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Cyber Monday, czyli rabaty w MediaMarkt

W MediaMarkt promocje nadal trwają - po zakupowym szaleństwie w Black Friday nadszedł czas na Cyber Monday. W
poniedziałek, 2 grudnia na klientów czekają specjalne oferty cenowe - rabaty obejmą wszystkie kategorie produktowe.

Nie udało Ci się kupić tego czego potrzebujesz w Black Friday? MediaMarkt daje kolejną szansę na zakup
wymarzonych produktów w promocyjnych cenach. Specjalnymi rabatami użytkownicy nowych technologii mogą
cieszyć się również 2 grudnia - w Cyber Monday. Setki produktów można kupić w cenach niższych nawet o kilkaset
złotych.
Wybrane produkty z oferty Cyber Monday:
- kamera GOPRO HERO7 za 649 zł, zamiast 799 zł (taniej o 150 zł)
- smartfon APPLE iPhone 8 64 GB za 1999, zamiast 2199 zł (taniej o 200 zł)
- robot odkurzający iROBOT Roomba e5 za 1399 zł, zamiast 1799 zł (taniej o 400 zł)
- konsola SONY PalyStation 4 Pro 1 TB + Zestaw do gry Fortnite za 1349 zł, zamiast 1719 zł (taniej o 370 zł)
- telewizor Samsung 65” UHD 4K za 2699 zł, zamiast 3499 zł (taniej o 800 zł)
- głośnik bluetooth JBL Charge 3 za 399 zł, zamiast 499 zł (taniej o 100 zł)
- laptop HP 15,6” za 949 zł, zamiast 1199 zł (taniej o 250 zł)
Oferta dostępna jest w sklepie internetowych mediamarkt.pl oraz wszystkich sklepach stacjonarnych sieci w Polse.

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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