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Ruszył Black Friday XXXL w MediaMarkt

Przed nami Black Friday, jakiego jeszcze nie było: MediaMarkt już rozpoczął finał akcji i wystartował z wyjątkowo
atrakcyjnymi ofertami promocyjnymi na elektronikę użytkową i związane z nią usługi. Obniżone zostały ceny tysięcy
produktów ze wszystkich kategorii.

Black Friday przypada na ostatni piątek listopada, ale MediaMarkt od początku miesiąca podgrzewa atmosferę kusząc
licznymi promocjami. Już od poniedziałku, 23 listopada sieć zaprasza fanów nowych technologii do finału akcji pod
hasłem „XXXL Black Friday”. Przeceny dotyczą produktów ze wszystkich kategorii i obowiązują zarówno w
działających sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym mediamarkt.pl .
Black Friday to jedna z najważniejszych akcji promocyjnych w roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów, wystartowaliśmy z nią już z początkiem listopada, a każda kolejna odsłona kampanii oznaczała obniżki cen
kolejnych sprzętów. „Black Friday XXXL” to kulminacja listopadowych przecen w MediaMarkt, która przebija
wszystkie inne oferty – mówi Alpay Guener, Prezes MediaMarktSaturn Polska.
Przykładowe produkty objęte akcją:
-

Smartfon Samsung Galaxy M11 za 599 zł, zamiast 699 (taniej o 100 zł)
IRobot odkurzający Roomba E5 za 1199,- zł, zamiast 1349,- zł (taniej o 150,- zł)
TV Samsung QE65Q74TATXXH za 4399,- zł, zamiast 4599 zł (taniej o 200,- zł)
Odkurzacz workowy Amica Yugo VM za 1046,- zł, zamiast 229,- zł (taniej o 70,- zł)
Lod&oacute;wka Samsung RB37J506MSA/EF za 1699,- zł, zamiast 2199,- zł (taniej o 500,- zł)
Pralka Beko za 790 zł, zamiast 1099 zł (taniej o 300 zł)
Pralka Whirlpool za 999 zł, zamiast 1449 zł (taniej o 450 zł)

Promocja Black Friday XXXL w MediaMarkt obejmuje również szereg usług, które pozwolą od razu w pełni cieszyć
się zakupionym sprzętem, np.
Usługi dla smartfona:
- zestaw folia ochronna UHD na smartfona z usługą naklejenia za 79,- zł, zamiast 109,- zł (oszczędność w zestawie
30,- zł)
- folia antybakteryjna z usługą naklejenia + konfiguracja rozszerzona za 149, - zł zamiast 208, - zł (oszczędność 59,zł)
- folia antybakteryjna z usługą naklejenia + oprogramowanie McAfee za 179, - zł zamiast 208,90 zł (oszczędność w
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zestawie 29,90, - zł)
- Usługi dla tabletu:
- folia z usługą HD z usługą naklejenia +McAfee za 149,- zł zamiast 197,90 (oszczędność 48,90 zł)
- Zestaw usług dla komputera:
- konfiguracja podstawowa +McAfee za 109, - zł zamiast 138,90 zł (oszczędność 29,90 zł)
- Zestaw usług dla telewizora:
- optymalizacja + instalacja w domu klienta – oszczędność 30, - zł, cena w zależności od modelu TV
- Zestaw usług dla dużego AGD (pralka/suszarka/zmywarka/lodówka/piekarnik):
- montaż + Gwarancja Plus - oszczędność w zestawie 20,- zł.
Lista otwartych sklepów sieci MediaMarkt znajduje się na: mediamarkt.pl/sklep-online-zamawiaj-online .
Mamy również sporo opcji dostawy produktów zamawianych w ramach „XXXL Black Friday”:
- do jednego z 20 000 punktów odbioru (paczkomatów InPost, placówek Poczty Polskiej, Żabek, kiosków Ruchu
oraz stacji paliw Orlen),
- do wybranego sklepu MediaMarkt (odbiór w ciągu 29 minut od złożenia zamówienia),
- do innego wybranego przez nas miejsca, np. do domu.
W przypadku zakupu produktu za co najmniej 99 złotych, jego dostawa do domu lub wybranego punktu odbioru będzie
bezpłatna. To atrakcyjna opcja dla wszystkich, a szczególnie seniorów, których nie chcemy narażać na dodatkowe
wyjścia z domu. MediaMarkt zagwarantuje nie tylko to, że sprzęt dotrze do nas nieodpłatnie, ale i bardzo szybko –
nawet w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów o większych gabarytach, sieć pomoże dodatkowo we wniesieniu
sprzętu, zamontowaniu go czy uruchomieniu za stosunkowo niską opłatę dodatkową. Nowością jest również wybranie
dostawy na konkretny dzień i przedział godzinowy dla wybranych produktów. Szczegóły na mediamarkt.pl/dostawa .
Zakupy w ramach „Czarnego Piątku” to znakomita okazja do zrobienia prezentu sobie samemu, ale i
przedświątecznych upominków dla całej rodziny i przyjaciół. Tym bardziej, że obniżki obowiązują na sprzęty ze
wszystkich kategorii – telefony, smartfony, komputery tablety czy małe i duże AGD. Każdy, bez względu na wiek, płeć
i zainteresowania znajdzie coś dla siebie.

strona 2 / 3

newss.pl

Ruszył Black Friday XXXL w MediaMarkt

MediaMarktSaturn Polska
press box
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