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Nie warto czekać z wymianą sprzętu na nowocześniejszy. W MediaMarkt wystartowała akcja promocyjna pod hasłem
„Wymień stary sprzęt na nowy eko”, dzięki której będzie można kupić tysiące produktów w znacznie obniżonych
cenach. Promocja potrwa do 17 listopada. Przy tej okazji sieć zachęca do oddawania elektrośmieci. W ten sposób każdy
klient może przyczynić się do ochrony środowiska.

Polacy masowo korzystają z nowoczesnych technologii. Postęp technologiczny jest coraz szybszy i jesteśmy bardziej
skłonni do wymiany urządzeń na nowsze. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom MediaMarkt przygotował specjalną
akcję rabatową, w której można oszczędzić nawet 500 zł, w zależności od ceny zakupionego produktu.
Przy zakupie produktu w cenie od 399 do799,99 zł zostanie naliczony rabat w wysokości 40 zł.
Kwota rabatu wzrasta wraz z ceną produktu:
-

800 - 1399,99 zł – rabat 70 zł
1400 - 1999,99 zł – rabat 100 zł
2000 - 2999,99 zł – rabat 200 zł
3000 - 4999,99 zł – rabat 300 zł
> 5000 zł - rabat 500 zł

Akcją objęte są tysiące produktów, np. kupując laptop Lenovo F509FA-EJ207T i5-8250U/8GB/INT/SSD 512GB/W10
zapłacimy 2599 zł, zamiasta 2799 zł. Oszczędzamy 200 zł.
Z rabatów będzie można skorzystać w dniach 6 -17 listopada zarówno w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, jak i w
sklepie internetowym. Regulamin i szczegóły promocji dostępne są na www.mediamarkt.pl .
Akcja ma również na celu uświadamienie Klientów jak ważne jest, aby nie wyrzucać elektorśmieci razem z innymi
odpadami. Oddając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepach MediaMarkt, Klienci mają pewność, że trafi
on do wyspecjalizowanego zakładu przetwarzania, gdzie zostanie poddany procesom odzysku i recyklingu w sposób
bezpieczny dla środowiska.

MediaMarkt jest międzynarodową siecią specjalistycznych sklepów, oferujących najpełniejszą ofertę z zakresu
elektroniki użytkowej. Można tu kupić zarówno premierowe, innowacyjne produkty z najwyższej półki, jak i popularny
markowy sprzęt w najlepszych cenach oraz produkty marek własnych. Wychodząc poza typową rolę sklepu,
MediaMarkt oferuje bogaty pakiet usług dodatkowych oraz profesjonalne doradztwo, stając się przewodnikiem w tak
szybko rozwijającym się cyfrowym świecie. MediaMarkt stawia sobie za cel zapewnienie jak najszerszego dostępu do
najnowszej elektroniki, dlatego konsekwentnie realizuje strategię rozwoju wielokanałowego.
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