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ártáblán feltüntetett aktuális fogyasztói árából kerül levonásra. A kupon más, a termék vételárát csökkentő egyéb kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe, az aktuális reklámújságban szereplő termékek vásárlásakor nem érvényes (kivéve az Iphone 6, 
Huawei P20 LITE ajánlat esetén). Egy kupon márkánként egy termékre, egyszeri alkalommal váltható be és készpénzre nem váltható. Áruházban való vásárlás esetén az érvényesítéséhez fordulj munkatársainkhoz! Webáruházi vásárlás, megrendelés esetén 
az akcióban részt vevő termékek mellett már a kedvezményes fogyasztói árak kerültek a webáruházban feltüntetésre, kivéve a Huawei telefon ajánlat esetén, ahol a kosárba helyezés után vonódik le a kedvezmény. Áruházi átvétellel leadott webáruházi 
megrendelés esetén az átvétel során további kedvezmény nem érvényesíthető. A Cewe azonnali fotókidolgozás kupon webáruházi vásárlás, megrendelés esetén nem elérhető. Az Acer laptop és monitor ajánlat; a Bosch, Black&Decker, Fieldmann kerti és 

barkács ajánlat; a Landmann grill ajánlat; a Karcher magasnyomású mosó és tartozék ajánlat; a Razor elektromos jármű ajánlat kizárólag a weboldalunkon leadott megrendelések esetén, a webáruházunkból történő házhoz szállításkor érvényes.

minden
Panasonic

4K UHD felbontású 
televízióra

12% 

minden Samsung 
háztartási nagygépre 

és beépíthető 
termékre

10% 

minden Philips 4-es és 5-ös szériájú televízióra

minden Philips 6162 szériájú televízióra

minden Philips 4K UHD Smart Ambilight televízióra

minden Philips OLED televízióra

minden Philips BL hangszóróra

8% 

12% 

16% 

15% 

20% 

megjelölt LG Full HD és HD felbontású televízióra

megjelölt LG UHD felbontású televízióra

megjelölt LG Super UHD és OLED televízióra

megjelölt LG soundbarra

10%

12% 

15% 

12% 

minden LG 
háztartási 
nagygépre

10% 

megjelölt Sony soundbarra, bluray-re, DVD lejátszóra, 
autohifi fejegységre, hifi erősítőre, lemezjátszóra, 

bluetooth hangszóróra, hifi toronyra

16% 

10% 

15% 

megjelölt Sony FHD felbontású televízióra

megjelölt Sony 4K UHD felbontású televízióra

LG OLED55C7, OLED65C7 
és OLED65W7 televízióra

LG UJ7507 televízióra:
43”, 49”, 55” és 65” méretben

LG 55SJ950V és 65SJ950V televízióra

20% 

20% 

20% 

megjelölt Samsung HD és FHD felbontású televízióra

megjelölt Samsung UHD felbontású televízióra

megjelölt Samsung MU7/8/9 szériájú televízióra

megjelölt Samsung Qled televízióra

8%

14% 

15% 

17% 

minden
Whirlpool háztartási 

nagygépre
és beépíthető termékre

10% 

minden Zanussi háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden Electrolux háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden AEG háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

8% 

6% 

10% 

minden Bosch 
háztartási nagygépre

és beépíthető termékre
10% 

minden
Indesit háztartási 

nagygépre
és beépíthető termékre

10% 

minden Gorenje 
háztartási nagygépre

és beépíthető termékre
10% 

minden Liebherr 
háztartási nagygépre 

és beépíthető 
termékre

10% 
minden Candy 

háztartási nagygépre 
és beépíthető 

termékre
10% 

minden Sharp
háztartási nagygépre

és beépíthető termékre
10% 

minden Beko 
háztartási nagygépre 

és beépíthető 
termékre

10% 

Megjelölt Philips 
Lumea villanófényes 

szőrtelenítő 
készülékekre25% 

Érvényes: 2018.05.09-13.

Megjelölt Philips Satinel 
Prestige epilátorra 

(BREXXX sorozat)25% 
Érvényes: 2018.05.09-13.

Minden
Philips

gőzállomásra20% 
Érvényes: 2018.05.09-13.

Megjelölt Philips 
OneBlade hibrid 

borotvákra 
és pótfejekre25% 

Érvényes: 2018.05.09-13.

Megjelölt
Saeco automata 

kávéfőzőkre20% 
Érvényes: 2018.05.09-13.

Minden Philips, Saeco, 
Rowenta, Sonicare 
háztartási kisgép, 

padló- és szépségápolási 
termékre

20% 
Minden Cuisinart, Imetec, 

Babyliss háztartási 
kisgép és szépségápolási 

termékre
20% 

Minden Oral-B, Wahl, 
Moser szépség- és 

szájápolási termékre
20% 

Minden Bosch, 
Samsung, Zelmer 
háztartási kisgép

és padlóápolási 
termékre

20% 
Minden Electrolux, 

DeLonghi, Dyson 
háztartási kisgép és 

padlóápolási termékre
20% 

Minden
Braun, Tefal, Krups 
háztartási kisgép 
és szépségápolási 

termékre

20% 
Minden Nespresso, 

Jura, Cremesso 
kávéfőzőre

20% 
Minden Russell Hobbs, 
Kenwood, Remington 

háztartási kisgép és 
szépségápolási termékre

20% 



VÁLTSD BE, MEGÉRI!

Mert hülye azért nem vagyok.

MÁJ.10 - MÁJ.13. 

2018.

A Kupon Napok ajánlat kizárólag 2018. május 10–13-ig, de legfeljebb a készlet erejéig minden MediaMarkt áruházban és a www.mediamarkt.hu webáruházban leadott megrendelés esetén érvényes. Az áruházakban a kedvezmény az érintett termék áruházi 
ártáblán feltüntetett aktuális fogyasztói árából kerül levonásra. A kupon más, a termék vételárát csökkentő egyéb kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe, az aktuális reklámújságban szereplő termékek vásárlásakor nem érvényes (kivéve az Iphone 6, 
Huawei P20 LITE ajánlat esetén). Egy kupon márkánként egy termékre, egyszeri alkalommal váltható be és készpénzre nem váltható. Áruházban való vásárlás esetén az érvényesítéséhez fordulj munkatársainkhoz! Webáruházi vásárlás, megrendelés esetén 
az akcióban részt vevő termékek mellett már a kedvezményes fogyasztói árak kerültek a webáruházban feltüntetésre, kivéve a Huawei telefon ajánlat esetén, ahol a kosárba helyezés után vonódik le a kedvezmény. Áruházi átvétellel leadott webáruházi 
megrendelés esetén az átvétel során további kedvezmény nem érvényesíthető. A Cewe azonnali fotókidolgozás kupon webáruházi vásárlás, megrendelés esetén nem elérhető. Az Acer laptop és monitor ajánlat; a Bosch, Black&Decker, Fieldmann kerti és 

barkács ajánlat; a Landmann grill ajánlat; a Karcher magasnyomású mosó és tartozék ajánlat; a Razor elektromos jármű ajánlat kizárólag a weboldalunkon leadott megrendelések esetén, a webáruházunkból történő házhoz szállításkor érvényes.

Minden HP notebookra, 
átalakítható eszközre, 

nyomtatóra, és 
többfunkciós 
nyomtatóra

10% 

Minden Lenovo 
notebookra, 

átalakítható eszközre 
és tabletre

7% 
Minden

LG monitorra7% 

Galaxy S8 PLUS, NOTE 8, J330, J530

Galaxy J320

Galaxy J730

Galaxy A520, A320, S7, A8, S7 EDGE

Samsung GSM kiegészítőkre és kellékekre

10% 

12% 

15% 

15% 

20% 

Y7, Nova Smart, Mate 9, P10, P10 Plus okostelefonokra

Y6 2017, P Smart, P9 Lite 2017, P10 Lite, P9 lite Mini,
Mate 10 Pro okostelefonokra

P20 LITE okostelefonra

minden Huawei GSM/tablet kiegészítőre, mérlegre, 
órára, kamerára, fülhallgatóra

20%

15% 

12% 

15% 

Iphone 6 32GB10% 
Minden HTC 

okostelefonra10% 
Minden LG 

okostelefonra12% 

Minden XIAOMI 
okostelefonra10% 

XI
AO

M
I

Minden
ALCATEL tabletre15% 

5 DS modell10% 

Minden SONY 
okostelefonra10% 

SONY XZ1, 
XZ1 compact 

okostelefonokra
15% 

Minden
 ALLVIEW okos-, és 

mobiltelefonra
15% 

Minden DOOGEE 
okostelefonra10% 

DO
OG

EE Minden NAVON
kártyafüggetlen okostelefonra

Minden NAVON mobiltelefonra

Minden NAVON navigációra

15% 

10% 

15% 

Minden 
MOTOROLA 

okostelefonra
15% 

Minden
NAVITEL navigációra10% 

Minden
ASUS ZENFONE 
okostelefonra

15% 

Minden Canon kamerára, 
vakura, objektívre, kompakt 

fényképezőgépre, 1300D, 750D, 
760D, 800D, 70D, 77D és 80D 

valamint M10, M100, M3, M5, M50
és M6 modellre

10% 

Minden Olympus 
fényképezőgépre, 
objektívre, sport 

kamerára és diktafonra
11% Minden FujiFilm 

fényképezőgépre9% 

Minden NOKIA 
okostelefonra15% 

kivéve: 1 DS, 6.1, 7 PLUS

Minden Sony digitális fényképezőgépre 
(kivéve „W sorozat”) és 2K-s kamerára

Minden Sony cserélhető objektíves 
fényképezőgépre, 4K-s kamerára, objektívre, 

sport kamerára valamint „RX sorozatra”

10% 

15% 

Megjelölt Panasonic 
fényképezőgépekre, 

objektívekre és 
videokamerákra

7% 
Minden GoPro Action Cam termékre

Minden GoPro kiegészítőre

8% 

10% 

Minden Canon 
nyomtatóra, 
szkennerre

10% 

Minden Samsung nyomtatóra, ívelt, 
UHD és TV tuneres monitorra

Minden Samsung gamer monitorra

10% 

13% 

Minden
HUAWEI tabletre12% 

Azonnali fotókidolgozás 
gyorsan és egyszerűen 

okostelefonról, USB-ről vagy 
memóriakártyáról 10x15 

cm-es méretben 59 Ft

59
Ft/db 
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Minden Thomson 
falikonzolra, fej-
és fülhallgatóra

20% 

Minden HAMA fej 
-és fülhallgatóra20% 

Minden Skullcandy 
bluetooth fej-és 

fülhallgatóra
20% 

Minden Maxell fej-
és fülhallgatóra, 

memóriakártyára, 
USB kulcsra

20% 

Minden 
Philips fej-és 
fülhallgatóra

20% 
Minden Trust 
PC 2.1, 2.0, 5.1 
hangszóróra

15% Minden Fitbit 
Charge termékre 15% 

Megjelölt Archos 
hoverboardokra15% 

Minden Sony fej-
és fülhallgatóra, 

powerbankra, hálózati 
töltőre, memória kártyára 

és pendrive-ra

30% Minden 
Sony HDD termékre15% 

Minden
Samsung

SSD termékre
10% 

Megjelölt
Samsung Gear 

okosórákra
(R600, R760, R770 típusok)

15% 
Minden Philips 

izzóra és HUE okos 
otthon termékre

20% 

Megjelölt
Acer laptopokra
és monitorokra

kizárólag a webáruházban10% 

Minden Bosch kerti- és 
barkácsgépre, kiegészítőre 
kizárólag a webáruházban20% 

Minden Black&Decker 
kerti- és barkácsgépre, 

kiegészítőre kizárólag a 
webáruházban20% 

Minden Fieldmann kerti- és 
barkácsgépre, kiegészítőre,

kerti bútorra, grillre
kizárólag a webáruházban15% 

Minden Landmann faszenes- 
és gázos grillre, tartozékra 
kizárólag a webáruházban10% 

Minden Kärcher magasnyomású 
mosóra és tartozékaira, 

öntözéstechnikára
kizárólag a webáruházban10% 

Minden Razor elektromos
és manuális járműre

kizárólag a webáruházban20% 

Minden
Logitech termékre20% 

Minden SJCAM, ITOTAL, 
CONCORDE sport 

és autó fedélzeti 
kamerára

10% 


