
Informacje dotyczące sklepu internetowego:

1) Przy wszystkich obniżkach cen (promocjach) dotyczących
produktów sklepu online podawana jest – w formie ceny
przekreślonej – informacja o najniższej cenie danego
produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki (promocji). Informacje o wielkości
obniżki (np. „-20%”) odnoszą się do najniższej ceny danego
produktu z okresu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki
(promocji).

2) *Darmowa dostawa od 199 zł: Koszty dostawy w
przypadku artykułów o niestandardowych wymiarach
(gabarytowych) mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, o
których klient zostanie poinformowany przed dokonaniem
zapłaty.

ZAPISZ SIĘ!

Darmowa dostawa od 199zł* Dostawa do paczkomatu

30 dni na zwrot towaru Zwroty za darmo

Bezpieczne metody płatności

Przelew internetowy

Najlepsza dostawa

Aplikacja Lidl Plus

Zobacz, co u nas słychać!

Kim jesteśmy? Metryczka Compliance

Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego lidl.pl

Dostępne w sklepach

Oferta online

d W tym tygodniu

d W przyszłym tygodniu

d

Nasze kategorie Monsieur
Cuisine Connect
Otrzymaj bon na kolej-
ne zakupy

Zrób to sam z
Parkside!

(1)

esmara Sweter damski

Kolory: niebieski, zielony,
biały
Rozmiary: XS (32/34) – L
(44/46)
Cecha: elastyczne…
ściągacze

49,99 zł

Dostępne od zaraz

esmara Sweter damski

Kolory: niebieski,
kremowy
Rozmiary: XS (32/34) – L…
(44/46)
Cechy: ściągacze na
zakończeniu rękawów i na
dole

49,99 zł

Dostępne od zaraz

ESMARA® Sukienka
dzianinowa damska

2 kolory

1 szt.

49,99 zł

Dostępny w sklepach od
09.02.

esmara Jeansy damskie z
bawełną, Super Skinny
Fit

Kolory: ciemnoniebieski,
czarny
Rozmiary: 34 - 46…
Cechy: z bawełną

59,90 zł

Dostępne od zaraz

ESMARA® Legginsy
damskie z bawełny

2 kolory

1 para

19,99 zł

Dostępny w sklepach od
09.02.

ESMARA® Jegginsy
damskie

2 kolory

1 para

39,99 zł

Dostępny w sklepach od
09.02.

Oferta online

d W tym tygodniu

d W przyszłym tygodniu

d

Nasze kategorie Monsieur
Cuisine Connect
Otrzymaj bon na kolej-
ne zakupy

Zrób to sam z
Parkside!

Kontakt

Najczęściej zadawane pytania

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Esmara
Moda dla każdej kobiety!

d

NASZE GAZETKI
ONLINE

d

d

d

MENU

| W przyszłym tygodniu

Szukaj
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