
Kö

A

iizolvilá 

Több, mint 10 éve a játékosok szolgálatában 

VÁLASSZ TÖBB. MINT 50 EREDETI FOCIS 
ELŐRENDELŐI AJÁNDÉKUNK KÖZÜL 

https://www.konzolvilag.hu/fifa-17


https://www.konzolvilag.hu/xboxone/fifa-17
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/fifa-17
https://www.konzolvilag.hu/pc/fifa-17
https://www.konzolvilag.hu/xbox360/fifa-17
https://www.konzolvilag.hu/playstation3/fifa-17




https://www.konzolvilag.hu/xboxone/xbox-one-s-slim-1tb-fifa-17
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/xbox-one-500gb-battlefield-1-bundle


https://www.konzolvilag.hu/xboxone/recore
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/dead-rising-4


https://www.konzolvilag.hu/xboxone/forza-horizon-3
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/forza-horizon-3-ultimate-edition


https://www.konzolvilag.hu/xboxone/xbox-one-wireless-vezetek-nelkuli-controller-copper-shadow
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/xbox-one-wireless-vezetek-nelkuli-controller-dusk-shadow-kek
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/xbox-one-wireless-controller-white
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/xbox+live+felt%C3%B6lt%C5%91k%C3%A1rtya


https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/mafia+III
https://www.konzolvilag.hu/pc/mafia-iii-3
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/mafia-iii-3
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/mafia-iii-3
https://www.konzolvilag.hu/pc/dishonored-2
https://www.konzolvilag.hu/pc/dishonored-2
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/dishonored-2
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/dishonored-2
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/dishonored-2
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/dishonored-2


https://www.konzolvilag.hu/playstation4/batman-the-telltale-series
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/batman-the-telltale-series
https://www.konzolvilag.hu/pc/deus-ex-mankind-divided
https://www.konzolvilag.hu/pc/deus-ex-mankind-divided
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/deus-ex-mankind-divided
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/deus-ex-mankind-divided
https://www.konzolvilag.hu/pc/the-elder-scrolls-online-gold-edition
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/the-elder-scrolls-online-gold-edition
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/the-elder-scrolls-online-gold-edition


https://www.konzolvilag.hu/playstation4/xcom-2
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/xcom-2
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/batman-return-to-arkham
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/batman-return-to-arkham
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/bioshock-the-collection
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/bioshock-the-collection
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/final-fantasy-xv-versus-/11341
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/final-fantasy-xv-versus-/11339
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/final+fantasy+XV


https://www.konzolvilag.hu/playstation4/dragon-ball-xenoverse-2
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/dragon-ball-xenoverse-2
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/the-elder-scrolls-v-skyrim-remastered
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/the-elder-scrolls-v-skyrim-remastered
https://www.konzolvilag.hu/pc/rise-of-the-tomb-raider-20-year-celebration-edition-artbook-edition
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/rise-of-the-tomb-raider
https://www.konzolvilag.hu/pc/civilization-vi
https://www.konzolvilag.hu/pc/civilization-vi


https://www.konzolvilag.hu/playstation4/wwe-2k17
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/wwe-2k17
https://www.konzolvilag.hu/pc/the-witcher-3-wild-hunt-game-of-the-year-edition-goty
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/the-witcher-3-wild-hunt-game-of-the-year-edition-goty
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/the-witcher-3-wild-hunt-game-of-the-year-edition-goty
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/nba+2k17
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/nba-2k17
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/nba-2k17
https://www.konzolvilag.hu/pc/farm-expert-2017
https://www.konzolvilag.hu/pc/farm-expert-2017


https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Watch+Dogs+2
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Fractured+but+whole


https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Pro+Evolution+Soccer+2017
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Just+Dance+2017
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Steep


https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Rainbow+Six+Siege
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Assassin%27s+Creed+Syndicate+%28Magyar+felirattal%29
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Assassin%27s+Creed+Unity
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Track+Mania+Turbo
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Assassin%27s+Creed+Chronicles
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Tom+Clancy%27s+The+Division
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Far+Cry+Primal
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Far+Cry+4


https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Guitar+Hero+LIVE
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/World+of+Warcraft+Legion
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Assetto+Corsa
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Skylander%20Swap%20Force/szallitas-990


https://www.konzolvilag.hu/playstation4/sony-playstation-vr
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Gran+Turismo+Sport


https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/No+Man%27s+Sky
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/playstation-4-1tb-slim-fifa-17
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/playstation-4-ps4-1-tb-uncharted-4-a-thiefs-end


https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Dualshock+4
https://www.konzolvilag.hu/mind/keres/Sony+Stereo+Headset
https://www.konzolvilag.hu/playstation3/playstation-plus-kartya-1-eves-psn-plus-/9104
https://www.konzolvilag.hu/playstation3/playstation-plus-kartya-3-honapos-psn-plus-/9106
https://www.konzolvilag.hu/playstation3/playstation-plus-kartya-3-honapos-psn-plus-/9106
https://www.konzolvilag.hu/playstation3/playstation-plus-kartya-1-eves-psn-plus-/9104


https://www.konzolvilag.hu/playstation4/uncharted-4-a-thiefs-end-steelbook
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/uncharted-the-nathan-drake-collection
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/bloodborne-game-of-the-year-edition
https://www.konzolvilag.hu/playstation3/until-dawn-move-/10192
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/the-last-of-us-remastered
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/bloodborne
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/the-order-1886/11349
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/ratchet-clank
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/driveclub/10580
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/infamous-second-son/10582
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/killzone-shadow-fall/10578
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/sony-playstation-4-ps4-camera/11301
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/playstation-4-ps4-500-gb/11299


https://www.konzolvilag.hu/pc/asus-rog-strix-wireless-headset-fejhallgato
https://www.konzolvilag.hu/multi/asus-strix-dsp-gamer-headset
https://www.konzolvilag.hu/multi/asus-cerberus-gamer-fekete-headset
https://www.konzolvilag.hu/pc/asus-cerberus-arctic-magyar-gamer-billentyuzet
https://www.konzolvilag.hu/pc/asus-cerberus-magyar-gamer-billentyuzet
https://www.konzolvilag.hu/pc/asus-cerberus-gamer-eger
https://www.konzolvilag.hu/pc/asus-strix-claw-dark-gamer-eger
https://www.konzolvilag.hu/pc/asus-rog-spatha-gamer-eger
https://www.konzolvilag.hu/pc/asus-rog-whetstone-gamer-egerpad
https://www.konzolvilag.hu/pc/asus-cerberus-gamer-egerpad-fekete


https://www.konzolvilag.hu/playstation4/titanfall-2
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/titanfall-2
https://www.konzolvilag.hu/pc/titanfall-2




https://www.konzolvilag.hu/playstation4/battlefield-1
https://www.konzolvilag.hu/xboxone/battlefield-1
https://www.konzolvilag.hu/pc/battlefield-1


500
törzsvásárlói pont

AJÁNDÉK

Minden 10.000 Ft feletti játékszoftver rendelésenként 500 törzsvásárlói pontot 
adunk ajándékba.  
 Tehát nem kell mást tenned mint 2016. 10.01- től 2016.10.31-ig webáruházunkon 
keresztül vásárolnod minimum 10.000 Ft értékben dobozos játékszoftvert és au-
tomatikusan jóváírjuk törzsvásárlói kártyádon az 500 törzsvásárlói pontot. 
Szeretnél több kedvezményt? Mivel minden 10.000 Ft-ként jóváírjuk az 500 pontot 
akár több ezer törzsvásárlói pontot is összegyűjthetsz online rendeléseid után.  
 Ha például két 5000 Ft értékű játékszoftvert rendelsz, akkor jár az 500 pont. Amen-
nyiben 20.000 Ft ért rendelsz akkor 2x500 azaz 1000 pontot írunk jóvá a 
törzsvásárlói kártyádon. Ha 50.000 Ft-ért rendelsz játékszoftvert akkor 5X500 pont 
azaz 2500 pontot írunk jóvá, és így tovább. A törzsvásárlói pontjaidat pedig a követ-
kező vásárlásnál be tudod váltani, így egyre több kedvezményben részesülsz.
 Mire vársz még? Rendelj most online webshopunkon játékszoftvert és vedd igény-
be kedvezményeinket!
 *Az akció 2016.10.01-2016.10.31-ig érvényes a www.konzolvilag.hu weboldalon 
található dobozos játékszoftverekre. Felhívjuk figyelmed, hogy az akcióban a dig-
itálisan terjesztett játékszoftverek nem vesznek részt. Csak átvett online rendelések 
esetén tudjuk az 500 törzsvásárlói pontot jóváírni. Az ajándék törzsvásárlói ponto-
kat az átvételt követő munkanapon írjuk jóvá a törzsvásárlói kártyán. Törzsvásárlói 
kártyát ingyen tudsz igényelni webshopunkon és üzleteinkben.


