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Nowy MediaMarkt w Ostrołęce. Otwarcie 64. placówki sieci w Polsce

W środę, 7 marca, w Ostrołęce zostanie otwarty pierwszy w regionie sklep MediaMarkt, zlokalizowany w Bursztynowa
Park. To doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic poszukujących szerokiej oferty sprzętu
RTV/AGD. Oprócz kompleksowego asortymentu urządzeń, market zapewni również profesjonalne doradztwo oraz
bogaty pakiet usług dodatkowych. Będzie to kolejny krok w rozwoju sieci MediaMarkt w mniejszych miastach.

Mieszkańcy Ostrołęki i okolic, którzy dotąd byli klientami sklepu internetowego mediamarkt.pl, teraz będą mogli
również bezpośrednio zapoznać się z ofertą w ostrołęckim sklepie. Fachowy personel doradzi przy wyborze
odpowiedniego sprzętu dostosowanego do indywidualnych potrzeb.
Na powierzchni ponad 1000 m2 klienci znajdą nowoczesne urządzenia do domu lub biura, jak np. telewizory, lodówki,
kuchenki, piekarniki czy pralki. Oferujemy najnowsze modele smartfonów i telefonów komórkowych, tabletów,
laptopów na każdą kieszeń. Pomożemy również wyposażyć biuro w odpowiedni sprzęt elektroniczny – mówi Marek
Życiński, kierownik sklepu MediaMarkt w Ostrołęce. – Zachęcamy naszych klientów do wybierania urządzeń
energooszczędnych i przyjaznych środowisku.
Asortyment MediaMarkt obejmuje produkty najbardziej znanych, światowych producentów. Ciekawą alternatywą dla
klientów ceniących dobrą, sprawdzoną jakość w konkurencyjnej cenie są coraz bardziej popularne urządzenia marek
własnych: KOENIC, PEAQ, ok., ISY.
Sklep z pewnością stanie się ulubionym miejscem zakupów także dla osób zainteresowanych nowinkami
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technologicznymi. W ofercie MediaMarkt znajdują się m.in. najnowsze modele dronów, elektryczne jeździki czy
smartwatche. Z kolei fani cyfrowej rozrywki znajdą tu różne modele konsol, okularów wirtualnej rzeczywistości,
premierowych gier oraz akcesoriów dla graczy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów poszukujących produktów z wyższej półki mamy ciekawą ofertę urządzeń
klasy premium – dodaje Marek Życiński.
Dla wygody klientów sklep prowadzi również sprzedaż ratalną na atrakcyjnych warunkach i przy minimum
formalności. MediaMarkt oferuje różne usługi dodatkowe: dostawę, instalację, pierwsze uruchomienie i konfigurację
urządzeń, podłączenie sprzętu AGD do sieci gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. W sklepie można zawrzeć
umowę o usługi sieci Orange i Telewizji NC+. Klienci, którzy korzystają ze sklepu internetowego mediamarkt.pl mogą
odebrać zakupione produkty na miejscu bez konieczności zamawiania dostawy. Jeżeli chcemy pozbyć się starych
urządzeń RTV/AGD, MediaMarkt w Ostrołęce przyjmie je bezpłatnie, nawet bez konieczności zakupu nowych.
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