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Świąteczna promocja w sklepie funtech.pl 
 
 
Autoryzowany dystrybutor urządzeń elektroniki użytkowej takich producentów jak Acer, 
Asus, HP, HOMTOM, Bluboo czy UMIDIGI przygotował dla swoich klientów świąteczną 
ofertę promocyjną. Jest ona przedłużeniem propozycji rabatowych związanych z Black 
Friday oraz Cyber Monday. Na liście produktów z obniżoną ceną znalazła się spora gama 
laptopów oraz smartfonów. Pełną ofertę można znaleźć na dedykowanej podstronie 
współpracującego z dystrybutorem sklepu funtech.pl  
 
Poszukujący nowego laptopa klienci mogą się zainteresować Toshibą S55T, którego cena 
została obniżona o 620 złotych. Dedykowany dla bardziej wymagających użytkowników 
notebook jest wyposażony w procesor Intel Core i7-4710HQ, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 
o pojemności 1 TB oraz dotykowy ekran o przekątnej 15,6 cala.  
 
Na liście przecenionych laptopów znalazły się także produkty Acera oraz Asusa. Asus Zenbook 
UX303 można obecnie kupić za 4299 złotych, oszczędzając tym samym 351 PLN. Pod kątem 
specyfikacji tego modelu warto zwrócić uwagę na dysk SSD o pojemności aż 512 GB oraz 
dotykowy ekran o przekątnej 13,3 cala.  
 
Z palety laptopów Acer dystrybutor zdecydował się m.in. ma obniżenie ceny budżetowego 
modelu Aspire E1, który obecnie można nabyć za mniej niż 1439 PLN.  
 
Promocyjną ofertą została objęta także szeroka gama smartfonów, dystrybuowanych przez CK  
MEDIATOR. Przykładowo Xiaomi Redmi 4X można kupić już za 629 PLN. Obniżone zostały 
także m.in. ceny takich modeli jak Xiaomi Mi Mix 2, UMIDIGI Z, Ulefone Vienna, Ulefone T1 
czy Homtom HT20 Pro. 
 
Pełna oferta jest dostępna na dedykowanej podstronie sklepu funtech.pl 
  

http://funtech.pl/Promocja-spromo-pol.html?filter_producer=&filter_price=&filter_traits%5B1271165247%5D=1271165382%2C1271165376&filter_bestseller=


 

O firmie CK MEDIATOR 
 
Spółka CK MEDIATOR powstała w 1997 roku. Od początku działalności jej głównym profilem 
była hurtowa sprzedaż towarów IT, m.in laptopów marki Toshiba, ASUS, Lenovo, Dell, HP i 
Acer. Szerokie kontakty wśród producentów elektroniki, w 2016 roku 
zaowocowały rozszerzeniem oferty o najwyższej jakości smartfony chińskich marek, takich jak 
m.in.: Xiaomi, Doogee, HOMTOM, Bluboo, Ulefone czy UMI. Jednym z bieżących, kluczowych 
dla firmy celów jest sukcesywne wprowadzanie do oferty dystrybucyjnej kolejnych brandów i 
budowanie kompetencji najbardziej profesjonalnego importera tego typu urządzeń w Polsce. 
 
Więcej informacji na stronie: www.ckmediator.pl 
 

http://www.ckmediator.pl/

