
A Kuponnapok ajánlat kizárólag 2019. május 9–12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig minden MediaMarkt áruházban és a www.mediamarkt.hu webáruházban leadott megrendelés esetén érvényes. Csak háztartásban használatos 
mennyiségeket szolgálunk ki. A kupon más, a termék vételárát csökkentő egyéb kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe, az aktuális reklámújságban szereplő termékek vásárlásakor nem érvényes. A kupon készpénzre nem 
váltható. Az áruházakban a kuponon megjelölt kedvezmény mindig az eredeti árból kerül levonásra, egyes termékeknél az eredeti ár és a kuponos kedvezménnyel csökkentett ár is feltüntetésre kerül. Webáruházi vásárlás, 
megrendelés esetén az akcióban részt vevő termékek mellett már a kedvezményes fogyasztói árak kerültek a webáruházban feltüntetésre. CEWE fotókidolgozás szolgáltatásunk igénybevétele kizárólag a MediaMarkt áruházban 
érvényes. A Philips Avent Baba-mama termékekre, a Bosch Tassimo Happy kávéfőzőkre, az iRobot Roomba 981 robotporszívókra, a Momert kávéfőzőkre, az Ariete konyhai kisgépekre és vasaló termékekre, a Hauser konyhai 
kisgépekre és vasaló termékekre, a SMEG konyhai kisgépekre és vasaló termékekre, valamint a Hoover padlóápolási termékekre vonatkozó ajánlat kizárólag a weboldalunkon leadott megrendelések esetén, a webáruházunkból 
történő házhoz szállításkor érvényes.
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minden Samsung 
háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden Liebherr 
háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden Beko
háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden LG
háztartási
nagygépre

minden Bosch
háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden Candy
háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden Philips
Lumea villanófényes
szőrtelenítő készülékekre

minden Philips
vezeték nélküli
álló porszívókra

iRobot 
Roomba 981 
robotporszívóra

minden Ariete 
konyhai kisgépre 
és vasaló termékre

megjelölt Philips
Prestige epilátorra és 
hajápolási termékekre

minden Philips
baba-mama termékre 
webáruházunkban

minden Hauser
konyhai kisgépre és 
vasaló termékre

minden Philips
gőzállomásokra,
kézi és álló
ruhagőzölőkre

megjelölt Bosch
Tassimo Happy 
kávéfőzőkre

megjelölt Momert 
kávéfőzőkre

minden
Philips OneBlade
hibrid borotvára
és pótfejre

minden Gorenje
háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden Sharp
háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden
Whirlpool, Indesit
háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

5%

8%

10%

minden Zanussi háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden Electrolux háztartási nagygépre
és beépíthető termékre

minden AEG háztartási nagygépre
és beépíthető termékre
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minden SMEG
konyhai kisgépre és 
vasaló termékre

minden Bosch,
Delonghi, Philips 
kávéfőzőre,
konyhai kisgépre
és vasalóra

minden Babyliss, 
Imetec, Moser 
szépségápolási 
termékre

megjelölt 
TCL, Thomson 
televíziókra

megjelölt 
Acer laptopokra, 
átalakítható eszközökre
és monitorokra

megjelölt 
Alcatel, Archos
tabletekre

minden Bissell, 
Bosch, Electrolux 
padlóápolási 
termékre

minden Hoover 
padlóápolási
termékre

minden Braun,
Cusinart, Electrolux 
konyhai kisgépre
és vasalóra

minden Philips,
Rowenta, Samsung 
padlóápolási
termékre

minden Remington, 
Sonicare, Wahl 
szépségápolási
termékre

minden
Dolce Gusto,
Krups, Nespresso,
Sencor kávéfőzőre

minden Kenwood,
Russell Hobbs, Tefal 
konyhai kisgépre
és vasalóra

minden Braun, Oral-B, 
Philips, Rowenta 
szépség- és
szájápolási termékre

20%

10%

megjelölt 
Saeco kávéfőző 
termékekre

megjelölt OK televíziókra, 
soundbarokra, party 
hangfalakra, hordozható 
dvd lejátszókra

megjelölt Samsung
QLED televíziókra

megjelölt Samsung
UHD felbontású televíziókra

15%

10%

10%

10% 10%10%

15%

12% 15%12%

10%

15% 15%10%

megjelölt LG
UHD felbontású televíziókra

megjelölt LG
Super UHD és OLED televíziókra

megjelölt LG bluetooth hangszórókra,
party hangfalakra, mikro hifikre,
soundbarokra

megjelölt Philips
5-6-os szériájú Smart televíziókra

megjelölt Philips
7-8-as szériájú Smart televíziókra

megjelölt Philips
OLED televíziókra

megjelölt Sony
XG80, XG83, XG85 szériájú televíziókra

megjelölt Sony
XG90, XG95, ZF9 szériájú televíziókra

megjelölt Sony
OLED televíziókra és XF9005 soundbarra

megjelölt Panasonic
4K UHD televíziókra

megjelölt Panasonic
OLED televíziókra

minden Panasonic party hangfalra
(UA30, UA7, MAX4000, UX100)
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10%

10%

10-15%

10%

10%

10-17%

13-42%

megjelölt Asus 
laptopokra és 
átalakítható 
eszközökre

megjelölt Epson 
nyomtatókra

megjelölt Lenovo 
laptopokra, 
átalakítható 
eszközökre és 
tabletekre

megjelölt
Pocketbook
e-könyv olvasókra

iPhone 6S 32GB 
okostelefonra

iPhone 7 Plus 32GB 
okostelefonra

Megjelölt Samsung 
okostelefonokra

Megjelölt Honor 
okostelefonokra

10%

10%

10%

10%

10-22%

14-23%

25-45%

megjelölt Canon 
nyomtatókra,
szkennerekre

megjelölt HP laptopokra,
átalakítható eszközökre,
monitorokra és
nyomtatókra

megjelölt LG
monitorokra

megjelölt 
Samsung 
nyomtatókra

Megjelölt Huawei 
okostelefonokra

Megjelölt Alcatel 
mobiltelefonokra

Megjelölt LG 
okostelefonokra

8%

15-20%

10%

10-20%

20-40%

13-25%

megjelölt Dell 
laptopokra és 
átalakítható 
eszközökre

megjelölt 
Huawei 
tabletekre

Megjelölt MSI 
laptopokra

megjelölt 
Samsung 
monitorokra

Megjelölt Nokia 
mobil-, és 
okostelefonokra

Megjelölt Doogee 
okostelefonokra

10-17%
Megjelölt Asus 
okostelefonokra
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10-20%

11%

20%

20%

20%

20%

Megjelölt Xiaomi 
okostelefonokra

Minden Olympus
fényképezőgépre,
objektívre, távcsőre, sport 
kamerára és diktafonra

Minden Fujifilm
fényképezőgépre

Minden Panasonic 
bluetooth fej-
és fülhallgatóra

Minden Samsung, 
Huawei tablet 
kiegészítőre

Minden Genius, 
Logitech, 
Microsoft
PC kellékre

Minden Hama, 
Thomson, 
Vogels 
falikonzolra

10-16%

25%

20%

20%

20%

Megjelölt Navon 
mobil-, és 
okostelefonokra

Megjelölt Sony
digitális fényképezőgépekre
és 2K-s kamerára
Minden Sony cserélhető 
objektíves fényképezőgépre, 
4K-s kamerára, objektívre,
sport kamerára
valamint “RX sorozatra”

Azonnali fotókidolgozás
gyorsan és egyszerűen 
okostelefonról, usb-ről
vagy memóriakártyáról
többféle méretben 
áruházainkban

Minden Maxell, 
Sennheiser, Sony
fej- és
fülhallgatóra

Minden Samsung, 
Huawei, SBS, 
Nokia, Honor 
mobiltelefon 
kiegészítőre

Minden Genius,
Hyperx, Logitech 
gamer termékre

10%

7%

10%

20%

20%

30%

Minden Canon kamerára, 
vakura, objektívre, kompakt 
fényképezőgépre, 4000D, 2000D, 
200D, 800D, 77D és 80D valamint 
M100, M3, M5, M6 és M50 modellre 

Megjelölt Panasonic 
fényképezőgépekre, 
objektívekre és
videokamerákra
Minden Nikon
fényképezőgépre,
objektívre és távcsőre

Minden SJCAM sport és 
fedélzeti kamerára
Minden ITOTAL
sport és autós fedélzeti 
kamerára
Minden Polaroid 
fényékpezőgépre

Minden
SBS, Huawei, 
Samsung, 
Nokia, Honor 
fülhallgatóra

Minden Toshiba, 
Maxell, Verbatim 
adattárolóra

Megjelölt Varta 
termékekre

Minden GoPro
Action Cam termékre

Minden GoPro
márkájú kiegészítőre

10%

12%

20%Minden Avide 
izzóra

10%

15%

Megjelölt Xbox One S 
gépcsomagok szuper áron

megjelölt Xbox One X 
gépcsomagok szuper áron


