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Nowe otwarcie MediaMarkt w centrum handlowym Wroclavia. Na klientów czekają promocje

Polacy coraz chętniej sięgają po nowoczesne urządzenia elektroniczne. Dla mieszkańców Wrocławia, od lat ulubionym
miejscem zakupów takiego sprzętu są sklepy MediaMarkt. Teraz jeden z marketów tej popularnej sieci, zlokalizowany
w centrum handlowym Wroclavia, został zmodernizowany i w dniach 26-28 maja świętuje otwarcie po przebudowie.
Na klientów czekają atrakcyjne oferty cenowe.

Czego możemy się spodziewać po zmodernizowanym sklepie MediaMarkt? Przede wszystkim jeszcze większej
wygody zakupów. Układ marketu i ekspozycji produktów został zmieniony w taki sposób, aby klienci mogli szybko
odnaleźć poszukiwany sprzęt, odpowiednie akcesoria i powiązane z nim urządzenia. Dzięki przejrzystej prezentacji
produktów, wyeksponowaniu najpopularniejszych kategorii oraz nowinek technologicznych możemy łatwo zapoznać
się z ofertą sklepu, porównać ceny i funkcje poszukiwanego sprzętu.
MediaMarkt w centrum handlowym Wroclavia jest ważnym adresem dla fanów nowoczesnej elektroniki,
poszukujących niezawodnych sprzętów do domu i biura, mobilnych technologii czy gadżetów elektronicznych. W
naszym sklepie klienci zawsze znajdą szeroką ofertę produktów i usług w konkurencyjnych cenach. Znamy się na
technologii i pomagamy wybrać urządzenia dopasowane do potrzeb i stylu życia kupujących. Wyjątkową ofertę
przygotowaliśmy zwłaszcza dla klientów, którzy odwiedzą nas w dniach od 26 do 28 maja. – mówi Krzysztof
Kwaśnica, kierownik sklepu MediaMarkt w CH Wroclavia.
Oferta promocyjna obejmuje produkty z różnych kategorii, m.in:
- smartfon Realme C11 (2021)2/32GB za 359,- zł
- iPhone 11, 64 GB za 2349,- zł (+ ładowarka 50% taniej)
- laptop Acer Aspire 3 NX.HXDEP.005 za 1299,- zł
- telewizor Philips 55” 55PUS7956/12 za 1999,- zł
- słuchawki bezprzewodowe Trust za 49,99 zł
- ekspres ciśnieniowy DeLonghi ECAM22.115.B Magnifica S za 1111,- zł
- iRobot odkurzający i mopujący Roomba Combo (R111840) za 999,- zł
Szeroka oferta produktowa
W MediaMarkt znajdziemy pełny wybór smartfonów, komputerów, sprzętu gamingowego i gier, elektroniki sportowej,
aparatów fotograficznych, sprzętu AGD i RTV, a także praktycznych i modnych akcesoriów czołowych producentów.
Nawet najbardziej wymagający fani nowych technologii znajdą tu dla siebie odpowiednie urządzenia.
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Usługi dla każdego
Kompleksowa oferta sklepu obejmuje także usługi takie jak: dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i konfiguracja
urządzeń, podłączenie sprzętu AGD do sieci gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej czy dodatkowe
ubezpieczenie sprzętu. W sklepie można zabezpieczyć smartfona folią ochronną lub folią antybakteryjną, a nawet
wymienić stary smartfon na kartę podarunkową sieci. Kupując roczną ochronę antywirusową McAfee, zapewnimy
ochronę nieograniczonej liczbie urządzeń – zarówno telefonów, tabletów, jak i komputerów.
Sklep dba o środowisko naturalne i zachęca do tego wszystkich konsumentów. Na miejscu można oddać stare
urządzenia, zgodne z asortymentem sklepu, nawet jeśli nie kupujemy nowych produktów. Elektroodpady te są
następnie przekazywane do odpowiednich zakładów utylizacji.
W sklepie można również odebrać produkty zamówione w sklepie internetowym mediamarkt.pl .
Klub MediaMarkt
Warto zapisać się do Klubu MediaMarkt. Jest to program lojalnościowy, który zapewnia klubowiczom liczne korzyści.
Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej lub w dowolnym sklepie, aby otrzymać powitalny kupon rabatowy
oraz nagrody niespodzianki za kolejne zakupy. Transakcje z użyciem karty Klubu są rejestrowane na koncie
kupującego i nie trzeba zachowywać na przyszłość paragonów, co ułatwia proces zwrotu lub ewentualnej reklamacji.
Klubowicze jako pierwsi otrzymują informacje o promocjach.
Godziny otwarcia MediaMarkt w CH Wroclavia
MediaMarkt w CH Wroclavia jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 9 – 21 oraz w niedziele handlowe w
godzinach 10 - 20.
Sklepy MediaMarkt we Wrocławiu znajdziemy również w Galerii Dominikańskiej, CH Auchan oraz Magnolia Park, w
także w Pasażu Grunwaldzkim.
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