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Tarkan’ın son single’ı Sevdanın Son Vuruşu, ilk defa ve sadece Media Markt 
mağazalarında! 

TARKAN  
SADECE MICROSD  

SADECE MEDIA MARKT’TA 
Türkiye’deki 15 mağazası ile, dünya markalarını en kaliteli hizmet, en bol ürün 

seçeneği ve en düşük fiyatlarla müşterilerine sunan Media Markt, yine bir ilke imza 
attı. Türk popunun yakışıklı yıldızı, megastar Tarkan’ın son single’ı Sevda’nın Son 

Vuruşu, microSD formatında, ilk defa ve sadece Media Markt’a özel olarak, 
sevenleriyle buluşuyor. 16.90 TL’lik satış fiyatı ile Media Markt’ın Türkiye’deki 15 

mağazasında birden aynı anda yerini alan Sevdanın Son Vuruşu  microSD’sini almak 
için acele etseniz iyi olur!!! 

 
Teknolojinin en düşük fiyatlı tek adresi Media Markt, Tarkan hayranlarını mağazalarına bekliyor.  
Tarkan’ın son single’ı Sevdanın Son Vuruşu ile ister kendinizi ödüllendirin isterseniz sevdiklerini 
mutlu edin. Üstelik, 2 GB kapasitesi ile cep telefonu hafıza kartı (microsSD)

Türkiye’de 15 ayrı noktada yer alan Media Markt’ların adreslerine 

 formatında satışa 
sunulan Tarkan’ın son single’ı Sevdanın Son Vuruşu’nu sadece Media Markt mağazalarında 
bulabileceksiniz. 
 
15 mağazada dünya markası 50.000 ürün 
Türkiye genelindeki 15 mağazasında, dünya markası ortalama 50.000 ürünü, en kaliteli hizmet, 
en bol ürün seçeneği ve en düşük fiyatlar ile müşterilerine sunan Media Markt, gerçekleştirdiği 
ilklere bir yenisini daha ekleyerek müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor.   
 
Media Markt mağazalarında, televizyon ve görüntü sistemlerinden Hi-Fi ses sistemlerine, 
fotoğraf makineleri ve kameralardan film DVD, müzik CD, bilgisayar oyunları ve konsollara, 
bilgisayar ve cep telefonlarından beyaz eşya ve küçük ev aletlerine kadar on binlerce ürün 
çeşidine en bol seçenek, en kaliteli hizmet ve en düşük fiyatlarla ulaşmak mümkün. 
 
Her bütçeye uygun on binlerce ürün seçeneğini tek bir çatı altında Media Markt’larda 
bulabilir, istediğiniz ürünü binlerce çeşit dünya markası ürün arasında karşılaştırabilirsiniz.  
 

www.mediamarkt.com.tr 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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