WARUNKI PROGRAMU „RABATOMANIA”
1. Niniejsze Warunki programu „RABATOMANIA” (dalej: „Warunki”), określają zasady skorzystania przez
Kupującego z możliwości zakupu Produktów (dalej: „Produkty”) w Zestawie za pośrednictwem Sklepu
Internetowego mediamarkt.pl należącego do spółki Media Saturn Online Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, zarejestrowaną w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000403979, o numerze NIP 7010327611, o numerze REGON 145902629, o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000, 00 złotych lub w Sklepach stacjonarnych Media Markt w Polsce (pełna lista
sklepów Media Markt Polska dostępna jest tutaj) (dalej zwani każdy z osobna: „Sprzedającym”), z
uwzględnieniem Rabatu, o którym mowa w punktach poniżej.
2. Produkty biorące udział w Programie „RABATOMANIA” za pośrednictwem Sklepu Internetowego
mediamarkt.pl zostały wskazane w Tabeli nr 1 do niniejszych Warunków. Ponadto Produkty będą oznaczone
emblematem o treści „RABATOMANIA”. Produkty, biorące udział w Programie „RABATOMANIA, których
zakupu można dokonać w Sklepach stacjonarnych Media Markt oznaczone są etykietą z hasłem
„RABATOMANIA”, wzór etykiety został wskazany w Tabeli nr 2. Produkty nie zawierające powyższego
oznaczenia nie mogą być składnikiem Zestawów, o których mowa w pkt. 4 poniżej.
3. Program „RABATOMANIA” nie obejmuje Produktów znajdujących się w Outlecie. Z Programu „RABATOMANIA”
nie można skorzystać w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, płatności w sklepie lub płatności
przelewem tradycyjnym.
4. Kupujący ma możliwość zakupu Produktów oznaczonych zgodnie z pkt. 2, w ramach jednej umowy sprzedaży
w Zestawie, z uwzględnieniem Rabatu przy spełnieniu poniższych wymagań:
a) Kupujący dokonując zakupu dwóch Produktów w Zestawie uprawniony jest do otrzymania Rabatu na
jeden tańszy Produkt z Zestawu w wysokości 25% ceny tego Produktu.
b) Kupujący dokonując zakupu trzech Produktów w Zestawie uprawniony jest do otrzymania Rabatu na
jeden najtańszy Produkt z Zestawu w wysokości 45% ceny tego Produktu.
c) Kupujący dokonując zakupu czterech Produktów w Zestawie uprawniony jest do otrzymania Rabatu na
jeden najtańszy Produkt z Zestawu w wysokości 75% ceny tego Produktu.
d) Kupujący dokonując zakupu pięciu Produktów w Zestawie uprawniony jest do otrzymania Rabatu na jeden
najtańszy Produkt z Zestawu w wysokości 99% ceny tego Produktu.
5. Kupującemu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości Rabatu.
6. Zakres Produktów może ulec zmianie w zależności od aktualnej oferty Sprzedającego lub dostępności towaru
u Sprzedającego. Tabela nr 1 zawierająca Produkty biorące udział w Programie „RABATOMANIA” za
pośrednictwem Sklepu Internetowego mediamarkt.pl jest na bieżąco aktualizowana.
7. Sprzedający ma prawo do zakończenia sprzedaży na niniejszych Warunkach, w każdym czasie z ważnej
przyczyny, jaką jest w szczególności zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, ekonomiczna
nieopłacalność, wyczerpanie zapasów Produktów, wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy
publicznej skutkującej koniecznością jej zakończenia, wprowadzenie w miejsce sprzedaży na niniejszych
Warunkach innych form sprzedaży.
8. W przypadku zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego mediamarkt.pl Rabat zostanie odliczony na
etapie Koszyka, podczas składania Zamówienia, w przypadku zakupów w Sklepie stacjonarnym Media Markt
Rabat zostanie odliczony przy kasie.
9. Uczestnik w ramach Programu „RABATOMANIA” może dokonać w ramach jednej umowy sprzedaży zakupu
wyłącznie jednej sztuki Produktu danego rodzaju w danym Zestawie.

Przykład:
Zestaw może obejmować tylko jedną lodówkę, jeden piekarnik, itp. – decyduje nazwa towaru na
opakowaniu.
10. Kupujący dokonując zakupu w Sklepie stacjonarnym Media Markt nie ma prawa do dokonania zwrotu
pojedynczego Produktu z Zestawu.
11. Kupujący, który dokonał zakupu Zestawu w Sklepie Internetowym mediamarkt.pl przysługuje prawo
odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego
mediamarkt.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży. Kupujący nie może zwrócić pojedynczego
składnika Zestawu.
12. Kupujący, który dokonał zakupu Zestawu w Sklepie stacjonarnym Media Markt, przysługuje możliwość
wymiany lub zwrotu. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu. Zasady wymiany towaru
obowiązujące u Organizatora zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym w Sklepach
stacjonarnych Media Markt.
13. Program „RABATOMANIA” nie łączy się z innymi Akcjami promocyjnymi.
14. Kupujący dokonując zakupu Produktów w Zestawie z uwzględnieniem Rabatu akceptuje niniejsze Warunki.
15. Postanowienia niniejszych Warunków nie wyłączają uprawnień przyznanych Kupującemu na mocy odrębnych
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
16. W przypadku sprzedaży na odległość, w sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, mają
zastosowanie przepisy Regulaminu Sklepu Internetowego Media Markt oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży
dostępne na stronie internetowej mediamarkt.pl.
17. Program obowiązuje od 06.04.2022 r.

Tabela nr 1
Produkty biorące udział w programie „RABATOMANIA”
Kategoria
AGD DUŻE
AGD DO ZABUDOWY

Link do listy z produktami
https://mediamarkt.pl/lp-program-rabatomania/agd
https://mediamarkt.pl/lp-program-rabatomania/agd-do-zabudowy

Tabela nr 2
Wzór etykiety „RABATOMANIA”
Etykieta „RABATOMANIA”

