
Mikołajki ze smakiem

OFERTA WAŻNA OD 24.11 DO 7.12.2017

319
cena za opak.

Czekolada Wedel
- wybrane rodzaje
- opak. 90-100 g

Płatki Nestlé
- wybrane rodzaje
- opak. 250 g

399
cena za opak.

SUPER CENA

999
cena za szt.

Maskotka
- różne rodzaje
- wys. 12 cm

1499
cena za opak.

Bombonierka 
Toffi fee
- opak. 250 g
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Deser czekoladowy Monte Zott
- opak. 4x100 g

559
cena 
za opak.

Jogurt Fantasia Danone
- wybrane rodzaje
- opak. 100-122 g

139
cena 
za opak.

Deser Riso Müller
- wybrane rodzaje
- opak. 200 g

155
cena 
za opak.

Smakowita z masłem
- opak. 450/500 g

259
cena 
za opak.

Pieczywo Wasa
- wybrane rodzaje
- opak. 140 g

379
cena 
za opak.

Parówki 
z szynki 
Tarczyński
- opak. 220 g

429
cena 
za opak.

Kiełbasa Balcerzak
- żywiecka extra
- krakowska podsuszana
- opak. 90 g

319
cena 
za opak.

Kiełbasa Śląska ARO
- opak. ok. 1 kg

1529
cena 
za kg

Margaryna Palma
- opak. 250 g

199
cena 
za opak.
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Czekolada Wawel
- wybrane rodzaje
- opak. 278-300 g

739
cena 
za opak.

Galaretka Gellwe
- wybrane rodzaje
- opak. 75 g

095
cena 
za opak.

Mąka Basia
- wybrane rodzaje
- opak. 1 kg

239
cena 
za opak.

Bakalie Helio
- migdały płatki 70 g
- śliwki kalifornijskie 200 g
- migdały 80 g

519
cena 
za opak.

Owoce suszone 
Helio
- opak. 300 g

799
cena 
za opak.

Paluszki rybne 
Frosta
- opak. 300 g

649
cena 
za opak.

Filety śledziowe 
w sosie Lisner
- wybrane rodzaje
- opak. 280 g

499
cena 
za opak.

Kukurydza złocista 
Bonduelle
- opak. 425 ml

349
cena 
za opak.

Ketchup Kotlin
- wybrane rodzaje
- opak. 450 g

369
cena 
za opak.

mrożonka

mrożonka

Produkt głęboko mrożony.

Praliny Lindor
- wybrane rodzaje
- opak. 200 g

1799
cena 
za opak.

Kawa 
rozpuszczalna 
Nescafé 
Sensazione Créme
- opak. 100 g

1199
cena 
za opak.

Pierniki w czekoladzie 
nadziewane ARO
- opak. 500 g

699
cena 
za opak.

Pierniki 
lukrowane
5,29cena 

za opak.
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OFERTA WAŻNA 
OD 29.09 DO 12.10.2017

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Zdjęcia umieszczone 
w ofercie mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się 
w sprzedaży. Wszystkie ceny wyrażone są w złotówkach, 
zawierają podatek VAT. Ceny podane w gazetce mają charakter cen maksymalnych. 
Każdy ze sklepów ma możliwość wyznaczenia ceny detalicznej poniżej ceny maksymalnej. 
Pełna lista sklepów dostępna na www.sklepy-odido.pl

OFEOFEOFERTARTARTA WAWAWAŻŻNAŻNAŻNA 
OD 29.09 DO 12.10.2017

Ofefe trtarta waważżnażna ddodo wywyczeczerparpa iniania zazapaspasóówów. ZdZdZdjjęc

OFERTA WAŻNA 
OD 24.11 DO 7.12.2017

Chusteczki 
higieniczne ARO
- opak. 10 szt.

025
cena 
za opak.

Pasta do zębów Colgate
- wybrane rodzaje
- opak. 125 ml

499
cena 
za opak.

Piwo Żubr
- but. 0,5 l

189
cena 
za but.

Piwo Warka 
Jasne Pełne 
- but. 0,5 l

219
cena 
za but.

Piwo Dębowe
- pusz. 0,5 l

315
cena 
za pusz.

Piwo 
Warka Strong
- pusz. 0,5 l

299
cena 
za pusz.

Chipsy Lay's
- wybrane rodzaje
- opak. 200-225 g

499
cena 
za opak.

Napój Tymbark
- wybrane rodzaje
- opak. 2 l

309
cena 
za opak.

Sok jabłkowy 
Tymbark
- opak. 1 l

290
cena 
za opak.

Napój Pepsi
- wybrane 
rodzaje
- opak. 1 l

299
cena 
za opak.

Woda 
Cisowianka
- gazowana
- lekko gazowana
- niegazowana
- opak. 1,5 l

135
cena 
za opak.

Woda Żywiec Zdrój
- gazowana 
- niegazowana
- opak. 500 ml

119
cena 
za opak.

Preparaty Pronto
- wybrane rodzaje
- opak. 300-750 ml

1029
cena 
za opak.
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       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 >>> 

http://www.iulotka.pl/kaufland.html
http://www.iulotka.pl/biedronka.html
http://www.iulotka.pl/tesco.html
http://www.iulotka.pl/netto.html
http://iulotka.pl/aldi.html
http://iulotka.pl/carrefour.html
http://iulotka.pl/lidl.html
http://www.iulotka.pl/kaufland.html
http://www.iulotka.pl/biedronka.html
http://www.iulotka.pl/tesco.html
http://www.iulotka.pl/netto.html
http://iulotka.pl/aldi.html
http://iulotka.pl/carrefour.html
http://www.iulotka.pl/
http://iulotka.pl/lidl/
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