
Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
29%

Cena regularna (bez obniżek):
16,95 zł/1 kg

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

Z kuponem

11,99**
16,95*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
29%

Cena regularna (bez obniżek):
16,95 zł/1 kg

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

Z kuponem

11,99**
16,95*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
29%

Cena regularna (bez obniżek):
16,95 zł/1 kg

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

Z kuponem

11,99**
16,95*

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

VITA D’OR
Olej rzepakowy
1 l/1 opak.
* cena regularna:
9,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.
przy zakupie innych produktów 
za min. 39 zł: 4,99 zł/1 opak.
Limit: 2 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 9,99 zł/1 opak.

1 + 1 GRATIS**

4,99**
9,99*

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

Kiwi
1 szt.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

61% TANIEJ**

0,69
1,79*

GRATISOWA

ŚRODA

** PRZY 
ZAKUPIE 
INNYCH 

PRODUKTÓW 
ZA MIN.

39 ZŁ

ŚWIEŻE DOSTAWY
CODZIENNIE

O KAŻDEJ PORZE ROKU

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

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

OD PONIEDZIAŁKU
Od PONIEDZIAŁKU, 30.01 do ŚRODY, 1.02  
lub do wyczerpania zapasów

* 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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29% TANIEJ** 1 + 1 GRATIS**

Wybrane
warzywa  
BIO do 41% TANIEJ!

5744



2 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.
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3Artykuły 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.
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Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 szt.

Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/1 opak.

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

BIO Brokuł  
400 g/1 opak.
1 kg = 24,98 zł

BIO Ogórki  
1 szt.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej

BIO 
Minimarchewki 
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
100 g = 1,50 zł

BIO Czosnek
150 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
100 g = 2,66 zł

BIO Dynia 
Hokkaido, luzem
1 kg

3,99
5,99*

TANIEJ**33%

2,99
3,99*

TANIEJ**25%

3,99
5,99*

TANIEJ**33%

na stałe w Lidl

9,99

na stałe w Lidl

8,99

4 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, 30.01 
do środy, 1.02 
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Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

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

BIO Seler naciowy 
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 kg = 11,23 zł

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

BIO Pomidory 
kiściowe 
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

BIO Papryka 
czerwona
400 g/1 opak.
1 kg = 24,98 zł

4,49
6,99*

TANIEJ**35%

6,99
11,99*

TANIEJ**41%

na stałe w Lidl

9,99

na stałe w Lidl

9,99

TANIEJDO  41% 
WYBRANE WARZYWA BIO

5Artykuły 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, 30.01 
do środy, 1.02 
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na stałe w Lidl

2,99

na stałe w Lidl

2,99

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

Kiwi  
1 szt.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej

Kiwi Gold  
1 szt.

BIO kiwi Gold  
1 szt.

0,69
1,79*

TANIEJ**61%

SEZON NA KIWI W PEŁNI! 
SPRAWDŹ SZEROKI WYBÓR!

6

Od poniedziałku, 30.01 
do środy, 1.02 

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.
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Polskie ziemniaki jadalne, 
luzem
1 kg
* cena obowiązująca 
w dniu 27.01.2023: 2,35 zł/1 kg
** w odniesieniu do ceny 
obowiązującej w dniu 27.01.2023

Cukinia, luzem
1 kg
* cena obowiązująca 
w dniu 24.01.2023: 11,99 zł/1 kg
** w odniesieniu do ceny 
obowiązującej w dniu 24.01.2023

1,49
2,35*

TANIEJ**36%

6,99
11,99*

TANIEJ**41%

Cena regularna (bez obniżek):
2,35 zł/1 kg 

Cena regularna (bez obniżek):
11,99 zł/1 kg 

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, 30.01 
do środy, 1.02 
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Buraki gotowane
500 g/1 opak.
* cena obowiązująca 
w dniu 27.01.2023: 4,49 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
obowiązującej w dniu 27.01.2023
1 kg = 5,98 zł

Winogrono jasne, 
bezpestkowe
1 kg
* cena obowiązująca 
w dniu 27.01.2023: 19,99 zł/1 kg
** w odniesieniu do ceny 
obowiązującej w dniu 27.01.2023

2,99
4,49*

TANIEJ**33%

15,99
19,99*

TANIEJ**20%

Cena regularna (bez obniżek):
4,49 zł/500 g 

Cena regularna (bez obniżek):
19,99 zł/1 kg 

Limetki, luzem
100 g
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

40%
TANIEJ**

Z kuponem

1,19
1,99*

Cena regularna (bez obniżek):
1,99 zł/100 g 

TANIEJDO  41% 
WARZYWA I OWOCE

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, 30.01 
do środy, 1.02 
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 9,99 zł/1 opak.

VITA D’OR
Olej rzepakowy
1 l/1 opak.
* cena regularna:
9,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.
przy zakupie innych produktów 
za min. 39 zł: 4,99 zł/1 opak.
Limit: 2 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 9,99 zł/1 opak.
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji na www.lidl.pl

1 + 1 GRATIS**

4,99**
9,99*

GRATISOWA

ŚRODA

** PRZY 
ZAKUPIE 
INNYCH 

PRODUKTÓW 
ZA MIN.

39 ZŁ

1 1+ G
R
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S

7Artykuły 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.
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Tylko w  środę, 
1.02



ZDROVO
Jaja z chowu
ściółkowego,
wielkość M
20 szt./1 opak.
1 szt. = 0,80 zł

SUPERCENA

15,99

Cena regularna (bez obniżek): 22,49 zł/1 opak.

PILOS
Ser salami w plastrach, XXL
800 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 22,49 zł

20% TANIEJ**

17,99
22,49*

800 G
AŻ

TANIEJ20% 
POLSKI NABIAŁ DO

8 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.
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 16,69 zł/1 opak.

PIKOK
Kabanosy wieprzowe lub 
drobiowo-wieprzowe, XXL
480 g/1 opak.
1 kg = 29,77 zł
* w porównaniu z Pikok, kabanosami 
drobiowo-wieprzowymi, 120 g

40% TANIEJ*

14,29

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

NESCAFÉ
Classic, kawa
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
22,99 zł/1 opak. (100 g = 11,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
16,99 zł/1 opak. (100 g = 8,50 zł)

52% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

16,99**
22,99*

480 G
AŻ

11,60 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

TANIEJ52% 
WYBRANE PRODUKTY DO

9Artykuły 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.
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 but.

Coca-Cola
2 l/1 but.
* cena regularna:
8,79 zł/1 but. (1 l = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny 
regularnej,
cena przy zakupie 2-paku:
5,99 zł/1 but. (1 l = 3,00 zł)

31% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

2-PAKU

5,99**
8,79*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,74 zł/1 pusz.

Tyskie Gronie
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
4,29 zł/1 pusz. (1 l = 8,58 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 12-paku:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 5,98 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

12-PAKU

2,99**
4,29*

TANIEJ31% 
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10 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.
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 do środy, 1.02

Od poniedziałku,  
 30.01 



2 zł TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek): 
29,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser gouda w plastrach,  
1 kg, XXL
1 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

27,99
29,99*

TANIEJ**

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

PILOS
Ser gouda w plastrach
300 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 30,97 zł

9,29
9,99*

TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek): 
15,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser gouda w plastrach, XXL
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 29,98 zł

14,99
15,99*

TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek): 
16,99 zł/1 opak.

15,99
16,99* PILOS

Ser Carski w plastrach, XXL
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 31,98 zł

PRZEZ CAŁY 
LUTY

CEN SERÓW!***

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.

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.

R 05/23 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.



TANIEJ**

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

9,99
10,99* PILOS

Masło ekstra, osełka
300 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 33,30 zł

TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
8,47 zł/1 opak.

7,99
8,47* MLEKOVITA

Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 4,00 zł

TANIEJ**

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

4,99
5,99* PILOS

Masło śmietankowe 60%
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,50 zł

TANIEJ**

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

6,99
7,99*

PILOS
Masło ekstra  
bez laktozy 82%
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,50 zł

TANIEJ**

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

5,99
6,99*

PILOS
Masło ekstra 82%****
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
**** promocja obejmuje także masło 
ekstra 83% Pilos, 200 g 
100 g = 3,00 zł

CEN MASŁA!***

PRZEZ CAŁY 
LUTY

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.

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.



Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

OD CEN PROMOCYJNYCH 
I REGULARNYCH,

NA WYBRANE KATEGORIE!

pielęgnacja skóry i włosów artykuły dla dzieci płatki śniadaniowe

świeże warzywa i owoce chrupiące pieczywo kasze, ryż i przyprawy

chemia domowa

OD CEN PROMOCYJNYCH 
I REGULARNYCH,

NA WYBRANE KATEGORIE!

świeże warzywa i owoce chrupiące pieczywo kasze, ryż i przyprawy

Więcej informacji o akcji znajdziesz na www.lidl.pl

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,74 zł/1 pusz.

Tyskie Gronie
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
4,29 zł/1 pusz. (1 l = 8,58 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 12-paku:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 5,98 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

12-PAKU

2,99**
4,29*

11Artykuły 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.
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Cena regularna (bez obniżek):
16,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Polski kurczak – 
uda lub podudzia
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

20% TANIEJ**

13,59
16,99*

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

MORLINY
Kiełbasa morlińska 
z piersią kurczaka
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 18,90 zł

24% TANIEJ**

7,56
9,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
29%

Cena regularna (bez obniżek):
16,95 zł/1 kg

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

Z kuponem

11,99**
16,95*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
29%

Cena regularna (bez obniżek):
16,95 zł/1 kg

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

Z kuponem

11,99**
16,95*

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

RZEŹNIK
Polski indyk –
sznycle z piersi
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

21% TANIEJ**

24,99
31,99* Cena regularna (bez obniżek):

31,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski indyk –
sznycle z piersi
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

21% TANIEJ**

24,99
31,99*

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

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

12 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.
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%%% %

%

%
%

%

%
Cena regularna (bez obniżek):
2,33 zł/1 opak.

PILOS
Deser Grandioso
175 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 1,06 zł

20% TANIEJ**

1,85
2,33*

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

PILOS
Twaróg półtłusty, 
krążek
275 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 11,45 zł

16% TANIEJ**

3,15
3,79*

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

PILOS
Twaróg półtłusty, 
krążek
275 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 11,45 zł

16% TANIEJ**

3,15
3,79*

Do soboty, 4.02
Cena regularna (bez obniżek):
2,69 zł/1 opak.

ROLMLECZ
Serek waniliowy
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

20% TANIEJ**

2,15**
2,69*

Do soboty, 4.02
Cena regularna (bez obniżek):
2,69 zł/1 opak.

ROLMLECZ
Serek waniliowy
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

20% TANIEJ**

2,15**
2,69*

* 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

WYBRANE PRODUKTY DO

TANIEJ20% 
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%

%

%

%

%

%

% %

Do soboty, 4.02
Cena regularna (bez obniżek):
5,49 zł/1 opak.

RYNECZEK LIDLA
Mix sałat klasyczny
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ**

4,09**
5,49*

Do soboty, 4.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak.

HEINZ
Ketchup łagodny 
lub pikantny
450 g, 455 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ**

6,29
8,49*

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

CHEF SELECT
Hummus Trio –
klasyczny, pomidorowy
i paprykowy
210 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,28 zł

20% TANIEJ**

4,79
5,99*

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

CHEF SELECT
Zupa krem
450 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 10,42 zł

21% TANIEJ**

4,69
5,99*

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

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

WYBRANE PRODUKTY DO

TANIEJ25% 
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%% %

%
%

%
%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,99 zł/1 opak.

CIEN MEN
Żel pod prysznic
3 w 1 dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 9,98 zł

20% TANIEJ**

3,99
4,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,49 zł/1 opak.

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

25% TANIEJ**

4,49
5,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,99 zł/1 opak.

CIEN
Żel-smoothie myjące 
do ciała
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 l = 14,63 zł

20% TANIEJ**

4,39
5,49*

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
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 10,90 zł

22% TANIEJ**

5,45
6,99*

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

CIEN KIDS
Pianka do mycia rąk 
dla dzieci
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 15,50 zł

22% TANIEJ**

4,65
5,99*

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

KOSMETYKI

DO TANIEJ25% 

* 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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NESTLÉ
Płatki kukurydziane
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

9,99

GRAAL
Filety z makreli
w sosie pomidorowym
170 g/1 opak.
100 g = 3,92 zł

6,66

CROWNFIELD
Płatki kukurydziane
500 g/1 opak.
1 kg = 12,94 zł

6,47

NIXE
Filety z makreli
w sosie pomidorowym
170 g/1 opak.
100 g = 2,79 zł

4,75

KASIA
Margaryna
250 g/1 opak.
100 g = 1,68 zł

4,19
JOASIA
Margaryna
250 g/1 opak.
100 g = 1,20 zł

2,99

MASZ
WYBÓR

16 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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KANIA
Ketchup
560 g/1 opak.
łagodny lub pikantny
1 kg = 7,13 zł

3,99
PUDLISZKI
Ketchup
500 g/1 opak.
łagodny lub pikantny
1 kg = 13,98 zł

6,99

LAVAZZA
Qualità Oro,
kawa mielona,
100% arabika
250 g/1 opak.
100 g = 8,00 zł

19,99
BELLAROM
Gold,
kawa mielona,
100% arabika
250 g/1 opak.
100 g = 4,80 zł

11,99
CROWNFIELD
Płatki kukurydziane
500 g/1 opak.
1 kg = 12,94 zł

6,47

NIXE
Filety z makreli
w sosie pomidorowym
170 g/1 opak.
100 g = 2,79 zł

4,75

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

2,99
RED BULL
Classic, napój
energetyzujący
250 ml/1 pusz.
100 ml = 2,20 zł

5,49
KONG STRONG
Classic, napój
energetyzujący
250 ml/1 pusz.
100 ml = 0,76 zł

1,89

MASZ
WYBÓR

17Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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T Y D Z I E Ń

AMERYKAŃSKIM
W STYLU

18 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Pizzerina
z kurczakiem
w curry
125 g/1 szt.
100 g = 2,95 zł

SUPERCENA

3,69

Bajgiel w stylu
rustykalnym
80 g/1 szt.
100 g = 2,24 zł

SUPERCENA

1,79

Cena regularna (bez obniżek):
1,89 zł/1 szt.

Donut pinky
54 g/1 szt.
* cena regularna:
1,89 zł/1 szt. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 szt.:
1,25 zł/1 szt. (100 g = 2,31 zł)

2 + 1 GRATIS**

1,25**
1,89*

Cena regularna (bez obniżek):
1,89 zł/1 szt.

Donut pinky
54 g/1 szt.
* cena regularna:
1,89 zł/1 szt. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 szt.:
1,25 zł/1 szt. (100 g = 2,31 zł)

2 + 1 GRATIS**

1,25**
1,89*

Cena regularna (bez obniżek):
2,79 zł/1 szt.

Hot dog
100 g/1 szt.
* cena regularna:
2,79 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 szt.:
2,29 zł/1 szt.

51% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,29**
2,79*

Cena regularna (bez obniżek):
2,79 zł/1 szt.

Hot dog
100 g/1 szt.
* cena regularna:
2,79 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 szt.:
2,29 zł/1 szt.

51% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,29**
2,79*

Cena regularna (bez obniżek):
1,48 zł/1 szt.

Donut czekoladowy
54 g/1 szt.
* cena regularna:
1,48 zł/1 szt. (100 g = 2,74 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 szt.:
0,98 zł/1 szt. (100 g = 1,81 zł)

2 + 1 GRATIS**

0,98**
1,48*

Cena regularna (bez obniżek):
1,48 zł/1 szt.

Donut czekoladowy
54 g/1 szt.
* cena regularna:
1,48 zł/1 szt. (100 g = 2,74 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 szt.:
0,98 zł/1 szt. (100 g = 1,81 zł)

2 + 1 GRATIS**

0,98**
1,48*

TYDZIEŃ
W STYLU

AMERYKAŃSKIM

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

DO TANIEJ51% 51% DO TANIEJ
AMERICAN DREAMAMERICAN DREAM

19

Od poniedziałku, 30.01 
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T Y D Z I E Ń

AMERYKAŃSKIM
W STYLUTAK 

SMAKUJE 
ŚWIAT

Od poniedziałku, 30.01 
do soboty, 4.02 
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 17,99 zł/1 opak. 

ALESTO SELECTION
Orzechy pekan
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 6,25 zł

30%TANIEJ**

12,49
17,99*

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

MCENNEDY/MISTER CHOC
Krem z orzeszków 
ziemnych
454 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 16,50 zł

25% TANIEJ**

7,49
9,99*



Od poniedziałku,  
30.01 

21Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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MCENNEDY
Filety z kurczaka 
w panierce, z dipem
500 g/1 opak.
1 kg = 33,98 zł

SUPERCENA

16,99
MCENNEDY
Jogurt w stylu 
amerykańskim
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,79 zł

SUPERCENA

2,69

MCENNEDY
Cafe latte 
z ciasteczkiem
250 ml/1 opak.
100 ml = 1,80 zł

SUPERCENA

4,49
MCENNEDY
Napój mleczny
w stylu 
amerykańskim
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 9,98 zł

SUPERCENA

4,99

MCENNEDY
Shake mleczny
230 ml/1 opak.
czekoladowy
lub żurawinowo-
-wiśniowy
100 ml = 1,30 zł

SUPERCENA

2,99



T Y D Z I E Ń

AMERYKAŃSKIM
W STYLUTAK 

SMAKUJE 
ŚWIAT

Od poniedziałku, 30.01 
do środy, 1.02 

MCENNEDY
Pizza w stylu 
amerykańskim
440 g/1 opak.
spicy pepperoni, hawaii, 
supreme lub loaded cheese
1 kg = 24,98 zł

SUPERCENA

10,99

MCENNEDY
Minibajgle
9 x 30 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 37,00 zł

SUPERCENA

9,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak. 

HEINZ
Fasolka w sosie
pomidorowym
415 g/1 opak.
* cena regularna: 
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,25 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.: 
6,29 zł/1 opak. (1 kg = 15,16 zł)

6,29**
7,99*

TANIEJ**

63% TRZECI
PRODUKT

22 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.
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MCENNEDY
Krążki cebulowe
450 g/1 opak.
1 kg = 15,53 zł

SUPERCENA

6,99MŁYNY STOISŁAW
Mąka pszenna na pizzę
amerykańską
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

3,49



Od poniedziałku,  
30.01 

MCENNEDY
Popcorn 
do mikrofalówki
3 x 100 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 14,20 zł

SUPERCENA

4,26
MCENNEDY
Orzeszki 
ziemne
454 g/1 opak.
1 kg = 22,00 zł

SUPERCENA

9,99

MCENNEDY
Chrupki orzechowe
450 g/1 opak.
1 kg = 17,76 zł

SUPERCENA

7,99
MCENNEDY
Chrupki kukurydziane
o smaku BBQ
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,66 zł

SUPERCENA

5,49

MCENNEDY
Naleśniki w stylu
amerykańskim
300 g/1 opak.
1 kg = 24,97 zł

SUPERCENA

7,49

MCENNEDY
Chipsy
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,50 zł

SUPERCENA

6,99

MCENNEDY
Syrop klonowy
250 ml/1 opak.
100 ml = 7,60 zł

SUPERCENA

18,99

23Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku, 30.01 
do środy, 1.02 

MCENNEDY
Ogórki do burgerów
720 ml 
(360 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 13,86 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

4,99
MCENNEDY
Bułki 
do hot dogów
250 g/1 opak.
lekkie, puszyste 
i delikatnie maślane
1 szt. = 1,25 zł

SUPERCENA

4,99

HOT DOG
W STYLU USA 

SCHULSTAD
Bułki 
do hot dogów 
w stylu 
amerykańskim
240 g/1 opak.
100 g = 2,08 zł

SUPERCENA

4,99

Do soboty, 4.02

Prażona 
cebulka
150 g/1 opak.
do hot dogów, tostów, 
kanapek, przekąsek i zup
100 g = 3,33 zł

SUPERCENA

4,99

500 G
AŻ

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

7,49
9,99*

TANIEJ**

25%

PIKOK
Parówki z szynki, 
XXL
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej 
1 kg = 14,98 zł

24 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku, 30.01 
do środy, 1.02 

ROLESKI
Sos BBQ***
300-360 g/1 opak.
amerykański, texas,
alabama lub hawaii
1 kg = 16,63-13,86 zł

SUPERCENA

4,99

MCENNEDY
Bułki hamburgerowe brioche 
lub z ziarnami 
320 g/1 opak.
1 szt. = 1,25 zł

SUPERCENA

4,99

BURGER
W STYLU USA 

 �mięso mielone wołowe 

Rzeźnik – 2 opak.

 � bułki hamburgerowe 

Mcennedy – 6 szt.

 � cebula – 3 szt.

 � pomidor – 1 szt.

 � czosnek – 5 ząbków

 � seler naciowy – 30 g

 � jaja – 2 szt.

 � cytryna – 1 szt.

   |  6 porcji |  35 min

Po przepis
na hamburgera

z grillowanym 

pomidorem i cebulą

wejdź na: 
www.kuchnialidla.pl

HAMBURGER Z GRILLOWANYM 

POMIDOREM I CEBULĄ

Wszystkie składniki na www.kuchnialidla.pl

1,25
ZA SZT.

TYLKO

ZŁ

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

Cena regularna (bez obniżek): 
6,29 zł/1 opak.

Z kuponem

4,69**
6,29*

50%
DRUGI PRODUKT

TANIEJ**

MCENNEDY
Pastrami
100 g/1 opak.
z chili, z pieprzem 
lub z pieprzem 
cytrynowym

SUPERCENA

7,99

**
* 
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TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

Od poniedziałku,  
30.01 

MCENNEDY
Cukierki żelowe 
Jelly Beans
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,40 zł

SUPERCENA

5,99

MCENNEDY
Minibrownie
240 g/1 opak.
100 g = 2,91 zł

SUPERCENA

6,99

MCENNEDY
Ciastka kruche 
z nadzieniem
175 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,85 zł

SUPERCENA

4,99

GELATELLI
Lody o smaku 
masła orzechowego
500 ml/1 opak.
1 l = 24,98 zł

SUPERCENA

12,49

Reese’s Bigger 
Cups Trio
63 g/1 opak.
100 g = 11,10 zł

SUPERCENA

6,99
26 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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SZUKAJ SZUKAJ 
NANA
SSTTANANDDZIEZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Reese’s Sticks,
Reese’s Nutrageous
lub Reese’s Cups
39-47 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 10,23-8,49 zł

SUPERCENA

3,99



wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

Bajgiel w stylu 
rustykalnym
80 g/1 szt.
100 g = 2,24 zł

SUPERCENA

1,79

Chleb graham
500 g/1 szt.
1 kg = 7,98 zł

SUPERCENA

3,99

Chleb pełen ziaren
400 g/1 szt.
1 kg = 12,48 zł

na stałe w Lidl

4,99

TANIEJ10% 

27
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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.

20% TANIEJ**

18,99
23,90*

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.

18% TANIEJ**

12,99
15,99*

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

RZEŹNIK
Polski indyk –
filet z piersi
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.

26% TANIEJ**

21,99
29,99*

*** Pełna lista produktów objętych 
promocją dostępna na stronie www.lidl.pl

DO
KOŃCA 

STYCZNIA
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Cena regularna (bez obniżek):
32,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Filet z piersi kurczaka
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

20% TANIEJ**

26,19
32,99*

DELUXE
Perliczka –
tuszka
1 kg

SUPERCENA

29,99
DELUXE
Perliczka –
tuszka
1 kg

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Boczek
bez kości
1 kg

SUPERCENA

13,99
RZEŹNIK
Boczek
bez kości
1 kg

SUPERCENA

13,99

RZEŹNIK
Mięso mielone
z łopatki i boczku
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 zł

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Mięso mielone
z łopatki i boczku
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 zł

SUPERCENA

8,99

DELUXE
Burgery cielęce
250 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99
DELUXE
Burgery cielęce
250 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

20% TANIEJ**
KURCZAK Z ZIELONYCH FERM

DOBRE DLA CIEBIE, DOBRE DLA PLANETY

Więcej informacji na  
https://kimjestesmy.lidl.pl/ 

zrownowazony-rozwoj
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RZEŹNIK
Polska wołowina –
polędwica
1 kg

SUPERCENA

99,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
polędwica
1 kg

SUPERCENA

99,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
gulasz z mięsa krów
rasy Limousine
400 g/1 opak.
1 kg = 62,48 zł

SUPERCENA

24,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
gulasz z mięsa krów
rasy Limousine
400 g/1 opak.
1 kg = 62,48 zł

SUPERCENA

24,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
mięso na pieczeń
z krów rasy Limousine
1 kg

SUPERCENA

49,90
RZEŹNIK
Polska wołowina –
mięso na pieczeń
z krów rasy Limousine
1 kg

SUPERCENA

49,90

RZEŹNIK
Polska wołowina –
hamburgery z mięsa
krów rasy Limousine
220 g/1 opak.
100 g = 3,63 zł

SUPERCENA

7,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
hamburgery z mięsa
krów rasy Limousine
220 g/1 opak.
100 g = 3,63 zł

SUPERCENA

7,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
hamburgery,
porcja rodzinna
440 g/1 opak.
1 kg = 24,98 zł

SUPERCENA

10,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
hamburgery,
porcja rodzinna
440 g/1 opak.
1 kg = 24,98 zł

SUPERCENA

10,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
karkówka na pieczeń
1 kg

SUPERCENA

29,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
karkówka na pieczeń
1 kg

SUPERCENA

29,99

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

W SUPERCENACH
WOŁOWINA
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RZEŹNIK
Nogi z kaczki wolno
gotowane z sosem
żurawinowym
480 g/1 opak.
1 kg = 43,73 zł

na stałe w Lidl

20,99
RZEŹNIK
Nogi z kaczki wolno
gotowane z sosem
żurawinowym
480 g/1 opak.
1 kg = 43,73 zł

na stałe w Lidl

20,99

RZEŹNIK
Kurczak
do pieczenia
z boczkiem
w marynacie
1 kg

SUPERCENA

12,99
RZEŹNIK
Kurczak
do pieczenia
z boczkiem
w marynacie
1 kg

SUPERCENA

12,99

RZEŹNIK
Polski indyk –
skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99 RZEŹNIK
Polski indyk –
skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99

RZEŹNIK
Polski kurczak –
polędwiczki, XXL
1 kg

SUPERCENA

24,99
RZEŹNIK
Polski kurczak –
polędwiczki, XXL
1 kg

SUPERCENA

24,99

RZEŹNIK
Polski indyk –
filety z uda
1 kg

SUPERCENA

21,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA
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TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

TRZECI PRODUKT

75%

Wybrane jogurty
owocowe Pilos*
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

TRZECI PRODUKT

75%

Wybrane jogurty
owocowe Pilos*
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

MIKSUJ
DOWOLNIE

TRZECI PRODUKT
WYBRANE JOGURTY OWOCOWE
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MLEKPOL
Maślanka naturalna 
Mazurski Smak
1 l/1 opak.

SUPERCENA

3,49

Cena regularna (bez obniżek):
Kinder, Mleczna Kanapka, 84 g,
4,49 zł/1 opak.

KINDER
Mleczna Kanapka,
5-pak
5 x 28 g/1 opak.
100 g = 4,25 zł
* w porównaniu
z Kinder, Mleczną Kanapką, 84 g

4 + 1 GRATIS*

5,95

Cena regularna (bez obniżek):
Kinder, Mleczna Kanapka, 84 g,
4,49 zł/1 opak.

KINDER
Mleczna Kanapka,
5-pak
5 x 28 g/1 opak.
100 g = 4,25 zł
* w porównaniu
z Kinder, Mleczną Kanapką, 84 g

4 + 1 GRATIS*

5,95

MLEKOVITA
Ser cheddar
w plastrach
Burger Menu
344 g/1 opak.
1 kg = 26,13 zł

SUPERCENA

8,99
Delma
Sandwich
450 g/1 opak.
1 kg = 11,09 zł

SUPERCENA

4,99
Delma
Sandwich
450 g/1 opak.
1 kg = 11,09 zł

SUPERCENA

4,99

WŁOSZCZOWA
Twaróg na sernik
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

9,99 WŁOSZCZOWA
Twaróg na sernik
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

9,99

PYSZNY NABIAŁ

WYBRANE JOGURTY OWOCOWE

W SUPERCENACH
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MORLINY
Boczek carski
100 g
1 kg = 17,90 zł

SUPERCENA

1,79

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

MORLINY
Schab, plastry
200 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99 zł/1 opak. (100 g = 4,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,99**
8,99*

MORLINY
Rodzinna
z warzywami
200 g/1 opak.
100 g = 2,75 zł

SUPERCENA

5,49

MORLINY
Ślązerki klasyczne
240 g/1 opak.
100 g = 3,33 zł

SUPERCENA

7,99
MORLINY
Kiełbasa śląska, duża paczka
100 g
1 kg = 12,90 zł

SUPERCENA

1,29

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

PIKOK
Kabanosy wieprzowe lub 
drobiowo-wieprzowe, XXL
480 g/1 opak.
1 kg = 29,77 zł
* w porównaniu z Pikok, kabanosami
drobiowo-wieprzowymi, 120 g

40% TANIEJ*

14,29

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

PIKOK
Kindziuk, XXL
130 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,61 zł
* w porównaniu z Pikok,
kindziukiem, 100 g

23% TANIEJ*

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

PIKOK
Kindziuk, XXL
130 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,61 zł
* w porównaniu z Pikok,
kindziukiem, 100 g

23% TANIEJ*

5,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE 480 G

AŻ
130 G

AŻ
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ŚLEDZIE OD SERCA
Filety śledziowe
z dodatkami
300 g
(220 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,63 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,99

TARG RYBNY LIDLA
Pstrąg łososiowy,
filet ze skórą
100 g
1 kg = 54,90 zł

na stałe w Lidl

5,49

TARG RYBNY LIDLA
Dorsz czarny,
polędwica cała,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90 zł

na stałe w Lidl

5,99

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny,
filet ze skórą,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 64,90 zł

SUPERCENA

6,49
TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny,
filet ze skórą,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 64,90 zł

SUPERCENA

6,49

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

SUPERCENACH
RYBY

W
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URBANEK
Patisony
konserwowe
670 g
(330 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 24,21 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,99

SUPERDROB
Nuggetsy
z sosami, XXL
700 g/1 opak.
1 kg = 21,41 zł

SUPERCENA

14,99
SUPERDROB
Nuggetsy
z sosami, XXL
700 g/1 opak.
1 kg = 21,41 zł

SUPERCENA

14,99

DRUGI 
PRODUKT TANIEJ*40% 

OSZCZĘDZAJ!

* Drugi, tańszy lub w tej samej cenie. Lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl

WYBRANE RODZAJE RYŻU
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LUBELLA
Pirackie Okręty,
płatki śniadaniowe
o smaku czekoladowo-
-bananowym
400 g/1 opak.
1 kg = 14,98 zł

SUPERCENA

5,99

NONGSHIM
Zupa Instant Kimchi
lub Red Shin Ramyun
120 g/1 opak.
100 g = 5,41 zł

SUPERCENA

6,49
NONGSHIM
Zupa Instant Kimchi
lub Red Shin Ramyun
120 g/1 opak.
100 g = 5,41 zł

SUPERCENA

6,49

Aktywuj w aplikacji

GRATIS*
2 + 1

Wybrane
napoje roślinne
Vemondo
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

120 G
AŻ

UWAGA,
OSTRE

MIKSUJ
DOWOLNIE

GRATIS* 2 + 1 
WYBRANE NAPOJE ROŚLINNE                                 , 1 L,

* 
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Od czwartku, 15.12 
 do niedzieli, 18.12 
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Ponad 30 produktów mrożonych

NA STAŁE W LIDL

na stałe w Lidl

FRESHONA
Mieszanka chińska
750 g/1 opak. 
1 kg = 9,32 zł

6,99

na stałe w Lidl

FRESHONA
Warzywa 
na patelnię
750 g/1 opak. 
1 kg = 11,32 zł

8,49

na stałe w Lidl

FRESHONA
Warzywa 
na patelnię 
po włosku
450 g/1 opak. 
1 kg = 10,56 zł

4,75

na stałe w Lidl

AGRAM
Szpinak 
rozdrobniony 
w brykiecie
750 g/1 opak. 
1 kg = 4,25 zł

3,19

na stałe w Lidl

FRESHONA
Zupa jarzynowa
450 g/1 opak. 
1 kg = 6,64 zł

2,99

na stałe w Lidl

3,48
KWIDZYN
Warzywa 
na patelnię
450 g/1 opak. 
1 kg = 7,73 zł

XXL
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na stałe w Lidl
Wiśnie
500 g/1 opak. 
1 kg = 13,30 zł6,65

na stałe w Lidl

Borówki
450 g/1 opak. 
1 kg = 24,42 zł

10,99

na stałe w Lidl

Ananas i mango
500 g/1 opak. 
1 kg = 19,78 zł

9,89

na stałe w Lidl

Maliny
500 g/1 opak. 
1 kg = 33,18 zł

16,59

na stałe w Lidl

Truskawki
750 g/1 opak. 
1 kg = 13,32 zł

9,99
na stałe w Lidl

Owoce leśne
500 g/1 opak. 
1 kg = 27,98 zł

13,99

• 100% WYGODY

• 100% WYKORZYSTANIA 

PRODUKTÓW – ZERO WASTE

• ZACHOWUJĄ SMAK,  

KOLOR I WITAMINY



WELL WELL
Falafel z bobem
200 g/1 opak.
100 g = 3,50 zł

SUPERCENA

6,99

CHEF SELECT
Pierożki Gyoza
230 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,26 zł

na stałe w Lidl

7,49

RYNECZEK LIDLA/AVIT
Mix młodych
listków
75 g/1 opak.
100 g = 6,65 zł

na stałe w Lidl

4,99

Lunchbox
z kurczakiem
i makaronem
255 g/1 opak.
1 kg = 37,22 zł

na stałe w Lidl

9,49

Dodaj koloru swojej diecie!

PROSTY 
SKŁAD
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ROLESKI
Sos sezamowy Keto
280 g/1 opak.
1 kg = 21,39 zł

SUPERCENA

5,99

BELBAKE
Kakao extra ciemne
o obniżonej
zawartości
tłuszczu
200 g/1 opak.
100 g = 3,00 zł

na stałe w Lidl

5,99

KUPIEC
Wafl e kukurydziane 
z białą czekoladą 
i wiórkami kokosowymi
62 g/1 opak.
100 g = 6,44 zł

SUPERCENA

3,99

CHEF SELECT
Hummus
o obniżonej
zawartości tłuszczu
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,50 zł

SUPERCENA

4,99

CHEF SELECT
Pierożki Gyoza
230 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,26 zł

na stałe w Lidl

7,49

KANIA
Pesto o obniżonej 
zawartości tłuszczu
190 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,15 zł

SUPERCENA

5,99
KANIA
Pesto o obniżonej 
zawartości tłuszczu
190 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,15 zł

SUPERCENA

5,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 11,99 zł/1 opak.

MISTER CHOC
Krem proteinowy
200 g/1 opak.
orzech-kakao lub biała czekolada
* cena regularna:
11,99 zł/1 opak. (100 g = 6,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,59 zł/1 opak. (100 g = 4,80 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,59**
11,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 11,99 zł/1 opak.

MISTER CHOC
Krem proteinowy
200 g/1 opak.
orzech-kakao lub biała czekolada
* cena regularna:
11,99 zł/1 opak. (100 g = 6,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,59 zł/1 opak. (100 g = 4,80 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,59**
11,99*

Lunchbox
z kurczakiem
i makaronem
255 g/1 opak.
1 kg = 37,22 zł

na stałe w Lidl

9,49

cocoa

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ 

BIAŁKA

KETO
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,69 zł/1 opak.

KINDER CARDS
Wafelki z kremem,
3-pak
76,8 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 7,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
4,79 zł/1 opak. (100 g = 6,24 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,79**
5,99*

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

Kinder
Niespodzianka
20 g/1 opak.
* cena regularna:
4,47 zł/1 opak. (100 g = 22,35 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
2,98 zł/1 opak. (100 g = 14,90 zł)

2 + 1 
GRATIS**

2,98**
4,47*

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

Kinder
Niespodzianka
20 g/1 opak.
* cena regularna:
4,47 zł/1 opak. (100 g = 22,35 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
2,98 zł/1 opak. (100 g = 14,90 zł)

2 + 1 
GRATIS**

2,98**
4,47*

Kinder Bueno Mini
108 g/1 opak.
100 g = 7,86 zł

SUPERCENA

8,49

Kinder Czekolada
150 g/1 opak.
100 g = 4,99 zł

AŻ 150 g

7,49
Kinder Czekolada
150 g/1 opak.
100 g = 4,99 zł

AŻ 150 g

7,49

FERRERO
Nutella B-ready,
wielopak
132 g/1 opak.
100 g = 5,67 zł

SUPERCENA

7,49
FERRERO
Nutella B-ready,
wielopak
132 g/1 opak.
100 g = 5,67 zł

SUPERCENA

7,49

Kinder
Schoko-Bons
200 g/1 opak.
100 g = 6,00 zł

SUPERCENA

11,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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MISTER CHOC
Candy & Choco Minis
350 g/1 opak.
1 kg = 25,69 zł

NOWOŚĆ

8,99
MISTER CHOC
Candy & Choco Minis
350 g/1 opak.
1 kg = 25,69 zł

NOWOŚĆ

8,99

Oreo Mini w kubku
61,3 g/1 opak.
100 g = 8,14 zł

SUPERCENA

4,99

Ciastka Bounty
lub M&M’s
180 g/1 opak.
100 g = 4,99 zł

SUPERCENA

8,99 Ciastka Bounty
lub M&M’s
180 g/1 opak.
100 g = 4,99 zł

SUPERCENA

8,99

PRETZ
Paluszki
23 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 17,35 zł

SUPERCENA

3,99
PRETZ
Paluszki
23 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 17,35 zł

SUPERCENA

3,99

Pocky, paluszki
w polewie
33-47 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 15,12-10,62 zł

SUPERCENA

4,99
Pocky, paluszki
w polewie
33-47 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 15,12-10,62 zł

SUPERCENA

4,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

350 G
AŻ

SPRÓBUJ 
AZJATYCKIEJ 
PRZEKĄSKI!
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30% TANIEJ!
PIANKA & GALARETKA W CZEKOLADZIE

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

MISTER CHOC
Pianka & Galaretka
w czekoladzie
420 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,69
10,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

MISTER CHOC
Pianka & Galaretka
w czekoladzie
420 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,69
10,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

MISTER CHOC
Pianka & Galaretka
w czekoladzie
420 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,69
10,99*
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DALLMAYR
Etiopia, kawa mielona,
100% arabika
500 g/1 opak.
1 kg = 59,98 zł

SUPERCENA

29,99

Fairglobe BIO Caffè
Crema, kawa ziarnista,
100% arabika
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

59,99

DALLMAYR
Gold, kawa
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
100 g = 15,00 zł

SUPERCENA

29,99
DALLMAYR
Home Barista Caffe
Crema, kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

49,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 23,99 zł/1 opak.

NESCAFÉ
Crema, kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
23,99 zł/1 opak. (100 g = 12,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
19,59 zł/1 opak. (100 g = 9,80 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

19,59**
23,99*

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

NESCAFÉ
Classic, kawa
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
22,99 zł/1 opak. (100 g = 11,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
16,99 zł/1 opak. (100 g = 8,50 zł)

52% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

16,99**
22,99*

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

NESCAFÉ
Classic, kawa
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
22,99 zł/1 opak. (100 g = 11,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
16,99 zł/1 opak. (100 g = 8,50 zł)

52% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

16,99**
22,99*

DALLMAYR
Classic Kräftig
lub Prodomo
Naturmild,
kawa mielona
500 g/1 opak.
1 kg = 54,98 zł

SUPERCENA

27,49
DALLMAYR
Classic Kräftig
lub Prodomo
Naturmild,
kawa mielona
500 g/1 opak.
1 kg = 54,98 zł

SUPERCENA

27,49

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

MISTER CHOC
Pianka & Galaretka
w czekoladzie
420 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,69
10,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

MISTER CHOC
Pianka & Galaretka
w czekoladzie
420 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,69
10,99*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Fairtrade to największy sytem certyfikacji produktów 
sprawiedliwego handlu. Kupując produkty ze znakiem 
Fairtrade, dbasz o ludzi, chronisz środowisko i pomagasz 
lokalnym społecznościom w krajach rozwijających się.

100%
ARABIKA
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SAGUARO
Napój izotoniczny
Step’on o smaku
wieloowocowym
750 ml/1 but.
1 l = 2,65 zł

na stałe w Lidl

1,99

OSHEE
Napój izotoniczny,
XXL
1 l/1 but.

SUPERCENA

2,49

SAGUARO
Woda mineralna 
niegazowana
750 ml/1 but.
1 l = 1,85 zł

na stałe w Lidl

1,39

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

ŻYWIEC ZDRÓJ
Woda źródlana
niegazowana***
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
2,13 zł/1 but. (1 l = 1,42 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 1 zgrzewki:
1,59 zł/1 but. (1 l = 1,06 zł)

25% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

ZGRZEWKI

1,59**
2,13*

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

ŻYWIEC ZDRÓJ
Woda źródlana
niegazowana***
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
2,13 zł/1 but. (1 l = 1,42 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 1 zgrzewki:
1,59 zł/1 but. (1 l = 1,06 zł)

25% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

ZGRZEWKI

1,59**
2,13*

KONG STRONG
Napój energetyczny, 
SUGARFREE
250 ml/1 pusz.
100 ml = 0,76 zł

na stałe w Lidl

1,89 KONG STRONG
Napój energetyczny, 
SUGARFREE
250 ml/1 pusz.
100 ml = 0,76 zł

na stałe w Lidl

1,89

Z OZNACZENIEM

WEŹ
ZGRZEWKĘ 

ŁYK ORZEŹWIENIA
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UZUPEŁNIA WODĘ
I ELEKTROLITY UTRACONE

PODCZAS TRENINGU

WYGODNA BUTELKA 
I SPORTOWY KOREK

SPORTOWY
KOREK

7 MINERAŁÓW

DO TANIEJ25% 
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OKF 
Napój aloesowy
z cząstkami aloesu
500 ml/1 but.
mango lub classic
1 l = 9,98 zł

na stałe w Lidl

4,99

SAGUARO
Woda mineralna 
niegazowana
750 ml/1 but.
1 l = 1,85 zł

na stałe w Lidl

1,39

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 13,58 zł/1 opak.

Pepsi Max, Mirinda 
lub 7UP***
2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,90 zł
* w porównaniu z Pepsi Max,
Mirindą lub 7UP, 2 l

31% TANIEJ*

14,49
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 13,58 zł/1 opak.

Pepsi Max, Mirinda 
lub 7UP***
2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,90 zł
* w porównaniu z Pepsi Max,
Mirindą lub 7UP, 2 l

31% TANIEJ*

14,49

SOLEVITA
Syrop owocowy
z witaminami***
440 ml/1 but.
malina, malina 
z cytryną lub wiśnia
1 l = 11,34 zł

na stałe w Lidl

4,99
FREEWAY
Oranżada
czerwona
2 l/1 but.
1 l = 1,65 zł

na stałe w Lidl

3,29
FREEWAY
Oranżada
czerwona
2 l/1 but.
1 l = 1,65 zł

na stałe w Lidl

3,29

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

Coca-Cola
2 l/1 but.
* cena regularna:
8,79 zł/1 but. (1 l = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny 
regularnej,
cena przy zakupie 2-paku:
5,99 zł/1 but. (1 l = 3,00 zł)

31% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

2-PAKU

5,99**
8,79*

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

Coca-Cola
2 l/1 but.
* cena regularna:
8,79 zł/1 but. (1 l = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny 
regularnej,
cena przy zakupie 2-paku:
5,99 zł/1 but. (1 l = 3,00 zł)

31% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

2-PAKU

5,99**
8,79*

ZA 1 L

TYLKO

ZŁ2,90

ZERO
CUKRU

**
* 
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NAJWIĘKSZA 
POJEMNOŚĆ 

NA RYNKU

WITAMINY 
C I D ORAZ  

CYNK
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na stałe w Lidl

1,89

PREMIERA
W

KONG STRONG
Napój energetyczny
250 ml/1 pusz.
100 ml = 0,76 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.

R 04/23Artykuły 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.

R 04/23



na stałe w Lidl

3,29

PREMIERA
W

2 L

BEZ
SUBSTANCJI

KONSERWUJĄCYCH

NOWA 
RECEPTURA

FREEWAY
Oranżada czerwona
2 l/1 but.
1 l = 1,65 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.

R 04/23Artykuły 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.

R 04/23



Okocim O.K.
500 ml/1 pusz.
1 l = 5,78 zł

SUPERCENA

2,89
Żywiec Białe
500 ml/1 pusz.
1 l = 10,98 zł

SUPERCENA

5,49

BROWAR ZAMKOWY CIESZYN
Pszeniczne Cieszyńskie 
lub Sour Mango Ale
500 ml/1 but.
1 l = 17,98 zł

SUPERCENA

8,99

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

BROWAR AMBER
Koźlak dubeltowy
z czeremchą
500 ml/1 but.
* cena regularna:
9,99 zł/1 but. (1 l = 19,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 but.:
8,99 zł/1 but. (1 l = 17,98 zł)

20% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
9,99*

Paulaner jasne
pszeniczne
500 ml/1 but.
1 l = 13,98 zł

na stałe w Lidl

6,99

46 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.
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 do środy, 1.02



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

Lech Premium
330 ml/1 but.
* cena regularna:
3,69 zł/1 but. (1 l = 11,18 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 6 but.:
2,46 zł/1 but. (1 l = 7,45 zł)

4 + 2 GRATIS**

2,46**
3,69*

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

Perła Miodowa
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
4,65 zł/1 pusz. (1 l = 9,30 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 4 pusz.:
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)

3 + 1 GRATIS**

3,49**
4,65*

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

Žatecký
Světlý Ležák
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:
3,19 zł/1 pusz. (1 l = 6,38 zł)

28% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

3,19**
4,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,74 zł/1 pusz.

Tyskie Gronie
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
4,29 zł/1 pusz. (1 l = 8,58 zł)
** w odniesieniu do ceny
regularnej,
cena przy zakupie 12-paku:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 5,98 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

12-PAKU

2,99**
4,29*

4 x

12 x 8 x

6 x

47Artykuły 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.
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Od poniedziałku,  
 30.01 



SONKO
Talarki popcornowe
60 g/1 opak.
100 g = 6,65 zł

SUPERCENA

3,99

Doritos
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

5,69

LAY’S
Chipsy, edycja
limitowana
215 g/1 opak.
100 g = 3,62 zł

NOWOŚĆ

7,79

CHEETOS
Chrupki
130 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,84 zł

SUPERCENA

4,99
CHEETOS
Chrupki
130 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,84 zł

SUPERCENA

4,99

WSPÓLNE
WIECZORY

Z PACZKĄ

WSPÓLNE
WIECZORY

Z PACZKĄ

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

PREMIERA
W

SZCZOTECZKA + PASTA + PŁYN

48 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.
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Doritos
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

5,69

LAY’S
Chipsy, edycja
limitowana
215 g/1 opak.
100 g = 3,62 zł

NOWOŚĆ

7,79
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 17,99 zł/1 opak.

DOVE MEN
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
17,99 zł/1 opak. (1 l = 44,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
14,39 zł/1 opak. (1 l = 35,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

14,39**
17,99*

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

DOVE
Żel pod prysznic
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
16,99 zł/1 opak. (1 l = 33,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
13,59 zł/1 opak. (1 l = 27,18 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

13,59**
16,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

SZCZOTECZKA + PASTA + PŁYN
KUP zestaw ZA 10 zł

40% TANIEJ!
ŻELE POD PRYSZNIC DOVE

DRUGI 
PRODUKT

DENTALUX CLASSIC
Szczoteczki do zębów
2 szt./1 opak. 
różne rodzaje

DENTALUX
Pasta do zębów 
z węglem aktywnym
100 ml/1 opak.

DENTALUX
Płyn  
do płukania 
jamy ustnej
500 ml/1 opak. 
różne rodzaje

49Artykuły 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.
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GRAMY RAZEM
JUŻ OD LAT14

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH – MAŁYCH I DUŻYCH

W sprzedaży znajdziesz też gadżety WOŚP. Cały zysk z ich
sprzedaży zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP.

Przez ten czas 
zebraliśmy
aż 39 mln złotych!

Przez ten czas
zebraliśmy
aż 39 mln złotych!

Zbiórki trwają do 29.01 br. 



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

LUPILU SOFT & DRY
Pieluszki 3 midi, 4 maxi 
lub 5 junior
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.:
24,79 zł/1 opak. (1 szt. = 0,45/0,50/0,57 zł)

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

24,79**
29,99*

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

GERBER
Danie lub zupka dla 
niemowląt po 5., po 
6. lub po 8. mies. życia
190 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,15 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
4,79 zł/1 opak. (100 g = 2,52 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

4,79**
5,99*

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

GERBER
Danie lub zupka dla 
niemowląt po 5., po 
6. lub po 8. mies. życia
190 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,15 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
4,79 zł/1 opak. (100 g = 2,52 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

4,79**
5,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,99 zł/1 opak.

HIPP
BIO Deser
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 3,19 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 opak.:
3,19 zł/1 opak. (100 g = 2,55 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
3,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,99 zł/1 opak.

HIPP
BIO Deser
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 3,19 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 opak.:
3,19 zł/1 opak. (100 g = 2,55 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
3,99*

0,45 zł
 za sztukę

56 szt. 0,57 zł
 za sztukę

44 szt.

0,50 zł
 za sztukę

50 szt.

OSZCZĘDZASZ 

10,40 zł**

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

DRUGI 
PRODUKT 34% TANIEJ!

PIELUSZKI LUPILU SOFT & DRY

60% TANIEJ!PRODUKTY
DLA DZIECI 

50 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,29 zł/1 opak.

BOBOVITA
BIO Chrupeczki
20 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,29 zł/1 opak. (100 g = 21,45 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
3,49 zł/1 opak. (100 g = 17,45 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,49**
4,29*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,29 zł/1 opak.

BOBOVITA
BIO Chrupeczki
20 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,29 zł/1 opak. (100 g = 21,45 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
3,49 zł/1 opak. (100 g = 17,45 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,49**
4,29*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 28,99 zł/1 opak.

NUTRICIA
Bebiko 2, 2R  mleko 
następne, powyżej 
6. mies., Bebiko 3, 3R 
Junior powyżej 1. roku 
lub Bebiko 4, 5 Junior 
powyżej 2. roku
600 g/1 opak.
* cena regularna:
28,99 zł/1 opak. (1 kg = 48,32 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
22,99 zł/1 opak. (1 kg = 38,32 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

22,99**
28,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 56,94 zł/1 opak.

NESTLÉ
NAN OptiPro Plus 2 mleko
następne po 6. mies.
lub NAN OptiPro Plus
3 po 1. roku
800 g/1 opak.
* cena regularna:
56,94 zł/1 opak. (1 kg = 71,18 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
44,99 zł/1 opak. (1 kg = 56,24 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

44,99**
56,94*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 56,94 zł/1 opak.

NESTLÉ
NAN OptiPro Plus 2 mleko
następne po 6. mies.
lub NAN OptiPro Plus
3 po 1. roku
800 g/1 opak.
* cena regularna:
56,94 zł/1 opak. (1 kg = 71,18 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
44,99 zł/1 opak. (1 kg = 56,24 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

44,99**
56,94*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,99 zł/1 opak.

NESTLÉ
Kaszka mleczno-
-ryżowa
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,47 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
6,39 zł/1 opak. (100 g = 2,78 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

6,39**
7,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,99 zł/1 opak.

NESTLÉ
Kaszka mleczno-
-ryżowa
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,47 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
6,39 zł/1 opak. (100 g = 2,78 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

6,39**
7,99*

OSZCZĘDZASZ 

12,-**

OSZCZĘDZASZ

23,90 zł**

Produkty dla dzieci

do 60% TANIEJ!

51Artykuły 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.

R 05/23

Od poniedziałku, 30.01 
 do środy, 1.02



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

DALVIA
Płyn do płukania
tkanin
2 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,99 zł/1 opak. (1 l = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,49 zł/1 opak. (1 l = 2,75 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,49**
6,99*

AJAX
Płyn do mycia
szyb lub płyn
uniwersalny***
500 ml, 1 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 12,98/6,49 zł

SUPERCENA

6,49

AJAX OPTIMAL 7
Spray do czyszczenia 
łazienki, kuchni 
lub uniwersalny***
750 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 13,32 zł

SUPERCENA

9,99
AJAX BOOST
Spray uniwersalny
z sodą i cytryną***
500 ml/1 opak.
1 l = 19,98 zł

SUPERCENA

9,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

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

AIR WICK
Patyczki zapachowe***
25 ml, 30 ml/1 opak.
wędrówka leśną ścieżką
lub jedwab z orchideą
* cena regularna:
16,99 zł/1 opak. (100 ml = 67,96/56,63 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
14,39 zł/1 opak. (100 ml = 57,56/47,97 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

14,39**
16,99*

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

AIR WICK
Wkłady do elektrycznego 
odświeżacza powietrza***
2 x 19 ml/1 opak.
waniliowe ciasteczko, magnolia lub lilia
* cena regularna:
21,99 zł/1 opak. (100 ml = 57,87 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
18,69 zł/1 opak. (100 ml = 49,18 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

18,69**
21,99*

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

AIR WICK
Wkłady do odświeżacza 
powietrza, 2-pak***
2 x 250 ml/1 opak.
wanilowe ciasteczko, tajemniczy ogród
lub księżycowa lilia otulona satyną
* cena regularna:
21,99 zł/1 opak. (1 l = 43,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
18,69 zł/1 opak. (1 l = 37,38 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

18,69**
21,99*

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

AIR WICK
Odświeżacz elektryczny 
urządzenie + wkład***
1 szt. + 19 ml/1 opak.
białe kwiaty lub świeżość
lasów Amazonii
* cena regularna:
14,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
12,69 zł/1 opak. 

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

12,69**
14,99*Najniższa cena z ostatnich 30 dni

(przed obniżką): 13,99 zł/1 opak.

AIR WICK
Odświeżacz powietrza 
w sprayu***
237 ml/1 opak.
eukaliptus i frezja
lub maliny i limonka
* cena regularna:
13,99 zł/1 opak. (100 ml = 5,09 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
11,89 zł/1 opak. (100 ml = 5,02 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,89**
13,99*

2-PAK

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

**
* 
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30% TANIEJ**DRUGI 
PRODUKT
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 15,99 zł/1 opak.

REXONA
Antyperspirant w sprayu 
dla kobiet lub dla mężczyzn
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
15,99 zł/1 opak. (100 ml = 8,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
12,79 zł/1 opak. (100 ml = 6,40 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

12,79**
15,99*

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

NATURELLA
Podpaski Ultra
14-18 szt./1 opak.
normal, maxi lub night
* cena regularna:
7,49 zł/1 opak. (1 szt. = 0,54-0,42 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,39 zł/1 opak. (1 szt. = 0,39-0,30 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,39**
7,49*

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

NATURELLA
Podpaski Ultra
14-18 szt./1 opak.
normal, maxi lub night
* cena regularna:
7,49 zł/1 opak. (1 szt. = 0,54-0,42 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,39 zł/1 opak. (1 szt. = 0,39-0,30 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,39**
7,49*

EVA NATURA
Szampon do włosów
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 16,23 zł

SUPERCENA

6,49
EVA NATURA
Szampon do włosów
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 16,23 zł

SUPERCENA

6,49

Do soboty, 4.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 24,99 zł/1 opak.

VELVET
Papier toaletowy
z aloesem i rumiankiem,
3-warstwowy
16 rolek/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

19,99**
24,99*

NEW ME
Zestaw 3 gąbeczek 
do makijażu z etui
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

18,99

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

DRUGI PRODUKT
50% TANIEJ***

*** D
ru

g
i, tań

szy lu
b

 w
 tej sam

ej cen
ie.

WYBRANE KOSMETYKI  
DO WŁOSÓW

UŁATWIA
ROZCZESYWANIE 

WŁOSÓW

Z EKSTRAKTAMI 
ZIÓŁ

W ZESTAWIE
3 GĄBKI + ETUI
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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 

CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!

Nadaje się
do domu Podlewać

umiarkowanie
Podlewać
rzadko

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Wysokość 
(z doniczką) Półcień

DO 70% TANIEJ

KWITNĄCE PROMOCJE 

9 cm

12 cm

 
Polskie narcyzy
1 szt. 
* cena regularna: 5,99 zł/1 szt. 
** w odniesieniu do ceny 
regularnej, cena przy zakupie 2 szt.
lub ich wielokrotności: 4,49 zł/1 szt. 

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

Stanowisko
zacienione

Róże, 13 szt.
1 bukiet
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

11,99

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

Polskie tulipany, 
7 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa codziennie
* cena regularna: 12,99 zł/1 bukiet
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 bukietów lub ich 
wielokrotności: 9,95 zł/1 bukiet

70% TANIEJ**

TRZECI
BUKIET

9,95**
12,99*

50% TANIEJ**

DRUGI
KWIAT

4,49**
5,99*

10 cm

 
Dracena
1 szt.

wys. ok. 40 cm

8,99

Podłoże 
do wysiewu 
i pikowania, 20 L
1 opak.

AŻ 20 L!

8,99
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T Y D Z I E Ń

AMERYKAŃSKIM
W STYLU



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

KOSZULKI I GADŻETY WOŚP ZNAJDZIESZ 
NA STANDZIE W SKLEPACH STACJONARNYCH LIDL!

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH - MAŁYCH I DUŻYCHFINAŁ DLA WSZYSTKICH - MAŁYCH I DUŻYCH

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.



Miś w koszulce WOŚP
• wys. ok. 20 cmwys. ok. 20 cmwys. ok. 20 cm

  39,99
1 szt.

Kubek ceramiczny
• poj. 330 ml poj. 330 ml poj. 330 ml 

  24,99
1 szt.

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

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.



Ogrzewacz do rąk

Kalendarz trójdzielny

  29,99
1 szt.

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

14,99
1 szt.

Ogrzewacz do rąk

Kalendarz trójdzielnyKalendarz trójdzielnyKalendarz trójdzielny

  29,99
1 szt.

  29,99
1 szt.

  29,99

MagnesMagnes
• ok. 66 x 60 x 6.4 mmok. 66 x 60 x 6.4 mm
• 2 wzory2 wzory

14,99
1 szt.

14,99
1 szt.

14,99

MagnesMagnes

9,99  
1 szt.

Długopis

  6,99
1 szt.

Notatnik z magnesem
i ołówkiem
• ok. 84 x 120 mm
• 50 kartek

12,99  
1 zestaw

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

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

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.



Torba bawełniana

  34,99
1 szt.

Skarpetki
• rozmiary: 35-45
• 2 wzory

Torba bawełniana

  34,99
Skarpetki

rozmiary: 35-45
2 wzory

Torba bawełniana

  34,99
Skarpetki
• rozmiary: 35-45
• 2 wzory

Nerka

  29,99
1 szt.

  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.




