OD PONIEDZIAŁKU

Od PONIEDZIAŁKU, 9.01 do ŚRODY, 11.01
lub do wyczerpania zapasów

POLSKI KURCZAK – UDA LUB PODUDZIA

DO

33%TANIEJ
33%

TANIEJ*

10,99
Cena regularna (bez obniżek):
10,99 zł/1 opak.
pomarańcze, 2 kg

Pomarańcze,
XXL

42%

*

10,99

42%TANIEJ

42%

Cena regularna (bez obniżek):
10,99 zł/1 opak.
pomarańcze, 2 kg

Pomarańcze,
XXL
3 kg/1 opak.
1 kg = 3,66 zł
* w porównaniu
z pomarańczami,
2 kg/1 opak.

TANIEJ*

34%TANIEJ

4,49
Cena regularna (bez obniżek):
4,56 zł/1 opak.
cytryny, 500 g

*

7,49

RZEŹNIK

1 kg
* w porównaniu z udami
kurczaka Rzeźnik, 1 kg
Limit: 4 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 12,99 zł/1 kg.

DO

40%TANIEJ

*

7,49
Cena regularna (bez obniżek):
12,49 zł/1 kg

RZEŹNIK

1 kg
* w porównaniu z udami
kurczaka Rzeźnik, 1 kg
Limit: 4 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 12,99 zł/1 kg.

Cena regularna (bez obniżek):
12,99 zł/1 kg

4,49

7,49
Polski kurczak –
uda, XXL

RZEŹNIK

34%

*

Cena regularna (bez obniżek):
12,99 zł/1 kg

Polski kurczak –
* XXL
uda,
TANIEJ

3 kg/1 opak.
1 kg = 3,66 zł
* w porównaniu
z pomarańczami,
2 kg/1 opak.

TANIEJ*

Polski kurczak –
podudzia, XXL

1 kg
* w porównaniu z podudziami
kurczaka Rzeźnik, 1 kg
Limit: 4 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 12,49 zł/1 kg.

ORZECHY ALESTO, XXL,

34% TANIEJ

Cena regularna (bez obniżek):
4,56 zł/1 opak.
cytryny, 500 g

Cytryny, XXL

750 g/1 opak.
1 kg = 5,99 zł
* w porównaniu z cytrynami,
500 g/1 opak.

Cytryny, XXL

750 g/1 opak.
1 kg = 5,99 zł
* w porównaniu z cytrynami,
500 g/1 opak.

PEPSI, XXL,

36%

Z kuponem
10,95*

7,292,80
7,29
Z kuponem

2 + 1**

GRATIS
Aktywuj w aplikacji

**

**

Z kuponem
10,95*

7,29

**

Cena regularna (bez obniżek):
10,95 zł/1 opak.

Kiełbasa śląska
550 g/1 opak.
* cena regularna

Cena regularna
(bez obniżek):
Cena
regularna
(bez obniżek):
10,95 zł/1 opak.
10,95
zł/1 opak.

PIKOK

PIKOK
Kiełbasa śląska

AŻ

550 g/1 opak.
* cena regularna
Kiełbasa
śląska 5 L
** w odniesieniu do ceny

550
g/1 opak.
regularnej,
za 1regularna
przy
*cena
cena
zakupie 3
**
w
odniesieniu
do ceny
Szczegóły promocji
regularnej,
dostępne
w aplikacji Lidl Plus.
cena
za 1 przy
zakupie 3

2-pak

TYLKO
ZA 1 L

Aktywuj w aplikacji

PIKOK

**

10,95*

GRATIS 2 + 1

TANIEJ*

ZŁ

13,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 13,49 zł/1 opak.

Pepsi, XXL

2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,80 zł
* w porównaniu z Pepsi, 2 l

5744

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

WYBRANE WĘDLINY PIKOK, XXL,

DO

40%

TANIEJ

SZUKAJ
NA

STANDZIE

30%TANIEJ

*

16,69
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 16,99 zł/1 opak.

PIKOK

Kabanosy, XXL

480 g/1 opak.
drobiowo-wieprzowe
lub wieprzowe
1 kg = 34,77 zł
* w porównaniu z kabanosami
drobiowo-wieprzowymi
lub wieprzowymi Pikok, 120 g

25%TANIEJ

AŻ

480 G

40%TANIEJ

**

15,99*

11,99

9,51

Cena regularna (przed obniżką):
15,99 zł/1 opak.

Cena regularna (przed obniżką):
9,99 zł/1 opak.

PIKOK

PIKOK

Kiełbasa
żywiecka, XXL

600 g/1 opak.
* cena regularna:
** w odniesieniu do ceny regularnej,
1 kg = 19,98 zł
Limit: 4 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie
sprzedawane w cenie 15,99 zł/1 kg.
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*

AŻ

600 G

Polędwica
sopocka
w plastrach,
XXL

400 g/1 opak.
1 kg = 23,78 zł
* w porównaniu z polędwicą
sopocką w plastrach Pikok,
250 g

AŻ

400 G

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
9.01

ORZECHY

DO

34%

TANIEJ

23% TANIEJ

34% TANIEJ

*

14,99

25,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 14,99 zł/1 opak.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 25,99 zł/1 opak.

ALESTO

Pistacje
kalifornijskie, XXL

ALESTO SELECTION

Orzechy włoskie,
XXL

300 g/1 opak.
1 kg = 49,97 zł

* w porównaniu do Alesto,
pistacje kalifornijskie, 250 g

500 g/1 opak.
1 kg = 51,98 zł

* w porównaniu do Alesto,
orzechy włoskie, 200 g

ALESTO SELECTION

Królewska
mieszanka
orzechów, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 43,98 zł

* w porównaniu do Alesto,
mieszanka orzechów, 200 g

28% TANIEJ

26% TANIEJ

*

21,38

Najniższa cena z 30 dni
(przed obniżką): 21,99 zł/1 opak.

*

22,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 22,99 zł/1 opak.

27% TANIEJ

ALESTO SELECTION

Orzechy nerkowca, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 45,98 zł

19,99

* w porównaniu do Alesto, orzechy
nerkowca, 200 g

ALESTO

Orzechowe
mixy, XXL
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 47,93 zł

* w porównaniu
do Alesto, orzechowe
mixy, 200 g

20% TANIEJ

14,38

Najniższa cena z 30 dni
(przed obniżką): 14,38 zł/1 opak.

*

*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 19,99 zł/1 opak.

ALESTO SELECTION

Migdały łuskane,
XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 39,98 zł

* w porównaniu do Alesto,
migdały łuskane, 200 g

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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*

Od poniedziałku,
9.01

NUTELLA

22%

TANIEJ
22%

TANIEJ*

AŻ

600 G

17,99

SZUKAJ
NA

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 16,99 zł/1 opak.

STANDZIE

Nutella

600 g/1 opak.
1 kg = 29,98 zł
* w porównaniu z Nutellą, 350 g

NAJWIĘKSZA POJEMNOŚĆ NA RYNKU

PEPSI

TYLKO

2,80 ZŁ
ZA 1 L

AŻ

5L

36%

TANIEJ*
2-pak

13,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 13,49 zł/1 opak.

Pepsi, XXL

2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,80 zł
* w porównaniu z Pepsi, 2 l

4
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Tylko w środę,
11.01

GRATISOWE

ŚRODY

Zk

Z LIDL PLUS
PRZY ZAKUPACH

7,

2+1

GRATIS**
Aktywuj w aplikacji

Z kuponem Cena regular
10,95*

2 + 1**

GRATIS

Aktywuj w aplikacji

10,95 zł/1 op

7,29 Kiełbas
PIKOK
**

550 g/1 opak
Cena regularna (bez obniżek):* cena regul
10,95 zł/1 opak.
** w odniesi
PIKOK
Kiełbasa śląska cena za 1 prz
Szczegóły p
550 g/1 opak.
* cena regularna
w aplikacji L
** w odniesieniu do ceny regularnej,

21
TYLKO

W ŚRODĘ
11.01

+

GRATIS

cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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%

%

%

%

TANIEJ
%
%
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*

%

%

%

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE
TEGO SAMEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL.
SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

20%TANIEJ

**

6,99*

5,59
Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/100 g

Halibut,
filet bez skóry

100 g
1 kg = 55,90 zł
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

28%TANIEJ

**

28% TANIEJ**
24,90*

17,90

3,48*

28%

TANIEJ**

3,48*

2,49
Cena regularna (bez obniżek):
3,48 zł/1 opak.

LISNER

Śledzik
na raz

100 g/1 opak.
z cebulą,
z suszonymi pomidorami
lub z ogórkiem
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej

2,49
Cena regularna (bez obniżek):
3,48 zł/1 opak.

LISNER

Śledzik
na raz

100 g/1 opak.
z cebulą,
z suszonymi pomidorami
lub z ogórkiem
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej

28% TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
24,90 zł/1 kg

24,90*

17,90

Do soboty, 14.01
NAUTICA

Makrela, tusza
wędzona na gorąco

1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek):
24,90 zł/1 kg

Do soboty, 14.01
NAUTICA

Makrela, tusza
wędzona na gorąco

1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

23%TANIEJ

**

31,99*

24,59
Cena regularna (bez obniżek):
31,99 zł/1 kg

RZEŹNIK

Polski indyk –
polędwiczki
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

%

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*

22%TANIEJ

22%TANIEJ

**

1,99*

1,55
Cena regularna (bez obniżek):
1,99 zł/1 opak.

PILOS

Serek wiejski
z polskiego mleka

200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 0,78 zł

%

**

3,49*

2,70
Cena regularna (bez obniżek):
3,49 zł/1 opak.

PILOS

Twaróg półtłusty
mielony

250 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 1,08 zł

21%TANIEJ
4,79*

3,75
Cena regularna (bez obniżek):
4,79 zł/1 opak.

PILOS

Serek homogenizowany
385 g, 400 g/1 opak.
brzoskwinia, truskawka lub wanilia
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 9,74/9,38 zł

%
21%TANIEJ

%

**

16%TANIEJ

3,55*

2,79
Cena regularna (bez obniżek):
3,55 zł/1 opak.

PILOS

Kefir naturalny

1 kg/1 opak.
1,5% lub 2%
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
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**

**

5,99*

AŻ

1 KG

4,99
Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak.

MLEKOVITA

Jogurt naturalny
typu greckiego
1 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE
TEGO SAMEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL.
SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

%

33%TANIEJ

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

%

28%TANIEJ

**

**

2,99*

2,79*

1,99

1,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,99 zł/1 opak.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,99 zł/1 opak.

FIN CARRÉ

FIN CARRÉ

Czekolada deserowa

Czekolada mleczna

100 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

100 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

WYBRANE CIASTKA

25%

, 125 G,

TANIEJ
MIKSUJ
DOWOLNIE

25%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

%

%

WYBRANE
ciastka
Sondey, 125 g
Szczegóły promocji
dostępne w aplikacji
Lidl Plus.

%

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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%

TANIEJ

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*

TANIEJ**
6,49*

5,25

TANIEJ**
8,49*

6,85

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,49 zł/1 opak.

INKA

Kawa zbożowa,
100% naturalnych
składników
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
100 g = 2,63 zł

TANIEJ**
8,49*

6,85
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 8,49 zł/1 opak.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 8,49 zł/1 opak.

INKA

Kawa zbożowa
karmelowa
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
100 g = 3,43 zł

INKA

Kawa zbożowa
karmelowa
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
100 g = 3,43 zł

20%

TANIEJ**

54,99*

43,49
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 54,99 zł/1 opak.

MK CAFÉ

Premium, kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
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TANIEJ**
10,99*

8,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 10,99 zł/1 opak.

PUCHATEK

Napój kakaowy
600 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 14,98 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

%

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE
TEGO SAMEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL.
SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

31% TANIEJ**

1,89

1,99*

**

1,55

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,75 zł/1 but.

OSHEE

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 1,99 zł/1 but.

Vitamin Water,
napój z witaminami

20%

%
%

22%TANIEJ

2,75*

SOLEVITA

555 ml/1 but.
magnez + B6 lub minerały
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Sok 100%
pomarańczowy
lub jabłkowy

330 ml/1 but.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 4,70 zł

SOKU

27% TANIEJ**
2,19*

20%

1,59

TANIEJ**

4,99*

3,99

%

Cena regularna (bez obniżek):
4,99 zł/1 opak.

CHEF SELECT

Bagietka

2 x 175 g/1 opak.
z masłem ziołowym lub czosnkowym
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 11,40 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,19 zł/1 opak.

%

TASTINO

Waﬂe ryżowe

100 g/1 opak.
naturalne, musli
lub wieloziarniste
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

%

%

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

20%

TANIEJ**

9,59*

7,59
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 9,59 zł/1 opak.

ALESTO

Figi, daktyle
lub mieszanka
suszonych owoców

200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,80 zł

10% ZNIŻKI

31% TANIEJ**
14,49*

9,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 14,49 zł/1 opak.

KUCHNIALIDLA.PL

Ksylitol

300 g/1 opak
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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TANIEJ

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH
NIŻ CENY REGULARNEY W 2022 R.*
Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

20%TANIEJ

10% ZNIŻKI
**

5,39*

4,29

6,99*

4,99
CIEN

%

Krem
przeciwzmarszczkowy
Q10

AŻ

CIEN

50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
100 ml = 9,98 zł

1L

Kremowy
płyn do kąpieli

KOSMETYKI DO WŁOSÓW

DO
Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

25%TANIEJ

**

32%

TANIEJ

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

29%TANIEJ

**

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

32%TANIEJ

**

5,99*

4,49

6,99*

4,95

6,45

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 9,49 zł/1 opak.

CIEN PROFESSIONAL

Lakier do włosów
250 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
100 ml = 1,80 zł

12

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,79 zł/1 opak.

1 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej

28%TANIEJ

R 02/23

CIEN PROFESSIONAL

Szampon do włosów

250 ml/1 opak.
z keratyną lub z olejkiem makadamia
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 ml = 1,98 zł

9,49*

CIEN PROFESSIONAL

Maska do włosów

300 ml/1 opak.
z keratyną lub z olejkiem makadamia
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 l = 21,50 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

%

TANIEJ
%
30%

%

CZYSTOŚĆ W TWOIM DOMU DO

DO

22%TANIEJ

20%TANIEJ

**

9,99*

6,99

7,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 8,99 zł/1 opak.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 9,99 zł/1 opak.

W5 ELEGANCE

W5 ELEGANCE

Perfumowane zawieszki
toaletowe kwiatki

75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 ml = 9,32 zł

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

3 x 33 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 8,07 zł

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

%

AŻ

2,9 L

Z kuponem
6,49*

30%

TANIEJ**
Aktywuj w aplikacji

Z kuponem
6,49*

30%

TANIEJ**

4,49

%

Aktywuj w aplikacji

**

8,99*

Perfumowane krążki
żelowe do toalety
Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

%

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE
TEGO SAMEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL.
SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,49 zł/1 opak.

LUDWIK

Płyn do naczyń

900 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

4,49

TANIEJ
TANIEJ
30%
25%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
**

7,99* 6,49 zł/1 opak.
(przed obniżką):

5,99

LUDWIK

Płyn do naczyń

%

**

36,99*

25,89

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
cena z ostatnich 30 dni
900Najniższa
g/1 opak.
(przed obniżką): 25,89 zł/1 opak.
(przed obniżką): 7,99 zł/1 opak.
różne
rodzaje
LOVELA
TYTAN
* cena
regularna
Mleczko do prania
Żel do
WC
700 g/1 opak.
kolorów
** w
odniesieniu do ceny regularnej
różne rodzaje
2,9 l/1 opak.
* cena regularna
* cena regularna
Szczegóły
promocji dostępne
** w odniesieniu do ceny regularnej
** w odniesieniu
w aplikacji
1 kg = 8,56 zł Lidl Plus.
do ceny regularnej

%

1 l = 8,93 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

MASZ

WYBÓR

1,89
NAŁĘCZOWIANKA

Woda
mineralna
niegazowana
1,5 l/1 but.
1 l = 1,26 zł

4,75
KASIA

Margaryna
250 g/1 opak.
100 g = 1,90 zł

6,99
PUDLISZKI

Ketchup

500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 13,98 zł

14

R 02/23

1,19
SAGUARO

Woda
mineralna
niegazowana
1,5 l/1 but.
1 l = 0,79 zł

2,99
JOASIA

Margaryna
250 g/1 opak.
100 g = 1,20 zł

3,99
KANIA

Ketchup

560 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 7,13 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

MASZ

WYBÓR

5,49
RED BULL

Napój
energetyzujący
250 ml/1 pusz.
100 ml = 2,20 zł

17,99
DOVE

Antyperspirant lub
dezodorant dla kobiet
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,00 zł

1,89
KONG STRONG

Napój
energetyzujący
250 ml/1 pusz.
100 ml = 0,76 zł

6,29
CIEN

Antyperspirant lub
dezodorant dla kobiet
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,15 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Z KARTĄ ZINY
D
O
R
J
E
Ż
U
D

DODATKOWE

10% ZNIŻKI
OD CEN PROMOCYJNYCH
I REGULARNYCH,
NA WYBRANE KATEGORIE!
Więcej informacji o akcji znajdziesz na www.lidl.pl

%
%

%

%

%

%
świeże warzywa i owoce

pielęgnacja skóry i włosów

chrupiące pieczywo

artykuły dla dzieci

kasze, ryże i przyprawy

płatki śniadaniowe

chemia domowa

DAJ SZANSĘ

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

NIEDOSKONAŁYM

WARZYWOM I OWOCOM

Wyglądają inaczej, smakują tak samo
– nie marnuj żywności i wspieraj polskich rolników!

SUPERCENA

6,99
Polskie warzywa niedoskonałe
3 kg/1 opak.
1 kg = 2,33 zł
w zestawie: marchew, seler i burak

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji

SUPERCENA

DUŻY
ROZMIAR

1,79
Polskie jabłka
niedoskonałe, luzem
1 kg

SUPERCENA

9,99

Polskie pomidory
niedoskonałe*
1 kg/1 opak.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

CYTRUSY XXL

DO

34%

34% TANIEJ
TANIEJ*

4,49

TYLKO
5,99 ZŁ
ZA 1 KG

Cena regularna (bez obniżek):
4,56 zł/1 opak.
cytryny, 500 g

Cytryny, XXL

750 g/ 1 opak.
1 kg = 5,99 zł
* w porównaniu z cytrynami,
500 g/1 opak.

33%

TANIEJ*

10,99
Cena regularna (bez obniżek):
10,99 zł/1 opak.
pomarańcze, 2 kg

Pomarańcze, XXL

TYLKO
3,66 ZŁ
ZA 1 KG

3 kg/1 opak.
1 kg = 3,66 zł
* w porównaniu
z pomarańczami, 2 kg/1 opak.
18

R 02/23

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

WARZYWA XXL

DO 43%
TYLKO
1,49 ZŁ
ZA 1 KG

25%

TANIEJ

TANIEJ**

7,99*

5,95

Polskie ziemniaki
jadalne, XXL

4 kg/1 opak.
1 kg = 1,49 zł
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny
regularnej

Cena regularna (bez obniżek):
7,99 zł/1 opak.

TYLKO
2,25 ZŁ
ZA 1 KG

43%

TANIEJ*

8,99

Polska marchew, XXL
4 kg/1 opak.
1 kg = 2,25 zł
* w porównaniu
z marchwią, luzem

Cena regularna (bez obniżek):
marchew, luzem 3,99 zł/1 kg

TYLKO
2,25 ZŁ
ZA 1 KG

43%

TANIEJ*

8,99

Polska cebula
żółta, XXL

4 kg/1 opak.
1 kg = 2,25 zł
* w porównaniu z cebulą
żółtą, luzem

Cena regularna (bez obniżek):
cebula żółta, luzem 3,99 zł/1 kg

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

33%

TANIEJ**

17,99*

11,99

35%

Cena regularna (bez obniżek):
17,99 zł

13,99*

8,99

Papryka słodka, luzem

1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

33%

TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
13,99 zł

Granat, luzem

TANIEJ**

1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

11,99*

7,99
Cena regularna (bez obniżek):
11,99 zł

Ogórki gruntowe, luzem

1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

40%

TANIEJ

3,49

DRUGI
PRODUKT

*

2,79

**

Cena regularna (bez obniżek):
3,49 zł/1 opak.
R 02/23

Rzodkiewki

250 g/1 opak.
100 g = 1,12 zł
* cena regularna:
3,49 zł/1 opak.
** w odniesieniu
do ceny regularnej,
cena przy zakupie
2 opak. lub ich
wielokrotności:
2,79/1 opak.

25%

TANIEJ**

11,99*

8,99

Mango,
luzem

1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu
Cena regularna (bez obniżek): do ceny regularnej
11,99 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

40%

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

TANIEJ

2,99*

DRUGA
SZTUKA

2,39

**

Cena regularna (bez obniżek):
2,99 zł/1 szt.

Kalarepa

1 szt.
* cena regularna: 2,99 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 szt.
lub ich wielokrotności: 2,39/1 szt.

30%

TANIEJ**

4,99*

3,49

Z kuponem

50%

9,99*

4,99

TANIEJ**
Aktywuj w aplikacji

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł

Mandarynki, luzem

1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

41%

TANIEJ**

11,99*

6,99

Cena regularna (bez obniżek):
4,99 zł/1 opak.

Cena regularna (bez obniżek):
11,99 zł/500 g

Sałata rzymska

Pomidory truskawkowe

2 szt./1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

500 g/1 opak.
1 kg = 13,98 zł
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

BORÓWKI AMERYKAŃSKIE

DO

70% TANIEJ
70% **

TANIEJ
DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

Z kuponem

6,99*

4,49

**

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

Borówka amerykańska

125 g/1 opak.
*cena regularna
**w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

R 02/23

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

KUPON

DOBREJ FORMY
Kupuj warzywa i owoce z aplikacją Lidl Plus
i zacznij nowy rok w dobrej formie!

CO TRZEBA ZROBIĆ?
Kupuj warzywa i owoce, skanuj
aplikację Lidl Plus i uzupełniaj
pasek postępu.
Po wydaniu określonej kwoty
na warzywa i owoce – odbieraj
dodatkowe kupony!

KUPON
RABATOWY

KIWI, 1 szt.

BANANY PREMIUM, 1 kg

AWOKADO HASS, 1 szt.

1 + 1 GRATIS 42% TANIEJ 1 + 1 GRATIS

10 zł
TANIEJ
przy zakupach za min. 100 zł

Akcja trwa od 1.01.2023 r. do 31.01.2023 r. Kwota zapłacona za zakupione warzywa i owoce zwiększa poziom
paska postępu. Zwroty produktów zmniejszają poziom paska postępu. Jeżeli na skutek zwrotu pasek postępu
obniży się poniżej progu uzyskania kuponu, utracisz kupon. Regulamin na www.lidl.pl.
Szczegóły i informacje o artykułach wyłączonych w aplikacji Lidl Plus.

Z KARTĄ ZINY
DUŻEJ ROD

DODATKOWE

10% ZNIŻKI
NA PONAD

300 PRODUKTÓW XXL

*

SPRAWDŹ
PEŁNĄ LISTĘ ARTYKUŁÓW
OBJĘTYCH PROMOCJĄ

* Lista wszystkich produktów objętych promocją dostępna jest na www.lidl.pl Akcja promocyjna trwa od poniedziałku, 9.01.2023 do soboty, 21.01.2023
lub do wyczerpania zapasów.
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

42%

TANIEJ*

7,49
Cena regularna (bez obniżek):
12,99 zł/1 kg

RZEŹNIK

Polski kurczak
– uda, XXL
1 kg

* w porównaniu z udami
kurczaka Rzeźnik, 1 kg
Limit: 4 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 12,99 zł/1 kg.

40%

TANIEJ*

7,49
Cena regularna (bez obniżek):
12,49 zł/1 kg

RZEŹNIK

Polski kurczak
– podudzia, XXL
1 kg

* w porównaniu z podudziami
kurczaka Rzeźnik, 1 kg
Limit: 4 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 12,49 zł/1 kg.

22%

TANIEJ**

17,99*

13,99
Cena regularna (bez obniżek):
17,99 zł/1 kg

RZEŹNIK

Mięso mielone
z łopatki wieprzowe
i wołowe, XXL
700 g/1 opak.
1 kg = 19,99 zł

* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
9.01

PRODUKTY XXL

W SUPERCENACH
AŻ

130 G

AŻ

450 G

20%

TANIEJ*
PIKOK

11,29

Cena regularna (bez obniżek):
10,99 zł/1 opak. Pikok,
frankfurterki z szynki, 200g

Frankfurterki
z szynki, XXL

450 g/1 opak.
1 kg = 25,09 zł
* w porównaniu do Pikok,
frankfurterki z szynki, 200 g

23%TANIEJ

*

5,99

PIKOK

Kindziuk w plastrach, XXL

130 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,61 zł
* w porównaniu do Pikok, kindziuk, 130 g

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak. Pikok, kindziuk, 100 g

AŻ 648 g

29,99
NIXE

Tuńczyk w oleju, XXL

900 g
(648 po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 46,28 zł (wg masy netto po odsączeniu)

22
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
9.01

AŻ 2 x 150 g

23%

TANIEJ*

12,49

DULANO SELECTION

Szynka
szwarcwaldzka, XXL

10,99

DULANO

Boczek wędzony
w kostce, XXL
2 x 150 g/1 opak.
1 kg = 36,63 zł

250 g/1 opak.
dojrzewająca, wędzona
100 g = 5,00 zł

* w porównaniu do Dulano, szynka
szwarcwaldzka, 100 g

Cena regularna (bez obniżek):
6,49 zł/1 opak. Dulano, szynka
szwarcwaldzka, 100 g

AŻ 250 g

8,99

AŻ 300 g

14,99
DULANO

DULANO

Szynka wieprzowa,
gotowana
w plastrach, XXL
250 g/1 opak.
100 g = 3,60 zł

Szynka wieprzowa
krojona, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 49,97 zł

AŻ 1 kg

AŻ

1 KG

39,99
VALLEY SPIRE

Ser cheddar, XXL*
1 kg/1 opak.

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasvie obowiązywania promocji.
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01
TYLKO

1,25 ZŁ
ZA SZT.

AŻ 1 kg

9,99

33%

AŻ 250 g

6,99

MILBONA

Jogurt owocowy, XXL
8 x 125 g/1 opak.
1 szt. = 1,25 zł

MILBONA

Mozzarella,
XXL
250 g/1 opak.
100 g = 2,80 zł

TANIEJ*

14,99

DANONE

Actimel, XXL

AŻ 275 g

12 x 100 g/1 opak.
wieloowocowy i kokosowy
1 kg = 12,49 zł

9,99

* w porównaniu do Danone,
Actimel, 6 x 100 g

Cena regularna (bez obniżek):
11,22 zł/1 opak. Danone, Acitmel,
6 x 100 g/1 opak.

100 g GRATIS

CHÊNE D’ARGENT

Camembert, XXL
275 g/1 opak.
podpuszczkowy,
dojrzewający
1 kg = 36,33 zł

*

16,22
Cena regularna (bez obniżek):
6,49 zł /1 opak. Pilos, ser
sałatkowy, 200 g

AŻ 400 g

14,99

PILOS

Ser sałatkowy, XXL
3 x 200 g/1 opak.
1 kg = 24,12 zł

* w porównaniu do Pilos,
ser sałatkowy, 200 g

MLEKPOL

Ser Złoty Mazur, plastry***
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 36,63 zł

24

*** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasvie obowiązywania promocji.
R 02/23 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
9.01

AŻ 1,2 kg

AŻ 1,2 kg

7,97

9,65

COMBINO

COMBINO

Makaron
spaghetti, XXL

Makaron penne
rigate, XXL

1,2 kg/1 opak.
1 kg = 6,64 zł

1,2 kg/1 opak.
1 kg = 8,04 zł

AŻ 1,7 l

AŻ 720 ml

8,99

9,99

FRESHONA

BARESA

Ogórki
konserwowe, XXL*

Oliwki bez pestek,
XXL

1,7 l
(850 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 10,58 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

720 ml
(320 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 31,22 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

AŻ 2 kg

6,49

AŻ 700 g
POLSKIE MŁYNY

Mąka Szymanowska, XXL
2 kg/1 opak.
1 kg = 3,25 zł

7,49

PAMAPOL

Dania gotowe, XXL

700 g/1 opak.
fasolka po bretońsku, gołąbki
lub pulpety w sosie pomidorowym
1 kg = 10,70 zł

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasvie obowiązywania promocji.
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
9.01
TYLKO

0,97 ZŁ
ZA JAJO

AŻ 300 g

5,23

AŻ 15 szt.
MIZGIER

Jaja z chowu
na wolnym wybiegu
wielozbożowe, M

14,49

15 szt./1 opak.
1 szt. = 0,97 zł

AŻ 300 g

CHEF SELECT

Włoski świeży
makaron, XXL
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 17,43 zł

AŻ 300 g

5,49

10,99
CHEF SELECT & YOU

CHEF SELECT

Oliwki, XXL

Hummus, XXL

300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 36,63 zł

300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,97 zł

AŻ 300 g

14,99
CHEF SELECT & YOU

Antipasti, XXL

300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 49,97 zł

20%

TANIEJ*

4,35
Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/1 opak. Chef Select, ciasto
francuskie, 275 g/1 opak.

26
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CHEF SELECT & YOU

Ciasto francuskie, XXL
375 g/1 opak.
1 kg = 11,97 zł
* w porównaniu do Chef Select,
ciasto francuskie, 275 g

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

AŻ 1,15 kg

17,99
CHEF SELECT

Lasagne, XXL
1,15 kg/1 opak.
1 kg = 15,64 zł

AŻ 930 g

AŻ 1 kg

8,99

10,99
CHEF SELECT

SMAKMAK

Pierogi ruskie, XXL

Pyzy, XXL

1 kg/1 opak.

930 g/1 opak.
1 kg = 9,97 zł

na stałe w Lidl

6,29
RYNECZEK LIDLA

Polskie ogórki
kiszone

1,1 kg
(500 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 12,58 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

20%TANIEJ

**

11,99*

9,49
Cena regularna (bez obniżek):
11,99 zł/1 opak.
CHEF SELECT

Sałatka warzywna
z jajkiem, XXL

AŻ 300 g

8,99
RYNECZEK LIDLA

Szpinak myty
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

1 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

50%

TANIEJ**
DRUGI
PRODUKT

14,99*

11,19**
Cena regularna (bez obniżek):
14,99 zł/1 opak.

CULINEA

Danie w stylu
włoskim na patelnię
750 g/1 opak.
różne rodzaje

* cena regularna:
14,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,99 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
11,19 zł/1 opak. (1 kg = 14,92 zł)

TYLKO

TYLKO

3,99 ZŁ

6,99 ZŁ

ZA PIZZĘ

AŻ 4 szt.

15,96
AŻ 1 kg

6,99

4 x 300 g/1 opak.
pizza z kamiennego pieca
z sosem pomidorowym
oraz serem mozzarella i edam
1 kg = 13,30 zł

AŻ 3 szt.

20,97

TRATTORIA ALFREDO

Pizza z pieca
speciale, XXL
3 x 330 g/1 opak.
1 kg = 21,18 zł

AŻ 1 kg

15,99
Mrożone owoce,
XXL

FRESHONA

Warzywa
mrożone, XXL

1 kg/1 opak.
różne rodzaje

1 kg/1 opak.
różne rodzaje

28

TRATTORIA ALFREDO

Pizza
Margherita, XXL

ZA PIZZĘ

R 02/23

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy 11.01

TYLKO

0,64 ZŁ
ZA SZT.

20%

32%

TANIEJ*

7,69
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,99 zł/1 opak.
Snack Day tortilla, 6 szt./1 opak.

SNACK DAY

TANIEJ*
SNACK DAY

7,69

Tortilla placki, XXL

12 x 25 cm/1 opak.
pszenne
1 szt. = 0,64 zł
* w porównaniu do Snack Day,
tortilla, 6 szt.

Tortilla placki, XXL

12 x 25 cm/1 opak.
pełnoziarniste
1 szt. = 0,64 zł
* w porównaniu do Snack Day,
tortilla, 6 szt.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,70 zł/1 opak.
Snack Day tortilla, 6 szt./1 opak.

AŻ

600 G

22%

AŻ 650 g

TANIEJ*

17,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 16,99 zł/1 opak.

Nutella

10,99
MCENNEDY

Krem z orzeszków
ziemnych, XXL
650 g/1 opak.
1 kg = 16,91 zł

600 g/1 opak.
1 kg = 29,98 zł
* w porównaniu do Nutella, 350 g

AŻ 2 kg

10,99
MELVIT

Płatki owsiane
górskie, XXL
2 kg/1 opak.
1 kg = 5,50 zł

29%TANIEJ

7,49

*

RIVERCOTE

Pita, XXL

800 g/1 opak.
1 kg = 9,36 zł
* w porównaniu do pita XL, 400 g

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,29 zł/ 1 opak.
Rivercote, pita XL, 400 g/1 opak.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
9.01

TYLKO

TYLKO

1,88 ZŁ

1,88 ZŁ

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

ZA SZT.

ZA SZT.

21%

TANIEJ*

14,99

21% TANIEJ

Cena regularna (bez obniżek):
14,99 zł/1 opak. Bon Gelati,
lody waniliowe z czekoladą
i migdałami, 6 x 120 ml

BON GELATI

14,99

Lody waniliowe
z czekoladą
i migdałami, XXL

8 x 120 ml/1 opak.
1 szt. = 1,88 zł
* w porównaniu do lody z migdałami, 6 x 120 g

*

Cena regularna (bez obniżek):
14,99 zł/1 opak. Bon Gelati, lody
waniliowe z białą czekoladą
i kawałkami migdałów, 6 x 120 ml

BON GELATI

Lody waniliowe z białą
czekoladą i kawałkami
migdałów, XXL
8 x 120 ml/1 opak.
1 szt. = 1,88 zł

* w porównaniu do lody na patyku
w białej czekoladzie z migdałami,
6 x 120 ml

AŻ 8 szt.

14,99
BON GELATI

AŻ 500 g

14,99

MISTER CHOC

Lody truskawkowe
w białej czekoladzie
z chrupkami, XXL

TYLKO

1,88 ZŁ

8 x 120 ml/1 opak.

1 szt. = 1,88 zł
Mix
minibatoników**

ZA SZT.

500 g/1 opak.
1 kg = 29,98 zł

TYLKO

1,60 ZŁ
ZA 1 SZT.

AŻ 400 g

19,99

AŻ 5 szt.

7,99

Torcik Daim
lub Milka
400 g/1 opak.
1 kg = 49,98 zł

MAITRE JEAN PIERRE

Croissanty z nadzieniem
orzechowo-kakaowym, XXL
5 x 65 g/1 opak.
1 szt. = 1,60 zł

AŻ 500 g

8,99

AŻ 800 g

12,99
30
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OLA

Galaretka
w cukrze, XXL

Ciastka toffi
lub kokosanka
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 zł

800 g/1 opak.
1 kg = 16,24 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
9.01

SUPERCENA

SUPERCENA

51,99

52,99

BELLAROM

Espresso kawa palona ziarnista,
100% arabika, XXL***
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 43,33 zł

28% TANIEJ

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 17,99 zł/1 opak. Bellarom,
Royal, kawa rozpuszczalna, 200 g/1 opak.

BELLAROM

300 g/1 opak.
1 kg = 71,93 zł
* w porównaniu do kawa rozpuszczalna
liofilizowana 100% robusty, 200 g

41,99

Crema, kawa palona, ziarnista,
100% arabika, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 44,16 zł

*

21,58
Royal, kawa
rozpuszczalna, XXL

BELLAROM

NOWOŚĆ

BELLAROM

Caffè Crema Classico,
kawa ziarnista, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 34,99 zł

22%TANIEJ**
26,99*

AŻ 980 ml

12,99
HERBAPOL

Syrop z witaminą, XXL
980 ml/1 but.
malina z dziką różą
1 l = 13,26 zł

20,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 26,99 zł/1 opak.

Do soboty, 14.01
MAZURSKIE MIODY

Polski miód wielokwiatowy

900 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

*** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasvie obowiązywania promocji.
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
9.01

AŻ 560 g

AŻ 1 kg

11,19

AŻ 1 kg

18,99

SONDEY

Wafle maślane z nadzieniem
karmelowym, XXL
560 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

SONDEY

12,99

Kruche ciastka z kawałkami
czekolady, XXL

Herbatniki
z cukrem, XXL
1 kg/1 opak.

1 kg/1 opak.

AŻ 500 g

AŻ 1 kg

8,49

9,99

SONDEY

Herbatniki pszenne, XXL
5 x 200 g/1 opak.

SONDEY

Włoskie biszkopty
savoiardi, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 16,98 zł

2 wafelki

AŻ 50 g

0,99
32

R 02/23

SONDEY

Roger, wafelek
orzechowy, XXL
50 g/1 opak.
100 g = 1,98 zł

AŻ 200 g

6,99

SNACK DAY

Paluch z masłem
200 g/1 opak.
z serem lub z solą
100 g = 3,50 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
9.01

AŻ 300 g

2,63
SNACK DAY

Paluszki, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 8,77 zł

AŻ 375 g

6,49
SNACK DAY

Chipsy Tortilla, XXL
375 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 17,31 zł

AŻ 300 g

AŻ 230 g

3,99
SNACK DAY

3,99
TYGRYSKI

Precle, XXL

Chrupki kukurydziane,
megapaka

300 g/1 opak.
1 kg = 13,30 zł

230 g/1 opak.
100 g = 1,73 zł

NOWOŚĆ

6,99
SNACK DAY

Chrupki serowe, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 23,30 zł

AŻ 150 g

5,49
LORENZ

Monster
Munch, XXL
150 g/1 opak.
100 g = 3,66 zł

AŻ 250 g

4,59

LAJKONIK

Precelki lub talarki, XXL
250 g/1 opak.
100 g = 1,84 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01
TYLKO

1,04 ZŁ
ZA SZT.

46% TANIEJ

SUPERCENA

*

64,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 59,99 zł/1 opak.,
Ariel, kapsułki 31 szt./1 opak.
ARIEL

64,99
ARIEL

Żel, Mega Pack
4,95 l/1 opak.
1 l = 13,13 zł

Kapsułki, Mega Pack

63 szt./1 opak.
1 szt. = 1,04 zł
* w porównaniu do Ariel, kapsułki, 31 szt.

42% TANIEJ

TYLKO

0,57 ZŁ

AŻ

*

200
SZT.

45,99

ZA JEDNO
PRANIE

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 39,99 zł/1 opak.
W5, rękawiczki lateksowe, 100 szt./1 opak.
W5

Rękawiczki lateksowe,
XXL
200 szt./1 opak.
1 szt. = 0,23 zł
* w porównaniu do rękawiczki
lateksowe, 100 szt.

20% TANIEJ

*

49,99*

39,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 49,99 zł/1 opak.
OMO

Proszek do prania kolorów,
70 prań, Mega pack
4,9 kg/1 opak.
1 kg = 8,16 zł
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
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40%

TANIEJ*

69,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 36,49 zł/1 opak.
Finish, tabletki do zmywarki Power Essential,
50 szt./1 opak.

FINISH

Tabletki do zmywarki
Power Essential Lemon,
Mega pack
2 x 80 szt./1 opak.
1 szt. = 0,44 zł
* w porównaniu do Finish,
tabletki Power Essential, 50 szt.

TYLKO

0,44 ZŁ
ZA SZT.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
9.01

TYLKO

AŻ 100 szt.

6,99

W5

Uniwersalne chusteczki
do czyszczenia, XXL

18,99

100 szt./1 opak.
1 szt. = 0,07 zł

26% TANIEJ

0,95 ZŁ

AŻ 20 szt.

ZA SZT.

AEROCELL

Baterie AA, XXL**
20 szt./1 opak.
1 szt. = 0,95 zł

AŻ 675 ml

*

22,99

32,99

OLD SPICE

Żel

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 19,99 zł/1 opak.
Head&Shoulders, szampon classic,
400 ml/1 opak.

675 ml/1 opak.
1 l = 34,06 zł

AŻ

HEAD & SHOULDERS

Szampon classic

900

900 ml/1 opak.
1 l = 36,66 zł
* w porównaniu do Head&Shoulders,
szmpon Classic, 400 ml

ML

DŁUGIE ROLKI

ZAPACH Z WNĘTRZA
ROLKI

AŻ

SUPERCENA

16 ROLKEK

23,99
FLORALYS

Papier toaletowy
z balsamem
Polski Ogród,
3-warstwowy, XXL
16 rolek/1 opak.
1 rolka = 1,50 zł

MIĘKKI
I WYTRZYMAŁY

DELIKATNY
BALSAM NA CAŁEJ
DŁUGOŚCI WSTĘGI

AŻ 20 szt.

24,99
BOOM BOX

Ręcznik
papierowy
3 rolki/1 opak.
1 rolka = 8,33 zł

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasvie obowiązywania promocji.
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

AŻ

3 ROLKI
TYLKO

8,33 ZŁ
ZA ROLKĘ
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Od poniedziałku, 9.01
do wtorku, 31.01

18%

TANIEJ**

15,99*

12,99
Cena regularna (bez obniżek): 15,99 zł/1 kg

RZEŹNIK

Łopatka wieprzowa

1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon Każdy kolejny
kilogram będzie sprzedawany
w cenie 15,99 zł/1 kg.

20%TANIEJ

PRZEZ
CAŁY
STYCZEŃ

**

23,90*

18,99
Cena regularna (bez obniżek): 23,90 zł/1 kg

RZEŹNIK

Polski kurczak – filet
z piersi, porcja rodzinna
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon Każdy kolejny
kilogram będzie sprzedawany
w cenie 23,90 zł/1 kg.

26%TANIEJ

**

29,99*

21,99
Cena regularna (bez obniżek):
29,99 zł/1 kg

RZEŹNIK

Polski indyk –
filet z piersi

36

1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon Każdy kolejny
kilogram będzie sprzedawany
w cenie 29,99 zł/1 kg.

*** Pełna lista produktów objętych
promocją dostępna na stronie www.lidl.pl
R 02/23 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

48%TANIEJ

**

DRUGI
PRODUKT

9,99*

28%TANIEJ

7,55
48%

TANIEJ**
DRUGI
PRODUKT

9,99*

7,55

**

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

**

6,99*

4,99

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

28%TANIEJ

RZEŹNIK

Polski indyk –
gulasz

400 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 24,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
7,55 zł/1 opak. (1 kg = 18,88 zł)

**

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

ŁUKÓW

Metka

6,99*

4,99

200 g/1 opak.
tatarska lub cebulowa
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,50 zł

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK

ŁUKÓW

Polski indyk –
gulasz

Metka

200 g/1 opak.
tatarska lub cebulowa
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,50 zł

400 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 24,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
7,55 zł/1 opak. (1 kg = 18,88 zł)

SUPERCENA
SUPERCENA

26,99

SUPERCENA

26,99

29,99

MORLINY

1 kg

MORLINY

29,99

SUPERCENA

Polędwica
wieprzowa, XXL

DELUXE

Perliczka – tuszka
1 kg

DELUXE

Polędwica
wieprzowa, XXL

Perliczka – tuszka
1 kg

1 kg

SUPERCENA

na stałe w Lidl

8,99
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA

18,99

RZEŹNIK FIT LIFE

Polski kurczak –
mięso mielone z piersi

**

RZEŹNIK

Polski kurczak –
pierś z kością i skórą
1 kg

29,99
RZEŹNIK

Polska wołowina –
goleń z kością
1 kg

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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OTOWE

NI

DO

A

G

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

PIECZE

na stałe w L

SUPERCENA

12,99

4,99

na stałe w Lidl

INDROL

Pulpeciki
z uda indyka
z mozzarellą
i pomidorami

RZEŹNIK

Polski kurczak –
ćwiartki
w marynacie
do pieczenia

12,99

300 g/1 opak.
1 kg = 16,63 zł

1 kg

RZEŹNIK

Polski kurczak –
ćwiartki
w marynacie
do pieczenia
1 kg

SUPERCENA

SUPERCENA
SUPERCENA

8,99

8,99

* Trzeci produkt, najtańszy lub w tej samej cenie gratis. Limit: 3 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

34,99

RZEŹNIK

Schab cienko krojony
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

RZEŹNIK

Schab cienko krojony

34,99

SUPERCENA

RZEŹNIK

Polska wołowina –
udziec
1 kg

RZEŹNIK

Polska wołowina –
udziec

WSZYSTKIE WĘDLINY

2+1

1 kg

GRATIS*

MIKSUJ
DOWOLNIE

38

R 02/23

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

Lidl

9
na stałe w Lidl

SUPERCENA

4,69

4,69

TARG RYBNY LIDLA

TARG RYBNY LIDLA

Pstrąg łososiowy, filet

Mintaj, polędwica,
z certyfikatem MSC

100 g
1 kg = 46,90 zł

100 g
1 kg = 46,90 zł

9
20%TANIEJ
6,99*

20%

TANIEJ**

6,99*

5,59
Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/100 g

Halibut,
filet bez skóry

5,59
Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/100 g

Halibut,
filet bez skóry
100 g
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 55,90 zł

SUPERCENA

100 g
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 55,90 zł

SUPERCENA

2,99

2,99

Łosoś pacyficzny
gorbusza, tusza
100 g
1 kg = 29,90 zł

**

na stałe w Lidl

3,29
TARG RYBNY LIDLA

Pstrąg tęczowy
patroszony cały
100 g
1 kg = 32,90 zł

32%

TANIEJ**

13,32*

8,99
Cena regularna (bez obniżek):
13,32 zł/1 opak.

NAUTICA

Filety śledziowe
wiejskie

600 g
(474 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 kg = 18,97 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

Świeże rano,
świeże
wieczorem.
Świeżo
wypieczone
o każdej porze!
SUPERCENA
SUPERCENA

11,99
Donuty premium, 4-pak

11,99
Donuty premium, 4-pak
240 g/1 opak.
100 g = 5,00 zł

TANIEJ**

SMAKOWITY
PRZY ZAKUPIE SZEŚCIU

240 g/1 opak.
100 g = 5,00 zł

0,79*

SUPERCENA

2,79
Pączek deli mascarpone
pink
90 g/1 szt.
100 g = 3,10 zł

0,65
początek
roku
**

Cena regularna (bez obniżek):
0,79 zł/1 szt.

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE SZEŚCIU

0,79*

Bułka
poznańska, XXL

95 g/1 szt.
* cena regularna:
0,79 zł/1 szt. (100 g = 0,83 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 6 szt.:
0,65 zł/1 szt. (100 g = 0,68 zł)

0,65

**

Cena regularna (bez obniżek):
0,79 zł/1 szt.

Bułka
poznańska, XXL

95 g/1 szt.
* cena regularna:
0,79 zł/1 szt. (100 g = 0,83 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 6 szt.:
0,65 zł/1 szt. (100 g = 0,68 zł)
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R 02/23

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
9.01

SUPERCENA

2,99
Burek z serem, XXL
140 g/1 szt.
100 g = 2,14 zł

SUPERCENA

2,99
Burek z serem, XXL
140 g/1 szt.
100 g = 2,14 zł

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

SUPERCENA

4,99
Pane w stylu
śródziemnomorskim
300 g/1 szt.
1 kg = 16,63 zł

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

SUPERCENA

0,99
Bułka z czarnuszką
70 g/1 szt.
100 g = 1,41 zł

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

STYCZEŃ dobrej formy!

! produktom roślinnym!

Powiedz

Z kuponem
Z kuponem

4,49*

2,99
2,99
4,49*

2 + 1**

GRATIS

2 + 1**

GRATIS

Aktywuj w aplikacji

Aktywuj w aplikacji

**

Cena regularna (bez obniżek):
4,49 zł/1 opak.

VEMONDO

Z kuponem
4,49*

2,99

**

Cena regularna (bez obniżek):
4,49 zł/1 opak.

VEMONDO

**

CenaTofu
regularna (bez obniżek):
180
g/1 opak.
opak.
4,49 naturalne
zł/1
lub wędzone
* cena regularna

VEMONDO
** w odniesieniu do

Tofu

ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

**

DRUGI
PRODUKT

4,99*

4,29

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,99 zł/1 opak.

VEMONDO

Pasta słonecznikowa

170 g/1 opak.
z pomidorami, z papryką lub z jarmużem
* cena regularna:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,94 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
4,29 zł/1 opak. (100 g = 2,52 zł)

4 + 1 GRATIS

Tofu

*** Przy zakupie 5 produktów piąty, najtańszy lub w tej samej cenie gratis.
Limit 5 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

180 g/1 opak.
naturalne lub wędzone
* cena
regularnaVEGANGURTY
WSZYSTKIE
** w odniesieniu do
ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

28%TANIEJ

180 g/1 opak.
naturalne lub wędzone
* cena regularna
** w odniesieniu do
ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

***

MIKSUJ
DOWOLNIE

42

R 02/23

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

STYCZEŃ dobrej formy!

! napojom wysokobiałkowym!

Powiedz

SIŁA, MASA, PROMOCJA
Drugi produkt

52% TANIEJ

bez
dodatku
cukru

aż 35 g
białka

Z kuponem
Z kuponem 4,47*

3,29
4,47*

52%** 52%

TANIEJ
DRUGI PRODUKT

**
TANIEJ
DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

Aktywuj w aplikacji

kuponem
ZZ kuponem
4,47*
4,47*

3,29

**
**

Cenaregularna
regularna(bez
(bezobniżek):
obniżek):
Cena
4,47zł/1
zł/1opak.
opak.
4,47

3,29

**

z certyfikatem
RA
PILOS
Cena regularna (bez obniżek):
Napój
wysokobiałkowy
4,47 zł/1 opak.
350 g/1 opak.
Cena regularna (bez obniżek):
4,47 zł/1 opak.

czekoladowy lub waniliowy
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

PILOS

Napój
43
wysokobiałkowy

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

PILOS
PILOS

**

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

KAWY I HERBATY DO

40%

TANIEJ

24%TANIEJ

**

DRUGI
PRODUKT

6,99*

6,09

SUPERCENA
SUPERCENA
*** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

9,99
USP ZDROWIE

9,99
USP ZDROWIE

Herbatka ziołowa,
Verdin Fix, 40 torebek
+ 40% gratis
56 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,18 zł

**

LORD NELSON

Earl grey klasyczny lub
cytrynowy, herbata czarna

DRUGI
PRODUKT

6,99*

75 torebek/1 opak.
* cena regularna:
6,99 zł/1 opak. (1 torebka = 0,10 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
6,09 zł/1 opak. (1 torebka = 0,09 zł)

6,09

**

LORD NELSON

Earl grey klasyczny lub
cytrynowy, herbata czarna

56 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,18 zł

75 torebek/1 opak.
* cena regularna:
6,99 zł/1 opak. (1 torebka = 0,10 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
6,09 zł/1 opak. (1 torebka = 0,09 zł)

40%TANIEJ

**

DRUGI
PRODUKT

8,99*

7,19

**

40%TANIEJ
26,49*

20,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 26,49 zł/1 opak.

FORT

DALLMAYR

Kawa mielona

250 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99 zł/1 opak. (100 g = 3,60 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
7,19 zł/1 opak. (100 g = 2,88 zł)

**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 8,99 zł/1 opak.

R 02/23

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak.

Herbatka ziołowa,
Verdin Fix, 40 torebek
+ 40% gratis

44

24%TANIEJ

**

Gold, kawa rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
26,49 zł/1 opak. (100 g = 13,25 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
20,99 zł/1 opak. (100 g = 10,50 zł)

AŻ 1 kg

**

64,99
LAVAZZA

Qualità Oro,
kawa ziarnista,
100% arabika***
1 kg/1 opak.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

WSZYSTKIE CUKIERKI NA WAGĘ*

25% TANIEJ

**

%

%

%

%%

* PRODUKTY SPRZEDAWANE ODDZIELNIE.

Do jednego opakowania spakuj jeden rodzaj cukierków.

** Limit: 2 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie sprzedawany w cenie regularnej.
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

Y
M
A
Z
D
SCHŁA
CENY
40%TANIEJ

**

DRUGI
PRODUKT

4,99*

*** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

3,99

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,99 zł/1 but.

SOLEVITA

Syrop owocowy
z witaminami***

440 ml/1 but.
malina, wiśnia lub malina z cytryną
* cena regularna:
4,99 zł/1 but. (1 l = 11,34 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 but.:
3,99 zł/1 but. (1 l = 9,07 zł)

SUPERCENA

2,99

SUPERCENA

SUPERCENA

1,49

1,39

RODOWITA

KINGA PIENIŃSKA

Woda mineralna
delikatnie
gazowana***

WOSANA

Woda mineralna
niegazowana***
1,5 l/1 but.
1 l = 0,93 zł

1,5 l/1 but.
1 l = 0,99 zł

Sok 100% jabłkowy
lub pomarańczowy***

W ZESTAWIE:
4 x MUS
I 3 x SOK

1 l/1 but.

SUPERCENA
SUPERCENA

22,99
OLEOFARM

Sok imbirowy
100% tłoczony

490 ml/1 but.
imbir-cytryna lub imbir-cytryna-kurkuma
1 l = 46,92 zł
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AŻ 2 l

2,99
TYMBARK

Napój owocowy***

2 l/1 but.
pomarańcza-brzoskwinia, jabłko-białe
winogrono lub mango-mięta
1 l = 1,50 zł

13,99
KUBUŚ

Zimowy Domek Kubusia
1 zestaw/1 opak.
3 x Kubuś sok 100%:
banan-marchew-jabłko oraz
4 x Kubuś mus Drugie Śniadanie:
2 x aronia-malina-kasza manna,
1 x jabłko-ryż-cynamon,
1 x mango-kasza jaglana

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
9.01

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SUPERCENA

SUPERCENA

3,39

3,19

Perła
Export

Górnośląskie Jasne Pełne
500 ml/1 pusz.
1 l = 6,38 zł

500 ml/1 but.
1 l = 6,78 zł

8x

SUPERCENA

6,99
Komes Barley Wine
lub Porter Malinowy
500 ml/1 but.
1 l = 13,98 zł

8x

23%TANIEJ

**

PRZY ZAKUPIE
8-PAKU

2,99*

2,29

**

22%TANIEJ

**

PRZY ZAKUPIE
8-PAKU

4,49*

3,49

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,29 zł/1 pusz.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,79 zł/1 pusz.

Łomża Jasne

Žatecký
Světlý Ležák

500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 5,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 8-paku:
2,29 zł/1 pusz. (1 l = 4,58 zł)

500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 8-paku:
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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INFORMUJEMY, ŻE OSOBOM NIETRZEŹWYM I OSOBOM DO LAT 18 ALKOHOLU NIE SPRZEDAJEMY.

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

WSPÓLNE

WIECZORY
Z PACZKĄ

SZUKAJ
NA

STANDZIE

GIGA
PAKA

AŻ 265 g

9,99

SUPERCENA

5,29

LAY’S

Chipsy

265 g/1 opak.
green onion,
paprika lub chilli & lime
1 kg = 37,70 zł

LAY’S

Chipsy, edycja
limitowana

40%TANIEJ

140 g/1 opak.
KFC lub Pizza Hut
100 g = 3,78 zł

**

DRUGI
PRODUKT

7,59*

SUPERCENA

6,05

**

3,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,59 zł/1 opak.

ALESTO

GOOD FOOD

Słonecznik łuskany

Waﬂe Jumbo
o smaku pizzy

500 g/1 opak.
* cena regularna:
7,59 zł/1 opak. (1 kg = 15,18 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
6,05 zł/1 opak. (1 kg = 12,10 zł)

145 g/1 opak.
100 g = 2,75 zł

60% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT
5,99*

4,19

**

60% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT
5,99*

4,19

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

Do soboty, 14.01
MISTER CHOC

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

Do soboty, 14.01
MISTER CHOC

Toffee & Nuts, pralinki
z orzechami laskowymi
125 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

SUPERCENA

6,69
SCHULSTAD

Bułki hamburgerowe
Gourmet Bistro
324 g/1 opak.
1 kg = 20,65 zł

SUPERCENA

8,99
Maślane rurki waﬂowe
350 g/1 opak.
1 kg = 25,69 zł

Toffee & Nuts, pralinki
R 02/23 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
48 laskowymi
z orzechami
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
125 g/1 opak.
* cena regularna

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

KOSMETYKI DO

56%

TANIEJ

23%TANIEJ

20%TANIEJ

**

7,49*

5,75

4,59

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,49 zł/1 opak.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,79 zł/1 opak.

5,79*

CIEN

Balsam lub mleczko
do ciała

500 ml/1 opak.
24 lub 48 h nawilżenia
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 11,50 zł

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

**

CIEN

Żel lub peeling
do mycia twarzy

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

150 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 ml = 3,06 zł

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

40%TANIEJ

40%TANIEJ

**

DRUGI
PRODUKT

4,99*

56%TANIEJ

3,99

**

6,99*

4,99

CIEN

Szampon
przeciwłupieżowy

Żel pod prysznic

1 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
4,99 zł/1 opak.

SUPERCENA

Energetyzujący żel
pod prysznic
160 ml/1 opak.
100 ml = 4,68 zł

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak.

300 ml/1 opak.
classic, lemon lub apple
* cena regularna:
4,99 zł/1 opak. (1 l = 16,63 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99 zł/1 opak. (1 l = 13,30 zł)

ZIAJA
ANANASOWY TRENING SKÓRY

**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,99 zł/1 opak.

7,49

**

DRUGI
PRODUKT

14,99*

11,99

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 14,99 zł/1 opak.

DOVE

Antyperspirant w kulce
dla kobiet lub dla mężczyzn
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
14,99 zł/1 opak. (100 ml = 29,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
11,99 zł/1 opak. (100 ml = 23,98 zł)

SUPERCENA
SUPERCENA

7,49

9,49
ZIAJA
ANANASOWY TRENING SKÓRY

Lekki mus do ciała
160 ml/1 opak.
100 ml = 5,93 zł

ZIAJA
ANANASOWY
TRENING
SKÓRYw okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym
znajdują
się w sprzedaży

R 02/23

lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów
bez dekoracji. Sprzedażżel
artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
Energetyzujący

pod prysznic
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Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

PIELUSZKI LUPILU SOFT & DRY
DRUGI
PRODUKT

44% TANIEJ!

56 szt.

44 szt.

0,42 zł

0,53 zł

za sztukę

za sztukę

44%TANIEJ

**

DRUGI
PRODUKT

29,99*

23,29

**

50 szt.

0,47 zł
za sztukę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 29,99 zł/1 opak.

LUPILU SOFT & DRY

OSZCZĘDZASZ

Pieluszki 3 midi, 4 maxi
lub 5 junior

13,40 ZŁ

**

56 szt., 50 szt., 44 szt./1 opak.
* cena regularna:
29,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,54/0,60/0,69 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
23,29 zł/1 opak. (1 szt. = 0,42/0,47/0,53 zł)

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

10% ZNIŻKI

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

40%TANIEJ

40%TANIEJ

**

5,99*

4,79

DRUGI
PRODUKT

6,99*

5,59

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak.

CIEN KIDS

Żel do mycia ciała
i włosów dla dzieci

500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,99 zł/1 opak. (1 l = 13,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,59 zł/1 opak. (1 l = 11,18 zł)
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**

DRUGI
PRODUKT

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

MIKSUJ
DOWOLNIE

CIEN KIDS

Pianka do mycia
rąk dla dzieci

300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak. (1 l = 19,97 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
4,79 zł/1 opak. (1 l = 15,97 zł)

nie zawiera
mikrocząsteczek –
tworzyw sztucznych
w trosce o czystość
mórz i oceanów

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 9.01
do środy, 11.01

34%TANIEJ

**

DRUGI
PRODUKT

38,99*

OSZCZĘDZASZ

14,-

31,99

**

*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 38,99 zł/1 opak.

HIPP

BIO Combiotik 2 mleko
następne po 6 m-cu
lub Junior Combiotik
3 po 1. roku lub Junior
Combiotik 4 po 2. roku
lub Junior Combiotik 5
dla przedszkolaka

MIKSUJ
DOWOLNIE

550 g/1 opak.
* cena regularna:
38,99 zł/1 opak. (1 kg = 70,89 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
31,99 zł/1 opak. (1 kg = 58,16 zł)

60%TANIEJ

60%TANIEJ

**

7,29*

4,47*

3,55

5,79

**

BOBO FRUT

BOBOVITA

Sok 100% lub nektar

Kaszka mleczna

230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,29 zł/1 opak. (100 g = 3,17 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
5,79 zł/1 opak. (100 g = 2,52 zł)

%

300 ml/1 but.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,47 zł/1 but. (1 l = 14,90 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 but.:
3,55 zł/1 but. (1 l = 11,83 zł)

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

Z KARTĄ
INY
DUŻEJ RODZ

DODATKOWE

DODATKOWE

10% ZNIŻKI

4 + 1 GRATIS
2,69*

**

2,15

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,69 zł/1 opak.

BOBOVITA

Deser owocowy
dla niemowląt

125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,69 zł/1 opak. (100 g = 2,15 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 5 opak.:
2,15 zł/1 opak. (100 g = 1,72 zł)

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,47 zł/1 but.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,29 zł/1 opak.

%

**

TRZECI
PRODUKT

TRZECI
PRODUKT

10% ZNIŻKI

4 + 1 GRATIS
3,29*

**

2,63

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,29 zł/1 opak.

BOBOVITA

Mus owocowy

80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,29 zł/1 opak. (100 g = 4,11 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 5 opak.:
2,63 zł/1 opak. (100 g = 3,29 zł)

80%TANIEJ

**

CZWARTY
PRODUKT

4,59*

3,65

**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,59 zł/1 opak.

BOBOVITA

Danie dla niemowląt

190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,59 zł/1 opak. (100 g = 2,42 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 4 opak.:
3,65 zł/1 opak. (100 g = 1,92 zł)

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Bawełna renforcé + poliester

Nie prześpij najlepszych cen!

Z ARC E

OŻ N A S U

Ć
SZY W S

M

W TE M

NOWA POŚCIEL
NA NOWY ROK!

US

C

AĆ

P. AŻ 60 O

A
OŻN P R

Łączy najlepsze cechy obu włókien
- naturalne właściwości
przepuszczające powietrze bawełny
z łatwością pielęgnacji poliestru

M

gwarancja
zachowania
rozmiaru

kryta listwa
guzikowa

2
52

R 02/23

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Inicjatywa wspierająca uprawę bawełny
w sposób przyjazny dla środowiska, z misją
poprawy warunków życia afrykańskich
plantatorów bawełny i ich rodzin.

Od poniedziałku,
9.01

Pościel z bawełną renforcé
• 60% bawełny, 40% poliestru
• 4 wzory

poszewka na poduszkę 70 x 80 cm,
poszewka na kołdrę 140 x 200 cm

10 zł

TANIEJ

OD PONIEDZIAŁKU
DO ŚRODY*

49,99**

39,99

*

1 zestaw

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 49,99 zł/1 zestaw

2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm,
poszewka na kołdrę 160 x 200 cm

10 zł

TANIEJ

OD PONIEDZIAŁKU
DO ŚRODY*

59,90**

49,90

*

1 zestaw

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 59,90 zł/1 zestaw

2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm,
poszewka na kołdrę 220 x 200 cm

10 zł

TANIEJ

OD PONIEDZIAŁKU
DO ŚRODY*

79,90**

69,90

*

1 zestaw

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 79,90 zł/1 zestaw

**cena regularna od czwartku, 12.01.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sklepach stacjonarnych
od poniedziałku, 09.01 do środy, 11.01.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

R 02/23
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

3
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Od poniedziałku,
9.01

1 kg

1,6 kg

12,99

1 KNEDEL
ZA 1 ZŁ

19,99

Karma
dla sikorek
lub ziarna
słonecznika

Karma dla ptaków,
knedle, megapaka
1,6 kg/1 opak.
1 szt. = 1,00
1 kg = 12,49

1 kg/1 opak.

180 g, 650 g

9,99
Karma dla ptaków
– orzechowa świeca
lub łańcuch

500 g

650 g, 180 g/1 opak.
1 kg = 15,37/55,50

6,99
Karma
dla ptaków
– knedle
500 g/1 opak.
1 kg = 13,98

350 g

5,99
Karma dla
ptaków, knedle
350 g/1 opak.
1 kg = 17,11
różne rodzaje

54

1 kg

8,99
Karma
dla ptaków
1 kg/1 opak.

R 02/23

500 g

14,99
Karma dla ptaków
Futterboy
500 g/1 opak.
1 kg = 29,98

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
9.01

ROZPOCZNIJ ROK

NA KWITNĄCO
wys. ok. 25 cm

17,99
12 cm

Fikus Bonsai

wys. ok. 40 cm

1 szt.

34,99
14 cm

wys. ok. 34 cm

22,99
12 cm

Kalatea, Kalia
lub Anturium
1 szt.

wys. ok. 35 cm

wys. ok. 35 cm

12,99

10,99

Polskie
tulipany,
7 szt.

Zamiokulkas
1 szt.

Róże, 13 szt.

1 bukiet
różne kolory
dostawa codziennie

1 bukiet
różne kolory

dostawa codziennie
Nadaje się
do domu

Średnica
doniczki

Wysokość
(z doniczką)

Stanowisko
nasłonecznione

Półcień

Stanowisko
zacienione

Podlewać
rzadko

Podlewać
umiarkowanie

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!
CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!
Wypełnij ankietę: www.lidl.pl/twoja-opinia

i zyskaj szansę na SUPERNAGRODY!
Loteria trwa od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
Szczegóły i regulamin loterii na: www.lidl.pl/twoja-opinia i na stronie organizatora: www.smolar.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 02/23
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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GRAMY RAZEM
JUŻ OD

14 LAT
OSCE
W TR PSZE
O LE RO
JUT

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH – MAŁYCH I DUŻYCH
Trwa sprzedaż gadżetów WOŚP – kupując, pomagasz

Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

SZUKAJ
NA

STANDZIE

KOSZULKI I GADŻETY WOŚP ZNAJDZIESZ
NA STANDZIE W SKLEPACH STACJONARNYCH LIDL!
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Koszulka damska
lub męska
• 100% bawełny
• damska rozmiary: S-L
• męska rozmiary: M-XL

44,99

1 szt.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

Miś w koszulce WOŚP
• wys. ok. 20 cm

39,99

1 szt.

Kubek ceramiczny
• poj. 330 ml

24,99

1 szt.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Notatnik z magnesem zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP
i ołówkiem
• ok. 84 x 120 mm
• 50 kartek

SZUKAJ
NA

12,99

STANDZIE

1 zestaw

Długopis

6,99

1 szt.

Ogrzewacz do rąk

9,99

1 szt.

Magnes
• ok. 66 x 60 x 6.4 mm
• 2 wzory

Kalendarz trójdzielny

14,99 29,99
1 szt.

1 szt.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Nerka

29,99

1 szt.

Torba bawełniana

34,99

1 szt.

Skarpetki
• rozmiary: 35-45
• 2 wzory

27,99

1 para

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

SUPERCENA

11,99

OPTIMA

Margaryna Arcy
400 g/1 opak.
1 kg = 29,98

R 02/23
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Lidl – Przejdź do promocji >>>

Kaufland – Przejdź do promocji >>>

Biedronka – Przejdź do promocji >>>

Tesco – Przejdź do promocji >>>

Netto – Przejdź do promocji >>>

Aldi – Przejdź do promocji >>>

Carrefour – Przejdź do promocji >>>

