VÁLTSD BE, MEGÉRI!

6%

Megjelölt Samsung HD és FHD felbontású
televíziókra

12%

Megjelölt Samsung UHD felbontású
televíziókra

16%

Megjelölt Samsung 8/9 szériájú és Qled
televíziókra

6%

Megjelölt Philips HD és FHD felbontású televíziókra

10%

Megjelölt Philips 6-os és 7-es szériájú 4K UHD televíziókra

16%

Megjelölt Philips Nano cellás és OLED televíziókra

6%

Megjelölt LG Full HD és HD felbontású televíziókra
Megjelölt LG UHD felbontású televíziókra

15%

Megjelölt LG Super UHD és OLED televíziókra

15%

10%

Megjelölt LG soundbarokra

21%

16%

10%
7%

Minden Nikon fényképezőgépre,
objektívre és távcsőre

7%

Megjelölt Panasonic
fényképezőgépekre, objektívekre
és videokamerákra

Minden
Concorde, Sjcam,
Itotal sport és autó
fedélzeti kamerára

11%

Minden Panasonic 4K
UHD felbontású és OLED
televízióra

12%

Minden Sony kompakt és cserélhető objektíves
fényképezőgépre, sport és videokamerára,
objektívre valamint SD kártyára

15%

Minden Sony „Full Frame”
fényképezőgépre,
RX-sorozatra valamint micro SD kártyára

Minden
Fujifilm
%
fényképezőgépre

11

Minden GoPro sport kamerára

12%

Minden GoPro márkájú kiegészítőre

25%

Azonnali CEWE fotókidolgozás gyorsan és
egyszerűen okostelefonról, usb-ről vagy
memóriakártyáról többféle méretben

11%

Minden
Olympus fényképezőgépre, objektívre, sport
kamerára, távcsőre és
diktafonra

10%

Megjelölt Samsung nyomtatókra és
monitorokra

5%

Megjelölt Acer notebookokra és
átalakítható eszközökre

10-20%

10%
10%

Minden Sharp és Beko
háztartási nagygépre
és beépíthető
készülékre

Megjelölt Nokia kiegészítőkre

10%

Megjelölt HP notebookokra, nyomtatókra
és átalakítható eszközökre

Minden Gorenje, Liebherr
és Candy háztartási
nagygépre és
beépíthető készülékre

20%

Minden JBL GO2 és CLIP3+ BT
hangszóróra

10%

10%

10-15%

12%

8%

Minden Samsung
háztartási nagygépre
és beépíthető
készülékre

Megjelölt Nokia mobil- és
okostelefonokra

Megjelölt Thomson és TCL
televíziókra

Megjelölt Dell notebookokra és
átalakítható eszközökre

Minden Whirlpool
és Indesit háztartási
nagygépre és
beépíthető készülékre

Megjelölt Honor okostelefonokra

10%

10%

8% Megjelölt LG monitorokra

10%

Minden Sony 2017-es 4K UHD televízióra
Megjelölt Sony XF sorozatú 55” és felette lévő méretű
televíziókra és KD55AF9, KD65AF9 OLED televíziókra,
minden soundbarra és BT hangszóróra
Sony KD55AF8, KD65AF8, KD77A1 OLED televíziókra,
HTXF9000 soundbarra

Megjelölt
Lenovo notebookokra,
átalakítható eszközökre
és tabletekre

Megjelölt
Samsung
okostelefonokra
és tabletekre

10-20%

Megjelölt Sony 4K UHD 43-49” méretű televíziókra

11%

12%

15% Minden Philips Bluetooth hangszóróra és CD-s rádiómagnóra

Minden Canon nyomtatóra,
szkennerre, kamerára,
vakura, objektívre, kompakt
fényképezőgépre, 2000D, 4000D,
800D, 77D és 80D valamint M100,
M50, M5 és M6 modellre

12%
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10%

háztartási nagygépre
5% MindenésZanussi
beépíthető készülékre
Minden Electrolux háztartási
8% nagygépre
és beépíthető készülékre
AEG háztartási nagygépre és
10% Mindenbeépíthető
készülékre

15%
20

Megjelölt
Asus ZenFone
okostelefonokra

Minden Logitech
%
termékre

Megjelölt
Huawei okostelefonokra
és tabletekre

Minden
Huawei kiegészítőre

20%

LG háztartási
10% Mindennagygépre

10%

Minden Bosch
háztartási nagygépre
és beépíthető
készülékre

Minden Blaupunkt
20% mobilés okostelefonra

10%

Megjelölt Xiaomi
okostelefonokra

Minden
Toshiba flash
%
memóriás termékre

20

A Kupon Napok ajánlat kizárólag 2018.10.11-től 2018.10.14-ig, de legfeljebb a készlet erejéig minden MediaMarkt áruházban és a www.mediamarkt.hu webáruházban leadott megrendelés esetén érvényes. Az áruházakban a kedvezmény az érintett termék és
szolgáltatás áruházi ártáblán feltüntetett aktuális fogyasztói árából kerül levonásra. A kupon más, a termék vételárát csökkentő egyéb kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe, az aktuális reklámújságban szereplő termékek vásárlásakor nem érvényes.
Egy kupon márkánként egy termékre, egyszeri alkalommal váltható be és készpénzre nem váltható. Áruházban való vásárlás esetén az érvényesítéséhez fordulj munkatársainkhoz! Webáruházi vásárlás, megrendelés esetén az akcióban részt vevő termékek
mellett már a kedvezményes fogyasztói árak kerültek a webáruházban feltüntetésre. CEWE fotókidolgozás, Ready2Go szolgáltatásunk igénybevétele (notebook vásárlása esetén) és a Ready2Go matricával ellátott Samsung és Huawei okostelefonok vásárlása
esetén kizárólag MediaMarkt áruházban érvényesek, webáruházi vásárlás, megrendelés esetén nem elérhető. *Ready2Go matricával ellátott Samsung és Huawei okostelefonok listája a következő: Samsung SM-A530 2018DS (black, gold/grey, violet), Huawei: Y5
2018, Y6 2018, Y7 Prime 2018, P Smart, P20 Lite, az egyedi matricával megjelölt készülékek esetében érvényesíthető. A Ready2Go szolgáltatás kizárólag Windows operációs rendszerrel előtelepített készülékek esetében érhető el. A Razor elektromos járművekre
vonatkozó ajánlat kizárólag a weboldalunkon leadott megrendelések esetén, a webáruházunkból történő házhoz szállításkor érvényes. Áruházi átvétellel leadott webáruházi megrendelés esetén az átvétel során további kedvezmény nem érvényesíthető.
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10%

A megjelölt
Epson
nyomtatókra

20%

Minden
Maxell fej - és fülhallgatóra

20%

Minden Maxell memóriakártyára
és USB kulcsokra

15%

Minden
Trust 2.0; 2.1 hangszóróra

15%

Minden Trust vezeték nélküli
töltőre

Minden
20% A4TECH
termékre

25%

Minden Philips SP98xx,
S9xx, S7xx, SW97xx,
SW77xx, SW 67xx szériájú
elektromos borotvára

Minden
% Philips Lumea IPL
szőrtelenítőre

25

30 ezer Ft feletti
% Bissell termékek
vásárlása esetén

25

Minden
Philips
vezeték
%
nélküli, álló porszívóra

25

20%

Minden
Braun, Krups és
Tefal háztartási
kisgép, padló- és
szépségápolásra

20%

Minden
Rowenta, Hoover és
Zanussi háztartási
kisgépre, padló- és
szépségápolásra

A megjelölt
Pocketbook
%
e-könyv olvasókra

10

Megjelölt
% Skullcandy fej-és
fülhallgatókra

20

20%

Minden
Rivecase notebook
táskára és hátizsákra

Minden
% Braun Series 9,7,5
szériájú borotvára

25

25%
25

20%
20%

Minden Philips, Saeco
és Sonicare háztartási
kisgép, padló- és
szépségápolásra

Minden Bosch
és Samsung
háztartási kisgép és
padlóápolásra

20%
20%

20%

Minden
Sony fej - és fülhallgatóra

15%

Minden Sony HDD-re, SSD-re,
Pendrive-ra

20% URAGEMinden
termékre
25%

Minden Philips
One Blade hibrid
borotvára és pótfejre

25%

Minden
Braun személyi
diagnosztikai
eszközre

Minden Braun
Silk-épil 9,7,5, Senso
Smart epilátorra és
IPL szőrtlenítőre

Minden
Oral-B
elektromos
%
fogkefére és pótfejre

Minden
Cremesso, Jura
és Nespresso
kávéfőzőre

Minden Razor
elektromos és manuális
járművekre kizárólag a
webáruházban
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20%
25%

Minden
Moser, Oral-B
és Wahl
szépségápolásra

Braun MGK 3045
multigroom
készülékre

20%

Minden Babyliss,
Cusinart és Imetec
háztartási kisgép és
szépségápolásra

20%

Minden DeLonghi,
Dyson és Electrolux
háztartási kisgép és
padlóápolásra

20%

Minden
Kenwood, Remington
és Russell Hobbs
háztartási kisgép
és szépségápolásra

Megjelölt
Sony
%
okostelefonokra

10
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10%

10%

IPHONE SE 128GB
modell

Megjelölt
HTC
%
okostelefonokra

Megjelölt
Doogee
%
okostelefonokra

15

10

Ready2Go matricával ellátott Samsung* vagy
Huawei* okostelefon vásárlása esetén

50%

50% kedvezményt
biztosítunk a kijelzővédő fóliára és
felhelyezésére

10

15%
2

10%

Minden
Meizu
okostelefonra

Megjelölt
Alcatel
%
okostelefonokra

READY GO

15%

Megjelölt
Alcatel
tabletekre

IPHONE 8 64GB
modell

Minden
Cat mobil-,
és okostelefonra

5%
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IPHONE X 64GB
modell

Megjelölt
LG
%
okostelefonokra

15

10%

Minden
Panasonic
mobiltelefonra

Minden
% Evolveo mobil-, és
okostelefonra

15

Vásárolj notebookot és most fél áron veheted
igénybe „Ready2go” szolgáltatásunkat, melynek
köszönhetően operációs rendszer frissítetten és
programokkal előtelepítetten viheted haza új
készülékedet!
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