WARUNKI RABATU 20%, 30% I 40%
1. Niniejsze Warunki Rabatu 20%, 30% i 40% (dalej: Warunki), określają zasady skorzystania przez Kupującego z
możliwości zakupu oznaczonych produktów w Zestawie, dostępnych w Sklepie Internetowym mediamarkt.pl
albo placówkach handlowych MediaMarkt w Polsce (pełna lista sklepów MediaMarkt Polska dostępna
jest tutaj) (dalej zwani każdy z osobna: Sprzedającym), z uwzględnieniem Rabatu, o którym mowa w
punktach poniżej.
2. Asortyment (dalej zwany: Produktem), którego zakupu można dokonać na podstawie niniejszych Warunków
jest oznaczony przez Sprzedającego poprzez umieszczenie oznaczenia hasłem „Akcesoria w zestawie taniej do
-40%”. Asortyment, który nie oznaczony zgodnie z zdaniem poprzedzającym nie może być składnikiem
Zestawów, o których mowa w pkt. 3.
3. 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 20% ceny tego Produktu.
b) Kupujący dokonując zakupu trzech Produktów w Zestawie uprawniony jest do otrzymania Rabatu na
jeden najtańszy Produkt z Zestawu w wysokości 30% ceny tego Produktu.
c) Kupujący dokonując zakupu czterech Produktów w Zestawie uprawniony jest do otrzymania Rabatu na
jeden najtańszy Produkt z Zestawu w wysokości 40% ceny tego Produktu.
4. Rabat jest jednorazowy tzn. że nie może być wykorzystywany wielokrotnie. Kupującemu nie przysługuje
prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości Rabatu.
5. 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.
6. W przypadku zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego mediamarkt.pl Rabat zostanie odliczony na
etapie Koszyka, podczas składania Zamówienia, w przypadku zakupów z sklepie stacjonarnym MediaMarkt
Rabat zostanie odliczony przy kasie.
7. Kupujący dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym MediaMarkt nie ma prawa do dokonania zwrotu
pojedynczego Produktu z Zestawu.
8. 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.
9. Kupujący, który dokonał zakupu Zestawu w Sklepie 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 Media Markt (sklepy
stacjonarne). Kupujący biorąc udział w Akcji promocyjnej zostaje stosownie poinformowany o warunkach
prawa zwrotu.
10. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów z uwzględnieniem niniejszych warunków nie łączy się z Akcjami
promocyjnymi, obowiązującymi w czasie zawarcia powyższej umowy.
11. Kupujący dokonując zakupu Produktów w Zestawie z uwzględnieniem Rabatu akceptuje niniejsze Warunki.

12. Postanowienia niniejszych Warunków nie wyłączają uprawnień przyznanych kupującemu na mocy odrębnych
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
13. W przypadku sprzedaży na odległość W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji, mają
zastosowanie przepisy Regulaminu Sklepu Internetowego MediaMarkt oraz Ogólne Warunki Umów
Sprzedaży dostępne na stronie internetowej mediamarkt.pl.

