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MEDIA MARKT REDFRIDAY –PROMÓCIÓ 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 

(„Szabályzat”) 

1./ Szervező 
A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely: 1038 Budapest, Váci út 140.) továbbiakban: "Szervező") 

a magyarországi Media Markt Saturn cégcsoport leányvállalatainak képviseletében „MediaMarkt RedFriday” 

elnevezéssel kizárólag offline áruházakban érvényes promóciót (továbbiakban: "Promóció") hirdet. 

A hatályos Szabályzat elérhetősége:  

 pdf formátumban a www.mediamarkt.hu weboldalon és 

 nyomtatott formában a MediaMarkt offline áruházak vevőszolgálatán  
 

2./ A promóció időtartama, érvényessége: 2017.11.03-04.  
 
3./ 2017.11.03-án, az extra 5% promócióban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel 
(továbbiakban: „Résztvevő”):  
 

a.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő 
személy (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes 
személy) vagy önálló üzleti tevékenysége körén kívül eljáró jogi személy,   
b.) aki a Promóció ideje alatt bármely magyarországi MediaMarkt offline áruházban nyitvatartási időben 
terméket vásárol, és piros ruhadarabot visel (a piros ruhadarab viselése további akár 5 % árengedmény 
megszerzésének a feltétele) és 
c.) maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot  

 

A Szervező kizárja a Promócióból azt a Résztvevőt, aki nem felel meg a Szabályzatban írt feltételeknek. 

4./ A Promóció további feltételei  

4.1. A promóció valamennyi MediaMarkt áruházban minden műszaki termék vásárlása esetén érvényes. A 
kedvezmény az aktuálisan érvényes szórólapban szereplő termékekre érvényes, kivéve az Apple IPhone X modelleket 
és az 1-es mellékletben felsorolt termékeket (háztartási nagygép és tévé osztály), ahol csak az áruházban megjelölt 
termékekre vonatkozik az akció. Szolgáltatásokra, MediaMarkt ajándékkártyára, előrendelésekre, PlayIT jegyekre, 
élelmiszerekre, feldobox csomagokra, nem érvényes. Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb 
engedménnyel nem összevonható, áruházi átvétellel leadott webáruházi megrendelés esetén az átvétel során 
további kedvezmény nem érvényesíthető  
 
4.2.1 2017.11.03-án további akár 5 % extra árengedményre (, a termék bruttó fogyasztói árából kerül levonásra, nem 

a már 10 %-kal csökkentett fogyasztói árból) szerezhetnek jogosultságot azok a Résztvevők, akik 2017. november 3. 

napján vásárláskor egy, vagy több piros ruhadarabot viselnek. A piros ruhadarabok viselésével elérhető extra 

árengedmény maximuma: 5 %. A 10 % árengedményen felül megszerezhető árengedményt az adott áruház eladója a 

piros ruhadarabok ellenőrzése és összesítése után bizonylatra írja ki a Résztvevő részére. Az extra árengedmény a 

bizonylat birtokában és az alapján kerül a vételárból levonásra a pénztárnál történő fizetéskor.     

4.2.2 2017.11.04-én a 10% árengedményen felül, 25 000 Ft feletti vásárlás esetén 0% THM 10 hónapos futamidejű 

hitelre vásárolható meg a kiválasztott termék, a 4.1-es pontban felsorolt kikötések mellett.    
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0% THM 10 hónapra minden műszaki termékre! 

Átutalás vagy csoportos beszedési megbízásos fizetési mód választása esetén 

0,0% THM!1 

1 Ez a hirdetés a Tizedelő (TIZ500IG, TIZ501TOL) áruhitel konstrukcióra vonatkozik minden műszaki termékre. Az 

akció időpontja 2017. november 4-e. Átutalás vagy csoportos beszedési megbízásos fizetési mód választása 

esetén, 10 hónapos futamidőre 25 000 és 2 000 000 Ft hitelösszeg között a kamat 0%. Az éves kezelési díj 0%. THM 

0,0% 2 000 000 Ft hitelösszegnél 10 hónapra, a hitel teljes díja 0 Ft. Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 

megegyezik a hitel összegével, valamint a törlesztőrészletek összege: megegyezik a hitelösszeg és a futamidő 

hányadosával. A kamatozás típusa: rögzített, a Szerződés teljes futamidejére (fix kamatozás). A Bank nem jogosult 

az ügyleti kamatot egyoldalúan módosítani. Az önerő a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig min. 0% (TIZ500IG), 

500 001 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig min. 20%-a (TIZ501TOL). A hitelbírálat és az önerőkérés jogát a Budapest Bank Zrt. 

fenntartja. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64.§-a szerinti ajánlatnak. A részletes feltételekről, költségekről és a 

pontos THM-ről érdeklődjön az áruhitel pultnál, a győri/veszprémi Tesco áruházakban működő Tesco Pénzügy 

Partner pultoknál, a www.budapestbank.hu-n, vagy a 06-1-477-77-77-es Hitelvonalon! A Media Markt és a Media 

Markt győri és veszprémi Tesco áruházakban működtetett üzleteiben Tesco-Global Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, 

Kinizsi út 1-3.) a Budapest Bank Zrt. függő ügynöke. A törlesztőrészletek meghatározása során a kerekítés szabályai 

kerültek alkalmazásra, az utolsó törlesztőrészlet a feltüntetett törlesztőrészlettől eltér(het).  

 

A 3. pontban hivatkozott Résztvevő az általa viselt piros ruhadarabok számától függően az alábbi extra 

árengedményre jogosult:  

Fogyasztó által egyidejűleg viselt ruhadarabok száma 

(db) 

Extra árengedmény mértéke 

(%) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

Az árengedményre jogosító ruhadarab(ok)nak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie: 

- A Résztvevő által viselt, ruházathoz tartozó ruhadarabnak (férfi és női fehérnemű, ékszerek, hajcsatt, 

hajgumi, szemüveg kizárva) legalább fele arányban pirosnak kell lennie függetlenül annak mintázatától. 

Kétség esetén az adott MediaMarkt áruház eladója jogosult eldönteni a Résztvevő által viselt ruhadarabról, 

hogy az megfelel-e a hivatkozott színtelítettségi kritériumnak. Az eladó döntésével szemben nincs helye 

jogorvoslatnak.  

http://www.budapestbank.hu/
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- Csak olyan piros ruhadarab jogosít árengedményre, ami a többi viselt ruhadarab levétele nélkül szabad 

szemmel látható, megnézhető. 

- A páros ruhadarabok (így különösen, de nem kizárólagosan: cipő, egyéb lábbeli, zokni, harisnya, kesztyű stb.) 

a megszerezhető árengedmény szempontjából egy ruhadarabnak számítanak.        

Fontos további feltételek: 

 Amennyiben a Résztvevő ugyanazon típusú ruhadarabból többet is visel (pl: két nadrág, két póló, két ing, két 
pulóver stb.), KIZÁRÓLAG csak egyik után jogosult az 1 % extra árengedményre.  

 A Promóció valamennyi offline MediaMarkt áruházban KIZÁRÓLAG termék vásárlása esetén érvényes, a 4.1-
es pontban leírt korlátozások mellett.   

 A fogyasztó által a piros ruhadarabok okán megszerzett extra árengedmény a vásárolt termék értékéből 
kerül a MediaMarkt eladó által kiállított bizonylat alapján levonásra.   

 Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. 
 

5./ Vegyes rendelkezések  
5.1. A Promócióból ki vannak zárva: 

(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok (leányvállalatok) vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.); 

(b) a Promóció lebonyolításában esetlegesen részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok 

hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.). 

5.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen manipulációt, 

visszaélést, illetve a Promóció szellemével, céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 

tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, az érintett Résztvevőt a Promócióból azonnal kizárja.  

5.3. A Résztvevő jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy róla a Szervező, illetve az adott Media Markt áruház 
képviselője egész alakos kép-, hang- és filmfelvétel készítsen, azok a Szervező adatbázisába kerüljenek, egyben 
hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen Promóció, illetve későbbi reklám-
promócióhoz– a Résztvevő esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig - történő felhasználásához, idő-, területi- és 
alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.  
 

5.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzatban foglaltak indokolt esetben történő megváltoztatására, annak a 

www.mediamarkt.hu weboldalon és az áruházakban történő egyidejű közzétételével. 

Budapest, 2017. november 2. 
 

Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 
Szervező 
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1. számú melléklet: 
  

cikkszám MÁRKA típus 

      

1217105 INDESIT  ITWA 51051 

1204909 ELECTROLUX EWT1062IDW 

1144158 WHIRLPOOL AWE 66710 

1185416 WHIRLPOOL TDLR 60210 

1095928 INDESIT IWSC 51051 C ECO EU 

1160604 BEKO WMY-71033 PTLMB3 MOSÓGÉP 

1204908 ZANUSSI ZWSG6120V 

1232817 LG F2J5WN4W  

1213277 SAMSUNG WW70K44305W/LE 

1194200 BOSCH WTH85200BY 

1080447 HAUSMEISTER  HM 3108  

1112112 ZANUSSI ZRG 10800 WA 
1112117 ZANUSSI ZRA25600WA 

1191057 INDESIT LI6 S1 W 

1175540 GORENJE RK 6191 AW FACELIFT 

1175541 GORENJE RK 6191 AX FACELIFT 

1225951 BEKO RCSA-330K31W 

1112131 ZANUSSI ZRB36104WA 

1112132 ZANUSSI ZRB 36104 XA 

1210317 SAMSUNG RB33J3205SA/EF 

1204927 SAMSUNG RB33J3205WW/EF 

1209955 LG GBB60PZGFS 

1139485 Zanussi ZFU 27401 WA 

1226222 CANDY CDP 1L952W 

1226223 CANDY CDP 1L952X 

1092184 BOSCH SMS 40 E 32 EU 

1205789 WHIRLPOOL WFC3C26X 

1192361 BOSCH SPS53E18EU 

1228100 OK G 100 

  Mora P 141 AW  

1162549 ZANUSSI ZCK552G1WA 

1163218 ZANUSSI ZCK552G1XA 

1228102 OK E 300 W 

1228103 OK E 300 X 

1185180 ZANUSSI ZOB35722XV 

1093302 ZANUSSI ZEV 6240 FBA 

1161856 ZANUSSI ZEI6840FBA 

1140912 BOSCH HBN231E4 

1115962 BOSCH PKE611D17E 

1229671 OK. W 6100A2 

1101702 WHIRLPOOL AWO/C 6304 

1235325 LG FH2C3TD 

1112123 ZANUSSI ZRT23100WA 
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1170998 SAMSUNG RB 33 J 3830 SA / EF 

1195094 WHIRLPOOL HDLX 70410 

1204913 ELECTROLUX EDH3988TDW 

1230468 LG 49UJ6307 

1230481 LG 55SJ810V 

1237485 PHILIPS 55PUS6162/12  

1227984 SAMSUNG QE49Q7F  

1227990 SAMSUNG UE50MU6102 

1227995 SAMSUNG UE43MU6102  

1246100 SAMSUNG UE58MU6122 

1227975 SAMSUNG  QE55Q7F 

1227996 SAMSUNG  UE40MU6102  

1227999 SAMSUNG  UE32M5502  

1208500 SONY KD-65XD7505BAEP  

1243409 VORTEX LED-V32ZS40DC LED TV 

   
 


