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Media Expert: Black Friday trwa tydzień! Nawet do -80%

Festiwal promocji Black Weeks wchodzi w decydującą fazę. Równo za tydzień, 27 listopada, świętować będziemy
tegoroczny Czarny Piątek, ale sieć Media Expert postanowiła nie czekać i oferta Black Friday jest już dostępna na
stronie mediaexpert.pl i w ponad 400 otwartych elektromarketach w całej Polsce. W ofercie znajdziemy przeceny
nawet do -80%!

Przeceny w ramach promocji Black Friday obejmują produkty ze wszystkich kategorii.
W ofercie znajdziemy zatem telewizory, sprzęt AGD, komputery i laptopy, urządzenia mobilne, multimedia i bogatą
ofertę dla entuzjastów gier. Mega rabaty będą dostępne tylko do 30 listopada 2020 r. Zakupy powyżej 99 złotych
uprawniają do bezpłatnej dostawy. Sieć proponuje również wygodne rozwiązania kredytowe, w tym w ofercie do „60
rat - 0 procent”.
Wytrwali łowcy okazji powinni śledzić uważnie aktualną listę produktów biorących udział w promocji na stronie
mediaexpert.pl/lp,black-fiday. Sukcesywnie będą się na niej pojawiały propozycje objęte dodatkowymi mega rabatami,
oznaczone wyraźnym czerwonym paskiem odliczającym aktualną dostępność produktów oraz kodem promocyjnym,
który należy wykorzystać na etapie dokonywania elektronicznej płatności. W elektromarketach sieci Media Expert
produkty biorące przecenione w promocji Black Friday są oznaczone na półkach i na etykietach cenowych.
Ponadto sieć informuje, że w dniach 20-21 listopada oraz 26-28 listopada, dla wygody Klientów, zostaną wydłużone
godziny pracy elektromarketów. W elektromarketach zlokalizowanych w galeriach handlowych uruchomiono Punkty
Odbioru Zamówień Internetowych. Pełna lista działających sklepów i Punktów Odbioru oraz godziny ich otwarcia są
dostępne na stronie mediaexpert.pl w zakładce „Znajdź Sklep”.
Przykładowe promocje cenowe*:
- Telewizor PHILIPS LED 58PUS7855/12 w cenie 2390 pln 2899,99, taniej o 509,99 pln,
- Smartfon SAMSUNG Galaxy A31 4/64GB SM-A315 Czarny + w cenie 799 pln 1389,98, taniej o 590,98 pln,
- Słuchawki dokanałowe JBL C16 Czarny w rewelacyjnej cenie 19 pln!
- Fotel GENESIS Nitro 790 Czarno-czerwony w cenie 549 pln 849,99, taniej o 300,99 pln,
- Piekarnik WHIRLPOOL W6 OS4 4S1 H BL w cenie 2190 pln 2599,99, taniej o 409,99 pln,
- Laptop DELL Inspiron G5 5500 i5-10300H 8GB 512GB SSD GF-GTX w cenie 5388 pln 5999, taniej o 611 pln,
- Robot sprzątający IROBOT Roomba I7 w cenie 2099 pln 2599, taniej o 500 pln,
- Generator pary TEFAL SV7020 w cenie 333 pln 499,99, taniej o 166,99 pln.
* pełna specyfikacja powyższych produktów, regulamin oraz lista wszystkich urządzeń dostępnych w promocyjnych
cenach Black Friday dostępna jest na stronie: www.mediaexpert.pl/lp,black-friday
Regulamin promocji dostępny jest na stronie:
https://www.mediaexpert.pl/lp/promocje/black-friday/BALCK_WEEKS_-_regulamin_aneks.pdf
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