
Od CZWARTKU, 23.02 do SOBOTY, 25.02  
lub do wyczerpania zapasów

OD CZWARTKU

3,49
6,99*

TANIEJ**50% Pomarańcze 
deserowe, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

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

1,49
2,35*

TANIEJ**36%

Polskie ziemniaki 
jadalne, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

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

TYLKO 
W PIĄTEK

24.02

** PRZY 
ZAKUPIE
INNYCH 

PRODUKTÓW
ZA MIN. 

49 zł
5744

36%TANIEJ**

MLEKPOL 
Mleko UHT 3,2%
Mazurski Smak
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
4,49 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 12 opak., przy zakupie 
innych produktów za min. 49 zł: 
2,85 zł/1 opak. 
Szczegóły na str. 8.

2,85**
4,49*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,85 zł/1 opak. 

PRZY ZAKUPIE 
DWUNASTU

PILOS
Masło ekstra, osełka
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,99**
8,99*

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

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
66%

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
48%

DRUGI PRODUKT

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

Z kuponem

13,99**

18,49*

FLORALYS
Papier toaletowy 3-warstwowy, 200 listków
10 rolek/1 opak.
* cena dotychczasowa 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

31%
TANIEJ**

RZEŹNIK
Polski indyk – 
filet z piersi 
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek): 
28,99 zł/1 kg

Z kuponem

19,99
28,99*



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

Kiwi
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

6,99
9,99*

TANIEJ**30%

Truskawki
250 g/1 opak.
100 g = 3,20 zł

na stałe w Lidl

7,99

Winogrono ciemne 
bezpestkowe 
500 g/ 1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

41%
TANIEJ**

Z kuponem

6,99
11,99*

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

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.

R 08/23

Od czwartku, 23.02
do soboty, 25.02 



OWOCE DO 50% TANIEJ!

3,49
6,99*

TANIEJ**50%

Pomarańcze deserowe, 
luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

Pomelo, luzem
1 kg

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

na stałe w Lidl

13,99

3

Od czwartku, 23.02
do soboty, 25.02

R 08/23Artykuły 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.



Polska cebula 
czerwona, luzem
1 kg

na stałe w Lidl

5,99

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

Polskie buraki czerwone, 
luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej1,99

2,99*

TANIEJ**33%

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

Polska włoszczyzna
1 pęczek
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

5,49
7,99*

TANIEJ**31%

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.
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Od czwartku, 23.02
do soboty, 25.02 



1,49
2,35*

TANIEJ**36%

Polskie ziemniaki 
jadalne, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

POLSKIE WARZYWA

DO 36% TANIEJ!

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

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

Polska kapusta 
pekińska, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

3,49
4,99*

TANIEJ**30%

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.

R 08/23

Od czwartku, 23.02
do soboty, 25.02



6 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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Im więcej kupujesz,
tym więcej zyskujesz!

LIDLOWY
PROGRAM

OSZCZĘDNOŚCIOWY

Od 6 do 25.02.2023 r. 
SKANUJ APLIKACJĘ LIDL PLUS i przy KAŻDYCH zakupach*  

ODBIERAJ ZDRAPKI z dodatkowymi RABATAMI!

Odbieraj

za KAŻDE
zakupy!

RABATY

* Więcej na https://www.lidl.pl/c/zdrapka-plus/s10017510.
Szczegóły akcji oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie 

dostępnym na www.lidl.pl oraz w aplikacji Lidl Plus.

Ściągnij aplikację:

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.

R 08/23



36% TANIEJ
MLEKO UHT 3,2%

PRZY ZAKUPIE
DWUNASTU

** PRZY 
ZAKUPIE
INNYCH 

PRODUKTÓW
ZA MIN. 

49 zł

Aktywuj w aplikacji

31%
TANIEJ**

RZEŹNIK
Polski indyk – filet z piersi
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

19,99
28,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
28,99 zł/1 kg

POLSKI INDYK – FILET Z PIERSI

31%TANIEJ

36%TANIEJ**

MLEKPOL
Mleko UHT 3,2%
Mazurski Smak
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
4,49 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 12 opak., przy 
zakupie innych produktów za min. 49 zł: 
2,85 zł/1 opak. 
Limit: 12 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 4,49 zł/1 opak. 
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji w regulaminie 
na www.lidl.pl.

2,85**
4,49*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,85 zł/1 opak. 

PRZY ZAKUPIE 
DWUNASTU

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

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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66% TANIEJ
MASŁO EKSTRA, OSEŁKA, 300 G

DRUGI PRODUKT

TYLKO 
W PIĄTEK

24.02

PILOS
Masło ekstra, osełka
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do 
ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,99**
8,99*

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

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
66%

DRUGI PRODUKT

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.

R 08/23

 Tylko w piątek, 
24.02



600 G
AŻ

KIEŁBASA ŻYWIECKA, XXL

62% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

62% TANIEJ**

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

PIKOK
Kiełbasa żywiecka, XXL 
600 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
15,99 zł/1 opak. (1 kg = 26,65 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 18,32 zł)

10,99**
15,99*

DRUGI
PRODUKT

24%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek): 
2,49 zł/100 g

NAUTICA
Makrela wędzona 
na gorąco, tusza 
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 18,90 zł

1,89
2,49*

MAKRELA WĘDZONA, TUSZA

24%TANIEJ**

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

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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ŁYK ORZEŹWIENIA

DO 20% TANIEJ

44%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

8-PAKU

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

2,29**
4,29*

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

6 x

26%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

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

3,29**
4,49*

Heineken
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 6-paku: 
3,29 zł/1 pusz. (1 l = 6,58 zł)

Pilner Urquell
500 ml/1 pusz.
1 l = 9,98 zł

SUPERCENA

4,99

30%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

12-PAKU

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

2,99**
4,29*

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)

12 x

8 x6 x

26%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 2,39 zł/1 pusz. 

2,79**
3,79*

Kasztelan Jasne Pełne
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 6-paku: 
2,79 zł/1 pusz. (1 l = 5,58 zł)

POLSKIE SMAKI
Syrop o smaku 
malinowym
1 l/1 but.

37

Od czwartku, 
2.02

R 05/23Artykuły 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.

WSZYSTKIE KOSMETYKI ELSEVE

50%TANIEJ
DRUGI PRODUKT*
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MIKSUJ
DOWOLNIE

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

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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MIKSUJ
DOWOLNIE



KUPUJĄC ŁĄCZNIE 8 PRODUKTÓW 
WSKAZANYCH NA STR. 13, OTRZYMASZ 

 NA KAŻDY  
Z NICH

RABATU* 

PONAD50% 
* Promocja dotyczy zakupu wszystkich 
8 różnych produktów wskazanych na str. 13.  
Limit: 1 opak. każdego produktu na paragon.
Szczegóły i regulamin akcji na www.lidl.pl.

LIDLOWY KOSZYK
OSZCZĘDNOŚCI

R 08/23 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 czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

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.



KUPUJĄC ŁĄCZNIE 8 PRODUKTÓW 
WSKAZANYCH NA STR. 13, OTRZYMASZ 

 NA KAŻDY  
Z NICH

R 08/23Artykuły 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.

50%TANIEJ**

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

PIKOK
Parówki z filetem
z indyka
180 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
100 g = 1,38 zł

2,49
4,99*

50%TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,39 zł/1 opak. 

MARIBEL
Dżem truskawkowy 
niskosłodzony
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
1 kg = 5,48 zł

2,19
4,39*

50%TANIEJ**

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

COMBINO
Makaron penne rigate
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
1 kg = 4,46 zł

2,23
4,47*

50%TANIEJ**

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

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna 
z całymi orzechami 
laskowymi
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej

2,24
4,49*

50%TANIEJ**

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

VITA D’OR
Olej rzepakowy 
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej

4,99
9,99*

50%TANIEJ**

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

RZEŹNIK
Mięso mielone 
z łopatki 
wieprzowej
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 9,98 zł

4,99
9,99*

50%TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,29 zł/1 opak. 

COMBINO
Sos pomidorowy
440 g, 450 g/1 opak.
boloński, spaghetti 
lub słodko-kwaśny
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 6,00/5,87 zł

2,64
5,29*

50%TANIEJ**

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

KANIA
Majonez z żółtkiem 
jaja od kur z chowu
na wolnym wybiegu 
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 l = 8,73 zł

3,49
6,99*

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

13Artykuły 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.



MASZ
WYBÓR

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

19,99

HEINZ
Fasolka w sosie
pomidorowym
415 g/1 opak.
1 kg = 19,25 zł

7,99

RIO MARE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 7,13 zł

11,41

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

11,99

NIXE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 3,56 zł

5,70

FRESHONA
Fasolka w sosie 
pomidorowym
415 g/1 opak.
1 kg = 7,20 zł

2,99

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

14 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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MASZ
WYBÓR

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

11,99

NIXE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 3,56 zł

5,70

FRESHONA
Fasolka w sosie 
pomidorowym
415 g/1 opak.
1 kg = 7,20 zł

2,99

NIVEA
Antyperspirant lub
dezodorant roll-on 
dla kobiet
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 29,98 zł

14,99

LISTERINE
Płyn do płukania
jamy ustnej
500 ml/1 opak.
1 l = 27,98 zł

13,99

HELLENA
Oranżada czerwona
1,25 l/1 but.
1 l = 3,75 zł

4,69

CIEN
Antyperspirant lub
dezodorant roll-on 
dla kobiet
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 6,98 zł

3,49

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

3,29

DENTALUX
Płyn do płukania
jamy ustnej
500 ml/1 opak.
1 l = 11,38 zł

5,69

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

15Artykuły 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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wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

MIKSUJ
DOWOLNIE

WSZYSTKIE BAGIETKI 
drugi produkt

* Druga, tańsza lub w tej samej cenie.

TANIEJ10% 
marki Piekarnia w Sercu Lidla

16

Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02

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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BO

*** 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.

PRZEZ CAŁY LUTY

30 

RODZAJÓW 
MIĘSA

W OBNIŻONYCH CENACH!
AŻ

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

RZEŹNIK
Polski kurczak –
porcja rosołowa
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

53% TANIEJ**

2,79
5,99*

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

RZEŹNIK
Polski kurczak –
porcja rosołowa
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

53% TANIEJ**

2,79
5,99*

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

RZEŹNIK
Polski 
kurczak – 
ćwiartka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon. Każdy kolejny kilogram 
będzie sprzedawany w cenie 9,99 zł/1 kg.

30% TANIEJ**

6,99
8,69*

Cena regularna (bez obniżek):
12,79 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowo-wołowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 25,98 zł

18% TANIEJ**

10,39
12,79*

Cena regularna (bez obniżek):
12,79 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowo-wołowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 25,98 zł

18% TANIEJ**

10,39
12,79*

Cena regularna (bez obniżek):
30,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak – polędwiczki, 
porcja rodzinna
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

27,90
30,99*

**TANIEJ3 zł
Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

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

Z kuponem

17,99
23,90*

RZEŹNIK
Polski kurczak – filet z piersi,  
porcja rodzinna
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Kupon do jednorazowego wykorzystania,  
publikowany codziennie w okresie  
obowiązywania promocji.

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

17Artykuły 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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CODZIENNIE 
ŚWIEŻE  

DOSTAWY

* w porównaniu ze standardowym kurczakiem

rośnie około
30% wolniej*

Świeże mięso do

30% TANIEJ

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
skrzydła
1 kg

SUPERCENA 

11,99
RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
skrzydła
1 kg

SUPERCENA 

11,99

RZEŹNIK FIT LIFE
Polski indyk –
gulasz z piersi 
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30 zł

SUPERCENA

9,99

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
mięso mielone z nogi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA 

8,99
RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
mięso mielone z nogi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA 

8,99

RZEŹNIK
Mięso mielone
z karkówki wieprzowej
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA 

8,99
RZEŹNIK
Mięso mielone
z karkówki wieprzowej
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA 

8,99

30%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek): 
9,46 zł/1 opak. 

RZEŹNIK
Polski indyk – mięso 
z uda na gulasz
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
9,46 zł/1 opak. (1 kg = 23,65 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,98 zł)

7,99**
9,46*

RZEŹNIK FIT LIFE
Polski kurczak –
mięso mielone z piersi 
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA

8,99

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

18 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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DELUXE
Perliczka, tuszka
1 kg

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Żeberko mięsne 
wieprzowe, trójkąt
1 kg

SUPERCENA

12,99
RZEŹNIK
Polski indyk – podudzia 
w marynacie
500 g/1 opak.
1 kg = 11,98 zł

SUPERCENA

5,99

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
udziec
1 kg

SUPERCENA

34,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
rolady
1 kg

SUPERCENA

39,99

20%TANIEJ**

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

15,99
19,99*

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
gulasz
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 31,98 zł

TANIEJ

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

RZEŹNIK
Polski indyk – porcja 
rosołowa
1 kg
* cena dotychczasowa

9,99
11,99*

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

19Artykuły 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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Wędliny i konserwy do

TANIEJ62%
 

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

50%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

KRAKUS
Kiełbasa krakowska sucha 
z szynki
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
11,99 zł/1 opak. (100 g = 4,80 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
8,99 zł/1 opak. (100 g = 3,60 zł)

8,99**
11,99*

36%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

KRAKUS
Kabanosy, duża paczka
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
10,99 zł/1 opak. (100 g = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
8,99 zł/1 opak. (100 g = 3,60 zł)

8,99**
10,99*

62%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,49 zł/1 opak. 

KRAKUS
Konserwa mięsna
300 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 26,63 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,49 zł/1 opak. (1 kg = 18,30 zł)

5,49**
7,99*

600 G
AŻ

PIKOK
Szynka konserwowa, 
XXL 
260 g/1 opak.
1 kg = 16,73 zł

AŻ 260 g

4,35
PIKOK
Frankfurterki z szynki, 
XXL 
450 g/1 opak.
1 kg = 24,42 zł

AŻ 450 g

10,99

62% TANIEJ**

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

PIKOK
Kiełbasa 
żywiecka, 
XXL 
600 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
15,99 zł/1 opak. (1 kg = 26,65 zł)
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 18,32 zł)

10,99**
15,99*

DRUGI
PRODUKT

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

20 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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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.

+ MIKSUJ
DOWOLNIE

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Nabiał do

TANIEJ63%

*** Lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl

Kinder Pingui
4 x 30 g/1 opak.
100 g = 5,46 zł

4-pak

6,55

28% TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

PILOS
Śmietana UHT 12%
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
3,49 zł/1 opak. (1 kg = 8,73 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
2,99 zł/1 opak. (1 kg = 7,48 zł)

2,99**
3,49*

42%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

3,75**
4,79*

PILOS
Serek 
homogenizowany
385 g, 400 g/1 opak.
brzoskwiniowy, truskawkowy 
lub waniliowy
* cena dotychczasowa: 
4,79 zł/1 opak. (1 kg = 11,98/12,44 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
3,75 zł/1 opak. (1 kg = 9,38/9,74 zł)

4 + 1 GRATIS**

1,08**
1,35*

Cena regularna (bez obniżek): 
1,35 zł/1 opak. 

PILOS
Jogurt owocowy***
150 g/1 opak.
owoce leśne, wiśnia, truskawka
lub brzoskwinia i marakuja
* cena dotychczasowa: 
1,35 zł/1 opak. (100 g = 0,90 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.: 
1,08 zł/1 opak. (100 g = 0,72 zł)

WITAMINY 

A i D

63% TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

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

2,99**
3,79*

LUMIKO
Osełka śniadaniowa 
270 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
3,79 zł/1 opak. (1 kg = 14,04 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
2,99 zł/1 opak. (1 kg = 11,07 zł)

R 08/23

 Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 
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2 zł TANIEJ**

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

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

27,99
29,99*

TANIEJ

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

PILOS
Ser gouda w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
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 dotychczasowa
1 kg = 29,98 zł

14,99
15,99*

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

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 dotychczasowa
1 kg = 31,98 zł

PRZEZ CAŁY 
LUTY

CEN SERÓW!***

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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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 dotychczasowa
100 g = 3,50 zł

MLEKOVITA
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,25 zł

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

6,49
6,99*

23% TANIEJ**

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

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

5,79
5,99*

17% TANIEJ**

PILOS
Masło ekstra 82%****
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
**** promocja obejmuje także masło 
ekstra 83% Pilos, 200 g 
100 g = 2,90 zł

PILOS
Masło śmietankowe 60%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,25 zł

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

4,49
4,99*

25% TANIEJ**

CEN MASŁA!***

PRZEZ CAŁY 
LUTY

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

na stałe w Lidl

5,49
TARG RYBNY LIDLA
Pstrąg tęczowy 
łososiowy,
filet ze skórą
100 g
1 kg = 54,90 zł

na stałe w Lidl

5,49

TARG RYBNY LIDLA
Dorsz atlantycki,
polędwica cała, XXL,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 84,90 zł

SUPERCENA

8,49
TARG RYBNY LIDLA
Dorsz atlantycki,
polędwica cała, XXL,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 84,90 zł

SUPERCENA

8,49

Dziki łosoś pacyficzny,
filet XXL,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90 zł

SUPERCENA

5,99

Sushi Osaka
450 g/1 opak.
1 kg = 48,87 zł

AŻ 16 kawałków

21,99

Dorada królewska 
patroszona
100 g
1 kg = 49,90 zł

SUPERCENA

4,99

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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MARYNOWANY IMBIR,
WASABI I SOS SOJOWY 

W ZESTAWIE

24
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TARG RYBNY LIDLA
Pstrąg tęczowy 
łososiowy,
filet ze skórą
100 g
1 kg = 54,90 zł

na stałe w Lidl

5,49

Dorada królewska 
patroszona
100 g
1 kg = 49,90 zł

SUPERCENA

4,99

24%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
2,49 zł/100 g

1,89
2,49*

NAUTICA 
Makrela wędzona 
na gorąco, tusza 
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 18,90 zł

Cena regularna (bez obniżek):
12,49 zł/1 opak.

OCEAN SEA
Paluszki rybne z fileta 
z mintaja, 
z certyfikatem MSC
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,49 zł/1 opak. (1 kg = 27,76 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 22,20 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
12,49*

Cena regularna (bez obniżek):
12,49 zł/1 opak.

OCEAN SEA
Paluszki rybne z fileta 
z mintaja, 
z certyfikatem MSC
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,49 zł/1 opak. (1 kg = 27,76 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 22,20 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
12,49*

LISNER
Filety śledziowe 
w sosie tatarskim 
lub borowikowym
280 g/1 opak.
1 kg = 28,54 zł

SUPERCENA

7,99
LISNER
Filety śledziowe 
w sosie tatarskim 
lub borowikowym
280 g/1 opak.
1 kg = 28,54 zł

SUPERCENA

7,99

40%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

OCEAN SEA
Paluszki rybne 
z dorsza, 
z certyfikatem MSC
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 33,30 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 26,63 zł)

7,99**
9,99*

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

NAUTICA
BIO Łosoś wędzony
na zimno w plastrach
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej 
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

 

11,89
16,99*

30%TANIEJ**



Roślinna strefa smaku
produktom roślinnym!Powiedz !

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek): 
8,49 zł/1 opak. 

DOBRA KALORIA 
Roślinny gyros
150 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
8,49 zł/1 opak. (100 g = 5,66 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:  
6,79 zł/1 opak. (100 g = 4,53 zł)

6,79**
8,49*

ONE DAY MORE
Roślinne kiełbaski
sojowe
225 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

AŻ 225 g

8,99

RECEPTURA
NOWA

VEMONDO
Roślinne burgery 
buraczane
170 g/1 opak.
100 g = 4,09 zł

na stałe w Lidl

6,96
DOBRA KALORIA
Roślinne kiełbaski 
węgierskie na patelnię
180 g/1 opak.
100 g = 5,55 zł

na stałe w Lidl

9,99
VEMONDO
Tofu
180 g/1 opak.
wędzone lub naturalne
100 g = 2,49 zł

na stałe w Lidl

4,49

IDEALNIE 
SIĘ PIENI

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

3,79**
4,75*

VEMONDO
BIO Napój 
owsiany 
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
4,75 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:  
3,79 zł/1 opak.

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Cena regularna (bez obniżek):
6,49 zł/1 opak.

3,99**
4,99*

VEMONDO
Barista, 
napój owsiany
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
4,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
3,99 zł/1 opak. 
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VEMONDO
Barista, 
napój owsiany
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
4,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
3,99 zł/1 opak. 

40%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

FRESHONA
Zupa jarzynowa
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
2,99 zł/1 opak. (1 kg = 6,64 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
2,39 zł/1 opak. (1 kg = 5,31 zł)

2,39**
2,99*

30%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 9,89 zł/1 opak.

Mango i ananas***
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,89 zł/1 opak. (1 kg = 19,78 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
8,39 zł/1 opak. (1 kg = 16,78 zł)

8,39**
9,89*

38%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,94 zł/1 opak.

KWIDZYN
Groszek zielony 
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
4,94 zł/1 opak. (1 kg = 10,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 8,87 zł)

3,99**
4,94*

46%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

6,49**
8,49*

FRESHONA
Warzywa z sosem 
na patelnię, XXL
750 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
8,49 zł/1 opak. (1 kg = 11,32 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
6,49 zł/1 opak. (1 kg = 8,65 zł)

42%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,19 zł/1 opak.

AGRAM
Szpinak rozdrobniony 
w brykiecie
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,19 zł/1 opak. (1 kg = 7,09 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
2,49 zł/1 opak. (1 kg = 5,53 zł)

2,49**
3,19*

40%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

PROSTE HISTORIE
Pierogi*** 
450 g/1 opak.
z owocami lub z wiśniami
* cena dotychczasowa:
6,49 zł/1 opak. (1 kg = 14,42 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,19 zł/1 opak. (1 kg = 11,53 zł)

5,19**
6,49*
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DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

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

LORD NELSON
Super Owoce, herbatka owocowa
20 torebek/1 opak.
żurawina-skórka granatu, czarna porzeczka,
agrest-wiśnia, aronia-sok z jagód acai
lub dzika róża-malina
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,79**
3,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

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

LORD NELSON
Super Owoce, herbatka owocowa
20 torebek/1 opak.
żurawina-skórka granatu, czarna porzeczka,
agrest-wiśnia, aronia-sok z jagód acai
lub dzika róża-malina
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,79**
3,99*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

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

LORD NELSON
Super Owoce, herbatka owocowa
20 torebek/1 opak.
żurawina-skórka granatu, czarna porzeczka,
agrest-wiśnia, aronia-sok z jagód acai
lub dzika róża-malina
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,79**
3,99*

30 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 15,99 zł/1 opak. 

BELLAROM
Crema, kawa rozpuszczalna 
140 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
15,99 zł/1 opak. (100 g = 11,42 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
13,39 zł/1 opak. (100 g = 9,56 zł)

13,39**
15,99*

30%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

LORD NELSON
Earl Grey lub Earl Grey 
Lemon, herbata czarna
75 torebek/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. (1 torebka = 0,09 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,89 zł/1 opak. (1 torebka = 0,08 zł)

5,89**
6,99*

DALLMAYR
Classic, kawa mielona
250 g/1 opak.
100 g = 7,20 zł

SUPERCENA

17,99

DALLMAYR
Prodomo, kawa 
mielona, 100% arabika
250 g/1 opak.
100 g = 8,00 zł

SUPERCENA

19,99
DALLMAYR
Home Barista, kawa 
ziarnista + gratis 
czekolada Heidi Dark
1080 g/1 zestaw
różne rodzaje
1 kg = 50,92 zł

ZESTAW

54,99DALLMAYR
Prodomo Naturmild, 
kawa mielona, 
100% arabika
500 g/1 opak.
1 kg = 59,98 zł

SUPERCENA

29,99

CZEKOLADA
GRATIS

32%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

BELLAROM
Gold, kawa rozpuszczalna
100 g,/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,39 zł/1 opak. 

8,39**
9,99*
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46%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

FIN CARRÉ
Czekolada gorzka, 
74% lub 85% kakao
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
4,19 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,19 zł/1 opak.

3,19**
4,19*

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

Kinder Niespodzianka 
20 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

 

3,35**

4,47*

75%TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

20%TANIEJ**

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

BON GELATI
Lody na patyku
z migdałami
6 x 120 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 
1 l = 16,65 zł

11,99
14,99*

30%TANIEJ**

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

BON GELATI
Lody na patyku w białej 
czekoladzie z migdałami 
6 x 120 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 
1 l = 14,57 zł

10,49
14,99*

20%TANIEJ**

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

11,19
13,99*

BON GELATI
Lody mini 
na patyku 
12 x 50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny  
dotychczasowej 
1 l = 18,65 zł

CAKE MANIA
Bułeczki brioche 
z nadzieniem 
waniliowym
250 g/1 opak.
100 g = 2,34 zł

SUPERCENA

5,85

5 W CENIE 3***
McVitie’s Digestives
200 g, 250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,00/2,40 zł

SUPERCENA

5,99 McVitie’s Digestives
200 g, 250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,00/2,40 zł

SUPERCENA

5,99

CENA 
ZA SZT.

2,00
ZŁ

CENA 
ZA SZT.

1,75
ZŁ

CENA 
ZA SZT.

0,94
ZŁ



20%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

ONE DAY MORE
Musli Health
200 g/1 opak.
balance, immuno lub protein
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (100 g = 5,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (100 g = 4,50 zł)

8,99**
9,99*

*** Dwa produkty, najtańsze lub w tej samej cenie, gratis.

6 SZT.

33

Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

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.

R 08/23

BON GELATI
Lody mini 
na patyku 
12 x 50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny  
dotychczasowej 
1 l = 18,65 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
6,94 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Naleśniki
400 g/1 opak.
z jabłkami lub z serem i rodzynkami
* cena dotychczasowa 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

 

5,20**

6,94*

50%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 7,79 zł/1 opak.

REGIONALNE SZLAKI
Szarlotka, 
jabłka prażone
900 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

 

5,84
7,79*

25%TANIEJ**

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

CHOCO TASTE
Krem kakaowy 
o smaku czekoladowym lub 
czekoladowo-orzechowym
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 17,48 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,50 zł/1 opak. (1 kg = 11,25 zł)

Kup 2 za 9 zł**

4,50**
6,99*

PREMIERA
W

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI5 W CENIE 3***

MIKSUJ
DOWOLNIE



TANIEJ78% DO

26.02

ŚWIATOWY DZIEŃ PISTACJI 

78% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 16,18 zł/1 opak. 

ALESTO
Pistacje kalifornijskie
250 g/1 opak.
prażone i solone lub prażone bez soli
* cena dotychczasowa: 
16,18 zł/1 opak. (100 g = 6,47 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
11,95 zł/1 opak. (100 g = 4,78 zł)

11,95**
16,18*

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

ALESTO
Pistacje kalifornijskie
bez łupinek
70 g/1 opak.
prażone i solone lub prażone bez soli
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak. (100 g = 14,27 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
7,99 zł/1 opak. (100 g = 11,41 zł)

7,99**
9,99*

ALESTO
Pistacje 
kalifornijskie, luzem
100 g
1 kg = 55,10 zł

na stałe w Lidl

5,51
34
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ORZEŹWIENIE DO
 TANIEJ50%

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,09 zł/1 but.

CISOWIANKA PERLAGE
Woda mineralna 
musująca
700 ml/1 but.
* cena dotychczasowa: 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

 

1,55**

2,09*

50%TANIEJ**
DRUGI

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

na stałe w Lidl

1,89

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

 
SZUKAJ 
PRZY
KASIE

SZUKAJ 
PRZY
KASIE

ALESTO
Pistacje 
kalifornijskie, luzem
100 g
1 kg = 55,10 zł
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HORTEX
Napój 
owocowy, 3-pak 
3 x 1 l/1 opak.
jabłko-rabarbar,
jabłko-mięta
i jabłko-wiśnia
1 l = 3,00 zł

3-pak

8,99
CECHINI
Woda mineralna 
magnezowo-wapniowa
2 l/1 but.
1 l = 1,20 zł

SUPERCENA

2,39

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

na stałe w Lidl

4,99

KOREK
NIEKAPEK

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 1,95 zł/1 but. 

SOLEVITA
Nektar jabłkowy***
1,5 l/1 but.
* cena dotychczasowa: 
2,99 zł/1 but. (1 l = 1,99 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 but. przy zakupie 1 zgrzewki: 
2,49 zł/1 but. (1 l = 1,66 zł)

2,49**
2,99*

5 + 1 GRATIS**

TANIEJ

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,49 zł/1 opak. 

RL9
Mus owocowy,
marakuja-brzoskwinia 
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa

2,49
2,99*



Piwa do

TANIEJ30%
Od czwartku, 

23.02 

ŁYK ORZEŹWIENIA

DO 20% TANIEJ

44%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

8-PAKU

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

2,29**
4,29*

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

6 x

26%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

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

3,29**
4,49*

Heineken
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 6-paku: 
3,29 zł/1 pusz. (1 l = 6,58 zł)

Pilner Urquell
500 ml/1 pusz.
1 l = 9,98 zł

SUPERCENA

4,99

30%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

12-PAKU

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

2,99**
4,29*

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)

12 x

8 x6 x

26%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 2,39 zł/1 pusz. 

2,79**
3,79*

Kasztelan Jasne Pełne
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 6-paku: 
2,79 zł/1 pusz. (1 l = 5,58 zł)

POLSKIE SMAKI
Syrop o smaku 
malinowym
1 l/1 but.

37
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Perła Chmielowa
500 ml/1 but.
1 l = 6,78 zł

SUPERCENA

3,39

24%TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE 
4-PAKU

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,49 zł/1 pusz.

Perła Mocna
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa: 
4,65 zł/1 pusz. (1 l = 9,30 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 pusz. przy zakupie 4-paku: 
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)

3,49**
4,65*

24%TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE 
8-PAKU

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,39 zł/1 pusz.

Lech Premium
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa: 
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 pusz. przy zakupie 8-paku: 
3,39 zł/1 pusz. (1 l = 6,78 zł)

3,39**
4,49*

28%TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE 
8-PAKU

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,19 zł/1 pusz.

Žatecký Světlý Ležák
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa: 
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 pusz. 
przy zakupie 8-paku: 
3,19 zł/1 pusz. (1 l = 6,38 zł)

3,19**
4,49*

30%TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE 
8-PAKU

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,69 zł/1 pusz.

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

2,99**
4,29*
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8 x8 x

8 x 4 x

36 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 08/23



Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 

MIKSUJ
DOWOLNIE

ŁYK ORZEŹWIENIA

DO 20% TANIEJ

44%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

8-PAKU

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

2,29**
4,29*

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

6 x

26%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

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

3,29**
4,49*

Heineken
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 6-paku: 
3,29 zł/1 pusz. (1 l = 6,58 zł)

Pilner Urquell
500 ml/1 pusz.
1 l = 9,98 zł

SUPERCENA

4,99

30%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

12-PAKU

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

2,99**
4,29*

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)

12 x

8 x6 x

26%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 2,39 zł/1 pusz. 

2,79**
3,79*

Kasztelan Jasne Pełne
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 6-paku: 
2,79 zł/1 pusz. (1 l = 5,58 zł)

POLSKIE SMAKI
Syrop o smaku 
malinowym
1 l/1 but.
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ŁYK ORZEŹWIENIA

DO 20% TANIEJ

44%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

8-PAKU

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

2,29**
4,29*

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

6 x

26%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

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

3,29**
4,49*

Heineken
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
4,49 zł/1 pusz. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 6-paku: 
3,29 zł/1 pusz. (1 l = 6,58 zł)

Pilner Urquell
500 ml/1 pusz.
1 l = 9,98 zł

SUPERCENA

4,99

30%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

12-PAKU

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

2,99**
4,29*

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)

12 x

8 x6 x

26%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 2,39 zł/1 pusz. 

2,79**
3,79*

Kasztelan Jasne Pełne
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 6-paku: 
2,79 zł/1 pusz. (1 l = 5,58 zł)

POLSKIE SMAKI
Syrop o smaku 
malinowym
1 l/1 but.

37
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WYBRANE PIWA 
W PUSZCE

PRZY ZAKUPIE 12*

1,99 ZA PUSZKĘ

* Lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.
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KUPIEC
Wafle 
kukurydziane 
z solą 
morską***
105 g/1 opak.
100 g = 3,23 zł

SUPERCENA

3,39
KUPIEC
Wafle ryżowe*** 
30 g, 35 g/1 opak.
z belgijską czekoladą mleczną 
lub z belgijską czekoladą mleczną 
i kawałkami słonego karmelu
100 g = 9,97/9,34 zł

SUPERCENA

2,99
KUPIEC
Wafle
kukurydziane*** 
120 g/1 opak.
cheddar, chilli
lub śmietana z cebulą
100 g = 3,33 zł

SUPERCENA

3,99

INDOMIE
Zupka błyskawiczna 
makaron mi goreng 
lub chicken
70 g, 80 g/1 opak.
100 g = 3,56/3,11 zł

SUPERCENA

2,49BARILLA
Makaron 
penne rigate
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

7,99

30%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

8,49**
9,99*

Nuggetsy z kurczaka
z sosami
350 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 28,54 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
8,49 zł/1 opak. (1 kg = 24,26 zł)

Okazje dla rodziny do

TANIEJ30%
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SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

ZUPKA 
INDONEZYJSKA
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Od czwartku, 23.02 
 do soboty, 25.02 



Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 2,59 zł/1 opak.

KANIA
Musztarda 
premium
180 g/1 opak.
francuska, dijon lub miodowa
* cena dotychczasowa 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ** 
DRUGI PRODUKT 

2,05**
2,59*

KUPIEC
Wafle
kukurydziane*** 
120 g/1 opak.
cheddar, chilli
lub śmietana z cebulą
100 g = 3,33 zł

Nuggetsy z kurczaka
z sosami
350 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 28,54 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
8,49 zł/1 opak. (1 kg = 24,26 zł)

2 + 1GRATIS**

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

KANIA
Chrzan tarty
160 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
2,99 zł/1 opak. (100 g = 1,87 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
1,99 zł/1 opak. (100 g = 1,24 zł)

1,99**
2,99*

40%TANIEJ*

DRUGI 
PRODUKT

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

RUNOLAND
Surówka z kapusty
500 g
(370 g po odsączeniu)/1 opak.
z czerwonej lub z białej kapusty
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak. (1 kg = 11,98 zł wg 
masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,74 zł/1 opak. (1 kg = 9,48 zł wg 
masy netto po odsączeniu)

4,74**
5,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 6,66 zł/1 opak.

Kup 2 za 10 zł**

5,-**
6,66*

KUJAWSKI
Olej rzepakowy 
z ziołami
250 ml/1 opak.
papryka ostra, bazylia i pomidor, 
czosnek i bazylia, pomidor, czosnek i bazylia 
lub rozmaryn, oregano i bazylia
* cena dotychczasowa: 
6,66 zł/1 opak. (100 ml = 2,66 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,00 zł/1 opak. (100 ml = 2,00 zł)

44%TANIEJ*

DRUGI 
PRODUKT

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

5,45**
6,99*

PUDLISZKI
Ketchup
500 g/1 opak.
łagodny lub pikantny
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 13,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,45 zł/1 opak. (1 kg = 10,90 zł)

AŻ
500 G

IDEALNE DO SMAŻENIA,
PIECZENIA, SAŁATEK

ORAZ MARYNOWANIA

BEZ 
GLUTENU

MIKSUJ
DOWOLNIE
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TANIEJ***WSZYSTKIE 
KOSMETYKI 

ELSEVE 50%

TANIEJ***
DRUGI PRODUKT

DRUGI PRODUKT

WSZYSTKIE KOSMETYKI 
DO TWARZY NIVEA

50%

20%TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 15,99 zł/1 opak.

15,99
19,99*

FAMILOVE
Szampon do włosów, 
płyn do kąpieli 
lub mydło w płynie
750 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 l = 21,32 zł

*** D
ru

g
i, tań

szy lu
b

 w
 tej sam

ej cen
ie.

AŻ
750 ML

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE
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CIEN
Żel pod prysznic 
z hydrolatem
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 12,48 zł

na stałe w Lidl

4,99

PANTENE PRO-V
Szampon lub odżywka 
do włosów, XXL
1 l/1 opak.

AŻ 1 litr

29,99
PANTENE PRO-V
Keratynowa maska 
do włosów
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 7,00 zł

SUPERCENA

20,99
PANTENE PRO-V
Spray bez spłukiwania
150 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 9,99 zł

SUPERCENA

14,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
54%

DRUGI PRODUKT

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

40%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

3,40**
4,29*

SIEMPRE
Wkładki higieniczne
z bawełnianą powłoczką
30 szt./1 opak.
camomile lub sensitive
* cena dotychczasowa: 
4,29 zł/1 opak. (1 szt. = 0,14 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
3,40 zł/1 opak. (1 szt. = 0,11 zł)

56%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,59 zł/1 opak.

2,79**
3,89*

SIEMPRE
Podpaski klasyczne 
ze skrzydełkami
20 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa: 
 3,89 zł/1 opak. (1 szt. = 0,20 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
2,79 zł/1 opak. (1 szt. = 0,14 zł)

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

PALMOLIVE
Żel pod prysznic dla kobiet 
lub dla mężczyzn
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,99**

10,99*

POWŁOCZKA

W 100%
Z BAWEŁNY

MIKSUJ
DOWOLNIE
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OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

PREBIOTYK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

60%TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

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

4,79**
5,99*

LUPILU®
Biodegradowalne
chusteczki nawilżane
80 szt./1 opak.
comfort lub sensitive
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,08 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
4,79 zł/1 opak. (1 szt. = 0,06 zł)

LUPILU® PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 4 maxi,
5 junior lub 6 XL,
jumbo bag
108 szt., 92 szt., 78 szt., 76 szt./1 opak.
1 szt. = 0,47/0,55/0,65/0,66 zł

SUPERCENA

49,99

LUPILU® PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 
5 junior lub 6 XL, 
jumbo bag
44 szt., 40 szt., 36 szt./1 opak.
1 szt. = 0,68/0,75/0,83 zł

SUPERCENA

29,69

W SUPERCENIE
PIELUSZKI I PANTSY LUPILU® PREMIUM, JUMBO BAG,

0,47 zł
 za sztukę

108 szt.

0,55 zł
 za sztukę

92 szt.

0,66 zł
 za sztukę

76 szt.

0,68 zł
 za sztukę

44 szt.

0,83 zł
 za sztukę

36 szt.

0,75 zł
 za sztukę

40 szt.

0,65 zł
 za sztukę

78 szt.
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50%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

HIPP
BIO Combiotik 2 mleko 
następne po 6 mies. 
lub Junior Combiotik 3 
po 1 roku lub Junior Combiotik 4 
po 2 roku lub Junior Combiotik 5 
dla przedszkolaka
550 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
39,99 zł/1 opak. (1 kg = 72,71 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
29,99 zł/1 opak. (1 kg = 54,53 zł)

29,99**
39,99*

60%TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,55 zł/1 opak. 

HIPP
BIO Deser owocowy 
z twarożkiem 
lub jogurtem
160 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,69 zł/1 opak. (100 g = 3,56 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
4,55 zł/1 opak. (100 g = 2,84 zł)

4,55**
5,69*

30%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,29 zł/1 opak. 

NESTLÉ 
Kleik
160 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
6,49 zł/1 opak. (100 g = 4,06 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,49 zł/1 opak. (100 g = 3,43 zł)

5,49**
6,49*

60%TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,49 zł/1 opak.

BOBOVITA
Danie dla dzieci 
w wieku 1-3 lat
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,49 zł/1 opak. (100 g = 2,20 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
4,39 zł/1 opak. (100 g = 1,76 zł)

4,39**
5,49*

60%TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

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

BOBO FRUT
Sok 100% lub nektar 
dla dzieci po 4. lub 
po 5. mies. życia
300 ml/1 but.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
4,47 zł/1 but. (1 l = 14,90 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 but. przy zakupie 3 but.: 
3,55 zł/1 but. (1 l = 11,83 zł)

3,55**
4,47*

80%TANIEJ**

CZWARTY 
PRODUKT

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

MUSIAK
Mus owocowy***
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
1,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.: 
1,59 zł/1 opak.

1,59**
1,99*

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

**
* 
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OSZCZĘDZASZ

20,-**

NOWOŚĆ
W

BEZ DODATKU
CUKRU

WZBOGACONY
W WITAMINĘ C
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ARIEL
Proszek do prania 
kolorów, 80 prań***
5,2 kg/1 opak.
1 kg = 12,50 zł

AŻ 5,2 kg

64,99

2 + 1 GRATIS**

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

DOMESTOS
Żel do WC 
Zero Kamienia
750 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
14,99 zł/1 opak. (1 l = 19,99 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 3 opak.: 
9,99 zł/1 opak. (1 l = 13,32 zł)

9,99**
14,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
48%

DRUGI PRODUKT

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

FLORALYS
Papier toaletowy 
3-warstwowy, 200 listków
10 rolek/1 opak.
* cena dotychczasowa 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

13,99**

18,49*

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

20%TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 18,39 zł/1 opak.

W5
Zimowy płyn 
do spryskiwaczy
4 l/1 opak.
* cena dotychczasowa 
** w odniesieniu do 
ceny dotychczasowej
1 l = 4,60 zł

18,39
22,99*

JAN NIEZBĘDNY
Worki na śmieci 
z taśmą, 60 l, XXL
40 szt./1 opak.
1 szt. = 0,53 zł

SUPERCENA

20,99

Z miłości do delikatności

MIĘKKI I DELIKATNY • SUPERDŁUGIE ROLKI
*** P
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40 SZT.

30%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

FLORALYS
Ręcznik papierowy 
3-warstwowy, 
50 listków, 4-pak
4 rolki/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak. (1 rolka = 2,50 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
8,49 zł/1 opak. (1 rolka = 2,12 zł)

8,49**
9,99*

R 08/23

NEUTRALNY 
DLA ŻYWNOŚCI

•
CHŁONNY

•
WYTRZYMAŁY
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FLEXI FUN
Smycz 
automatyczna 
dla psa, 5 m, 
rozm. S***
1 szt./1 opak.
(kolory mogą się różnić 
w zależności od sklepu)

SUPERCENA

49,99
FLEXI FUN
Smycz automatyczna 
dla psa, 5 m, rozm. M***
1 szt./1 opak.
(kolory mogą się różnić 
w zależności od sklepu)

SUPERCENA

59,99

3 + 1 GRATIS**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed obniżką: 5,49 zł/1 opak.

4,11**
5,49*

COSHIDA
Przysmak dla kota, 
sticks
50 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,49 zł/1 opak. (100 g = 10,98 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 4 opak.: 
4,11 zł/1 opak. (100 g = 8,22 zł)

54%TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

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

4,89**
5,99*

ORLANDO
Przysmak dla psa
200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 3 opak.: 
4,89 zł/1 opak. (100 g = 2,45 zł)

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

Kup 2 za 12 zł**

6,-**
6,99*

PETREPUBLIC
Mokra karma dla psa, 
saszetki, 4-pak***
4 x 100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 17,48 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
6,00 zł/1 opak. (1 kg = 15,00 zł)

PSIsmaki i łaKOCIE

do 54% taNIEj

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

KWITNĄCE OKAZJE

W SUPERCENACH

wys. ok. 65 cm

54,99
Kamelia
różowa, biała, czerwona 
1 szt.19 cm

9 cm

wys. ok. 12 cm

4,99
 
Polski hiacynt
różowy, niebieski, biały
1 szt.

wys. ok. 40 cm

32,99
Hedera 
w ozdobnej 
doniczce
różne rodzaje 
1 szt.13 cm

Hiacynty 
w cynkowej 
doniczce
1 szt.
niebieskie, różowe lub białe 

wys. ok. 15 cm

29,99

AŻ 40 CM 
WYSOKOŚCI

AŻ 65 CM
WYSOKOŚCI
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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

Nadaje się
na zewnątrz

Podlewać
umiarkowanie

Podlewać
obficie

Podlewać
rzadko

Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Nadaje się
do domu 
i na zewnątrz Półcień

Stanowisko
zacienione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)

Polskie tulipany 
1 bukiet 
różne kolory
wys. ok. 25 cm

10 szt.

10,99

Polskie tulipany 
premium
1 bukiet 
różne kolory
wys. ok. 35 cm
dostawa w piątek i w sobotę

9 szt.

18,99

3 szt.

9,99
 
Hiacynty
1 bukiet  
różne kolory 
wys. ok. 30 cm
dostawa w piątek i w sobotę

25 szt.

10,99
 
Polskie żonkile
1 bukiet
żółte
wys. ok. 30 cm

KWITNĄCE OKAZJE

 
Goździki
1 bukiet 
różne kolory 
wys. ok. 50 cm
dostawa w piątek i w sobotę

10 szt.

9,99

Polskie tulipany
1 bukiet 
różne kolory
wys. ok. 35 cm
dostawa w piątek i w sobotę

25 szt.

39,99
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OD CZWARTKU, 23.02 DO SOBOTY, 25.02

25% TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
15,99 zł/1 opak. 

DELUXE
Baklawa
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
100 g = 4,80 zł

11,99
15,99*

56%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

DELUXE
Boczek rolowany, 
karczek wiejski, szynka 
wiejska lub schab 
wiejski w plastrach
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,99 zł/1 opak.

4,99**
6,99*

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

25% TANIEJ**

8,99
11,99*

DELUXE
Oliwki
395 ml 
(215 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
100 g = 4,18 zł (wg masy netto 
po odsączeniu)

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

SEZON
ZAPRASZAMY

NA




