie. Ile wyjdzie Tobie?

Wyciągnij wtyczkę

Ile razy mam Cię prosić żebyś kliknął? No już!

Wybierz odpowiednią taryfę prądu
Większość z nas używa taryfy G11, która oferuje stałą
cenę prądu przez cały tydzień. Czy pasuje ona do
Twojego stylu życia? Może więcej energii zużywasz
wieczorami lub w weekendy i mógłbyś na tym
zaoszczędzić? Sprawdź to w moim kalkulatorze.

W jakiej taryfie jest najtańszy prąd?

bogatyzwyboru.pl
 Nie wsadzaj widelca do gniazdka.

https://bogatyzwyboru.pl/czy-warto-przejmowac-sie-trybem-czuwania-standy-by/
https://bogatyzwyboru.pl/ogrzewanie/
https://bogatyzwyboru.pl/w-jakiej-taryfie-jest-najtanszy-prad/
https://bogatyzwyboru.pl/


Sprzęt o wyższej klasie energetycznej zużywa mniej
prądu, a tym samym obniża koszty eksploatacji. Tylko
czy różnica w cenie zwróci się w postaci niższych
rachunków za prąd? To wcale nie jest takie oczywiste,
ale specjalnie dla Ciebie stworzyłem kalkulator, który
pomoże Ci podjąć decyzję. Kolejny.

Podobno źródła światła LED są drogie. Tak powtarzają
wszyscy, którzy nie pokwapili się tego policzyć i
powtarzają stare bzdury. Ja to policzyłem i wiem, jak
szybko zwróci Ci się wymiana oświetlenia. Rocznie to
nawet kilkanaście złotych na jednej żarówce, ale jak mi
nie wierzysz, to policz sam.

Czy zmywarka jest tańsza niż mycie ręczne

Nowoczesne pralki i zmywarki nie muszą podgrzewać
wody do wysokich temperatur, by skutecznie czyścić.
Wydajne tryby niskich temperatur świetnie radzą sobie z
zabrudzeniami zarówno na ciuchach, jak i na talerzach.
Oszczędzając prąd na podgrzanie wody, oszczędzasz
pieniądze, dużo pieniędzy.
A jeśli Twój mąż nadal nie chce kupić zmywarki, by
wypuścić Cię z kuchni, to sprawdź:

Klasa energetyczna sprzętu

Wymień żarówki na LEDy

Używaj trybów ECO

Czy oświetlenie LED się opłaca

Klasa energetyczna - kiedy warto dopłacić do
sprzętu domowego

Jak wybrać odpowiednie żarówki

bogatyzwyboru.pl
 Tryb ECO, znowu się popisałem...
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Skoro już jesteśmy przy pralkach i zmywarkach, to naucz
się je zapełniać. Pół bębna prania zużyje tyle samo wody
i prądu co pełen. Lubisz przepłacać? Nie wydaje mi się.

Ładuj do pełna

Jak przeliczyć moc urządzenia na zużycie kWh
i ile to kosztuje

Jeśli nie otworzysz piekarnika, nawet po jego wyłączeniu
temperatura utrzyma się na obecnym poziomie przez
kilka minut. Ustaw 5 minut mniej na zegarze, a
oszczędzisz. Ile? Tu też mam dla Ciebie kalkulator.

Wyłącz piekarnik przed końcem cyklu

Lodówka jest prostym urządzeniem obecnym w każdym
domu, ale wyjątkowo mało osób potrafi z niej prawidłowo
korzystać. Błędy przy wyborze, transporcie oraz samym
używaniu lodówki mogą sporo kosztować. I nawet o tym
nie wiesz.

Naucz się korzystać z lodówki

Jak zmniejszyć koszt używania lodówki - 27 porad

Gotuj mniej wody
Jeżeli masz czajnik elektryczny, to wlej tylko tyle wody, ile
potrzebujesz. Jeśli robisz tylko jedną herbatę czy kawę,
to nie wlewaj do niego litra wody.

bogatyzwyboru.pl
 Uśmiechnij się, no widzę, że Ci się podoba.
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Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje… niższe rachunki
za prąd. Światło słoneczne wystarczająco rozjaśni Twoje
mieszkanie, byś wykonał większość czynności. Korzystaj
z niego, ile możesz, obowiązki lepiej wykonać wcześnie.
Wieczorem mamy tendencje do szukania odpoczynku,
więc wszystkie czynności wykonujemy dłużej i to przy
sztucznym oświetleniu, co przekłada się na nasz
rachunek. Zadbaj o to, żeby okna nie były zasłonięte
firankami czy kwiatami, wpuść więcej światła.

Używaj światła dziennego

Jak nie marnować jedzenia

Wyrzucone jedzenie to wyrzucone pieniądze. Pilnuj dat,
kupuj tylko tyle, ile zjesz i pamiętaj, że nie każde resztki to
odpady. Z suchego chleba zrób tosty, z brzegów od
pizzy grzanki do zupy, a z ostatniego mielonego, mięso
do spaghetti. Ogranicza Cię wyobraźnia. Firma Deloitte
podliczyła, iż Polacy marnują rocznie 235 kg żywności
na osobę. Pogięło Cię?

Zamiast kupić gotowy lunch czy bułę od "pana kanapki"
sam przygotuj drugie śniadanie do pracy lub szkoły.
Wszystkie niezbędne składniki masz w domu, w dodatku
wielokrotnie tańsze. Przy robieniu sobie śniadania
poświęć tylko jedną minutę na zrobienie dodatkowej
pełnowartościowej kanapki ze sprawdzonymi
składnikami. Kupując gotową żywność, poświęcasz
więcej czasu, pieniędzy i zdrowia, bo tak naprawdę nie
wiesz, co jest w środku.

Nie marnuj jedzenia

Przygotuj jedzenie do pracy

bogatyzwyboru.pl
Nie wiem jak Ty, ale ja nie lubię wstawać z samego rana.
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Zaplanuj posiłki i zakupy, zrób listę, uważaj na
podejrzane promocje, porównuj stosunek ceny do ilości i
jakości. Uważaj na haki sprzedawców jak sterowanie
nastrojem przez muzykę, zapach i bodźce wzrokowe, a
także społeczne normy jak wdzięczność i... Ufff... Dużo
tego, dlatego lepiej przeczytaj mój wpis, który jest dłuższy
niż ten e-book i przestań przepłacać na zakupach.

Rób zakupy z głową

Prawdopodobnie często kupujesz te same produkty
spożywcze, poznaj ich cenę (jednostkową lub za
kilogram). Będziesz mieć pewność, czy trafiłeś na
prawdziwą okazję, czy ktoś robi Cię w konia.

Poznaj ceny

Zakupy spożywcze rób w internecie
Jeśli cały rachunek będzie się różnił o kilka złotych, warto
dopłacić. Na to samo wyszłoby, gdybyś musiał policzyć
koszt paliwa na dojazd do sklepu, a przy okazji
oszczędzisz sporo czasu i nerwów.

40 porad jak taniej, szybciej i lepiej robić zakupy
spożywcze

Czy internetowe zakupy spożywcze się opłacają?

bogatyzwyboru.pl
Fajnie, że czytasz to, co tu piszę, naprawdę Ci dziękuję.
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Małe, ale regularnie wydawane kwoty mogą kosztować
nas więcej, niż sobie wyobrażamy. Efekt latte to tylko
nazwa, a może dotyczyć wszystkiego. Kawa na mieście,
nieużywany pakiet TV, zdrapki itp. Nieustannie
wydawane 2, 5 czy 8 zł w skali roku może dawać tysiące.

Efekt Latte

Niedawno w piramidzie żywieniowej zaszły pewne
zmiany. Na samym dole znajdziesz obrazki biegaczy,
rowerzystów i piłkarzy. Nie wiem, kto stwierdził, że teraz
najważniejszą częścią diety jest kanibalizm, ale to
naukowcy więc nie dyskutuję. W każdym razie zielona
część piramidy żywieniowej nie jest tania, a wszystko
wskazuje na to, że będzie jeszcze droższa. Jeśli tylko
masz warunki i ochotę zajmij się własnym ogródkiem. W
mieszkaniu wystarczy Ci mini szklarnia do uprawy
szczypiorku, pietruszki czy bazylii, za które w sklepie
trzeba obecnie płacić krocie.

Skoro już jesteśmy przy kawie - w drodze do pracy
codziennie kupujesz swoją na mieście? Zamiast tego
możesz zafundować sobie porządny ekspres i kubek. W
długiej perspektywie to oszczędność od kilkuset do
ponad tysiąca złotych rocznie.

Kawa w domu

Własny ogródek w mieszkaniu

Czym jest efekt latte i dlaczego nadal nikt nie
rozumie, że nie chodzi w nim o kawę

Ogródek w mieszkaniu

Jaki ekspres do kawy najbardziej się opłaca

bogatyzwyboru.pl
Nie przeraża Cię trochę, że mamy od teraz jeść sportowców?
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Jeśli jesteś zapalonym działkowcem, możesz pokusić się
o własną szklarnię. Potrzebujesz 911,61 zł, długi
weekend, spawarkę i przynajmniej dwie lewe ręce. A jeśli
potrzebujesz więcej konkretów mam dla Ciebie artykuł, w
którym wypisuję wszystko czego potrzebujesz: przebieg
budowy, niezbędne przepisy, koszty oraz pieniężną
równowartość wyhodowanych warzyw.
To jak zostajemy farmerami?

Własna szklarnia

Na pewno słyszałeś to nie raz, ale to prawda. Nie
powinieneś marnować jedzenia, ale jeśli już musisz, to
lepiej zjedz kotlecik, taka prawda. Inaczej świnka umrze
na darmo, rodzice się Ciebie wyprą, a Ty stracisz do
siebie szacunek. Tak przy okazji wszystko policzyłem, jak
mi nie wierzysz, to zobacz, o tutaj:

Marki własne sieci handlowych to często to samo co
znane od lat produkty. Powstają w tej samej fabryce, na
tej samej linii produkcyjnej, a różni je tylko logo i cena. Po
co przepłacać za znaczek?

Tańsze nie znaczy gorsze

Zjedz mięso, ziemniaki zostaw

Czy własna szklarnia się opłaca? Koszty i proces
budowy, przepisy oraz obliczenia zwrotu wydatków

Zjedz mięso, ziemniaki zostaw

bogatyzwyboru.pl
Pewnie siedzisz sobie teraz w bloku i myślisz: "gdzie ja postawię szklarnię"?
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Delikatesy na parterze bloku są bardzo wygodne i
bardzo drogie. Lepiej przejść 100 metrów do tańszego
sklepu niż przepłacić (często kilkukrotnie). Póki co
czytasz e-book o oszczędzaniu, gdy będzie Cię stać,
zejdziesz w kapciach.

Kupuj w tanich sklepach

Paragon jest dowodem zakupu, a przez to podstawą
uznania reklamacji lub rękojmi. Przechowuj paragony tak
długo, jak możesz reklamować dany produkt
(przeważnie 2 lata), ale tylko w wypadku, gdy warto.
Warto trzymać paragon za drogi płaszcz, nie warto za
koszulkę za 10 zł. Oprócz tego paragony przydadzą Ci
się do prowadzenia budżetu domowego.

Idziesz na zakupy po konkretną rzecz, nie daj się ponieść
emocjom, tylko dlatego, że zobaczyłeś coś czadowego.
Czy naprawdę musisz na to wydać pieniądze? Czy jest
Ci to niezbędne? Czy w Twojej sytuacji to rozsądny
wydatek?

Tego, czego nie wykorzystasz i może się zepsuć. Duże
opakowania czasem faktycznie mają kusząco niską
cenę. Jednak kupiony taniej towar, który musisz wyrzucić
to żadna oszczędność.

Kup tylko to, czego potrzebujesz

Nie kupuj na zapas

Jak szybko i skutecznie spisywać wydatki

Jak odróżnić potrzebę od zachcianki

Zbieraj paragony

bogatyzwyboru.pl
Skąd wziął się ten kot i dlaczego zasłonił obrazek?
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Nie wszystkie rabaty są faktyczną obniżką ceny. Często
przed wydarzeniami jak black friday sklepy podnoszą
ceny, by później je opuścić. I tak zamiast -40%, wychodzi
-5%, najwięksi Janusze w ten sposób sprzedają towar
nawet drożej niż przed promocją. Nie daj się zwieść i
kontroluj ceny produktów, które chcesz kupić.

Uważaj na fałszywe zniżki

Zapomnij o szaleństwie kuponów z USA. Na naszym
podwórku jest słabo, a z kuponów nie zawsze opłaca się
korzystać. Zastanów się, czy nie kupujesz tylko dlatego,
że dostałeś zniżkę. W takim wypadku to żadna
oszczędność.

Kiedy warto korzystać z kuponów rabatowych

To właśnie tam najczęściej znajdziesz dużo tańsze
produkty z poprzednich kolekcji, minusem jest jednak
ograniczony wybór i niezbyt częste dostawy
asortymentu. Nowy towar zazwyczaj rozchodzi się w
chwilę.

Rabat to nie zawsze oszczędność

Uważaj na wielopaki i ekonomiczne
opakowania
Część z nich wcale nie jest tańsza niż kupienie kilku
mniejszych opakowań lub nawet takich samych, ale
oddzielnie. Przelicz cenę za kilogram lub litr i nie daj się
wykiwać.

Rób zakupy w outletach

bogatyzwyboru.pl
Myślisz, że zostaniemy przyjaciółmi?
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O ile się to opłaca. Dobry program lojalnościowy daje Ci
prawdziwą korzyść za bycie wiernym klientem. Marne
zniżki i gratisowe produkty, których nie potrzebujesz to
słaby program lojalnościowy. To Ty masz być gwiazdą, a
nie liczyć te w umowie. Ponadto uważaj jakie zgody
marketingowe wyrażasz.

Używaj programów lojalnościowych

Jak odróżnić dobry i zły program lojalnościowy

Sprzedawcy chcą się pozbyć starej kolekcji przed
przybyciem nowej, więc wyprzedają wszystko po
niższych cenach. Jeśli kupujesz ubrania ponadczasowe,
to śmiało kupuj płaszcz zimowy latem. Tak samo możesz
postąpić ze sprzętem, np. klimatyzatorami (które latem
osiągają horrendalne ceny).

Myślisz, że musisz płacić cenę podaną przez
sprzedawcę? Przy większych zakupach zawsze warto
się targować. W ten sposób chodząc tylko 3 razy między
RTVEuroAGD a Saturnem, kupiłem telewizor 25% taniej
od ceny początkowej i za mniej niż w najtańszym sklepie
internetowym, a do tego dostałem darmową dostawę.
Jeśli sprzedawca nie opuści ceny, to najwyżej zapłacisz
pełną. Spróbować nie zaszkodzi, pokaż im kto rządzi.

Kupuj rzeczy poza sezonem

Negocjuj ceny

bogatyzwyboru.pl
Nie, nie robię z Ciebie bałwana.
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Internetowe kantory od dawna oferują dużo
korzystniejsze kursy wymiany walut niż ich stacjonarne
odpowiedniki, a także banki. Warto z nich korzystać nie
tylko w przypadku wyjazdów zagranicznych, ale też
spłaty kredytu lub faktury w obcej walucie. Nie
przyzwyczajaj się do 1 miejsca i sprawdzaj, gdzie jest
najniższy spread walutowy (różnica między kursem
sprzedaży i kupna).

Nie będę się już rozpisywał o pułapkach zastawianych
na nas przez sprzedawców, bo ten e-book miałby
kilkaset stron. Zrobiłem to we wpisie na blogu, znajdziesz
tam opis 82 sposobów na wydojenie Cię z kasy. Wiesz
co robić, klikasz link. Jesteś najlepszy!

Czym jest spread i jak go obliczyć

Uważaj na sztuczki marketingowe

82 Sztuczki marketingowe, na które dasz się złapać

Chcesz wymienić walutę?
Szukaj najniższego spreadu

Brawo!
Dotarłeś do końca!

Ale jest jeszcze jedna
tajemnicza strona...

Nikt przed Tobą jeszcze tego nie dokonał. Chyba.

To już prawie koniec.
bogatyzwyboru.pl
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No, chłopie (nie napiszę babo, bo to nieładnie) jestem z Ciebie dumny!
Przebrnąłeś przez ten e-book migusiem, a teraz wciel to wszystko
(nieprawda, tylko to, co zechcesz) w życie i popraw swoją sytuację
finansową.

Pamiętaj też, że to tylko pigułka wiedzy, skromny wycinek tego, co
znajdziesz na blogu i naprawdę odmieni stan Twojego konta. Zresztą
sam wiesz, przecież klikałeś w linki do artykułów. Bo klikałeś, prawda?

Podsumowanko

Gdzie możesz mnie znaleźć:

BLOG

Ale już jesteś na newsletterze, prawda?

Jeśli jeszcze Ci mało, to sprawdź też mój cykl artykułów edukacyjnych:

Tak, wystarczy kliknąć obrazek

To już naprawdę koniec :(
bogatyzwyboru.pl

Dość już tych nadętych materiałów. Wszędzie tylko powaga, nudy i kij
w dupie. To nie musi być nudne. Mam nadzieję, że Ci się podobało.
Daj mi znać w komentarzu na blogu albo podeślij maila. Jak Ci się nie
podobało to też, będę wiedział, że to, co robię, jest do kitu. Jutro cały
dzień tylko siedzę i czekam. Jesteśmy umówieni, pamiętaj.
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