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

RZEŹNIK
Mięso mielone wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 9,98 zł)
Szczegóły na str. 2.

1 + 1 GRATIS**

3,99**
7,99*

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

RZEŹNIK
Mięso mielone wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 9,98 zł)
Szczegóły na str. 2.

1 + 1 GRATIS**

3,99**
7,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Cena regularna (bez obniżek):
2,89 zł/1 opak.

PILOS
Mozzarella
125 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

1,44**
2,89*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Cena regularna (bez obniżek):
2,89 zł/1 opak.

PILOS
Mozzarella
125 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

1,44**
2,89*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

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

LOVILLIO
Mozzarella
125 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena 
za 1 przy zakupie 4
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

1,49**
2,99*

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

Cytryny
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
1 kg = 5,98 zł

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,99
4,56*

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

Cytryny
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
1 kg = 5,98 zł

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,99
4,56*

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

Polskie jabłka 
Golden 
Delicious, 
luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej

37% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,49
3,99*

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

Polskie jabłka 
Golden 
Delicious, 
luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej

37% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,49
3,99*

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

Chleb na maślance
550 g/1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 5,44 zł

33% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,99
4,49*

** PRZY 
ZAKUPIE 
INNYCH 

PRODUKTÓW 
ZA MIN.

39 ZŁ

GRATISOWA

PRZY ZAKUPACH Z LIDL PLUSŚRODA

OD PONIEDZIAŁKU
Od PONIEDZIAŁKU, 13.03 do ŚRODY, 15.03  
lub do wyczerpania zapasów

GRATIS

GRATIS

1 + 1 

1 + 1 

5744



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

RZEŹNIK
Mięso mielone wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.
przy zakupie innych produktów za min. 39 zł:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 9,98 zł)
Limit: 2 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 7,99 zł/1 opak.
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji w regulaminie 
na www.lidl.pl.

1 + 1 GRATIS**

3,99**
7,99*

KUJAWSKI
Olej rzepakowy
3 l/1 opak.
1 l = 9,55 zł

AŻ 3 litry

28,65

** PRZY 
ZAKUPIE 
INNYCH 

PRODUKTÓW 
ZA MIN.

39 ZŁ

ZA LITR

TYLKO

ZŁ9,55

GRATIS1 + 1 

AŻ 3 LITRY

MIĘSO MIELONE

OLEJ KUJAWSKI

2 R 11/23
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 DO ŚRODY, 15.03



GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Cena regularna (bez obniżek):
2,89 zł/1 opak.

PILOS
Mozzarella
125 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

1,44**
2,89*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

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

LOVILLIO
Mozzarella
125 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena 
za 1 przy zakupie 4
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

1,49**
2,99*

GRATISOWA

PRZY ZAKUPACH Z LIDL PLUSŚRODA

1 1+ G
R

A
TI

S

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.

R 11/23

TYLKO W ŚRODĘ,  
15.03



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

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna, 
biała*** lub deserowa
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,29 zł/1 opak.  
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,59 zł/1 opak. 
Promocja nie łączy się 
z kuponami Lidl Plus.

63% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,59**
3,29*

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

Pepsi
330 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 9,06 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena 
za 1 pusz. przy zakupie 6-paku:
2,19 zł/1 pusz. (1 l = 6,64 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

2,19**
2,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
38%

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
59,99 zł/1 opak.

ARIEL
Kapsułki
do prania 3 w 1
31 szt./1 opak.
różne rodzaje 
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

36,99
59,99*

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

CZEKOLADY

PEPSI

TANIEJ

TANIEJ

63% 

26% 

TRZECI PRODUKT

PRZY ZAKUPIE 6-PAKU
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DODATKOWE
10% ZNIŻKI

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

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna, 
biała*** lub deserowa
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,29 zł/1 opak.  
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,59 zł/1 opak. 
Promocja nie łączy się 
z kuponami Lidl Plus.

63% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,59**
3,29*

LUPILU® PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 4 maxi, 
5 junior lub 6 extra large, 
jumbo bag
108 szt., 92 szt., 78 szt., 76 szt./1 opak.
1 szt. = 0,45/0,53/0,62/0,64 zł

MEGAPAKA

47,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
38%

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
59,99 zł/1 opak.

ARIEL
Kapsułki
do prania 3 w 1
31 szt./1 opak.
różne rodzaje 
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

36,99
59,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
38%

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
59,99 zł/1 opak.

ARIEL
Kapsułki
do prania 3 w 1
31 szt./1 opak.
różne rodzaje 
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

36,99
59,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
38%

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
59,99 zł/1 opak.

ARIEL
Kapsułki
do prania 3 w 1
31 szt./1 opak.
różne rodzaje 
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

36,99
59,99*

0,45
OD

za sztukę

23 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

PIELUSZKI LUPILU® 
PREMIUM, JUMBO BAG 

KAPSUŁKI DO PRANIA

TANIEJ38%

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.
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wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

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

Chleb na maślance
550 g/1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 5,44 zł

33% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,99
4,49*

TANIEJ10% 
marki Piekarnia w Sercu Lidla

z zakwasem 
żytnim

 10% maślanki 
od lokalnych 
dostawców

zmniejszona 
zawartość 

soli
składniki
polskiego 

pochodzenia

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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Cena regularna (bez obniżek):
3,69 zł/1 szt.

Chleb żytni bez drożdży
450 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
3,69 zł/1 szt. (1 kg = 8,20 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt.:
2,58 zł/1 szt. (1 kg = 5,73 zł)

60% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,58**
3,69* Cena regularna (bez obniżek):

3,69 zł/1 szt.

Chleb żytni bez drożdży
450 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
3,69 zł/1 szt. (1 kg = 8,20 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt.:
2,58 zł/1 szt. (1 kg = 5,73 zł)

60% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,58**
3,69*

Cena regularna (bez obniżek):
1,09 zł/1 szt.

Bułka ziemniaczana 
80 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,09 zł/1 szt. (100 g = 1,36 zł) 
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 6 szt.:
0,54 zł/1 szt. (100 g = 0,68 zł)

3 + 3 GRATIS**

0,54**
1,09*

Cena regularna (bez obniżek):
1,09 zł/1 szt.

Bułka ziemniaczana 
80 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,09 zł/1 szt. (100 g = 1,36 zł) 
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 6 szt.:
0,54 zł/1 szt. (100 g = 0,68 zł)

3 + 3 GRATIS**

0,54**
1,09*

8 R 11/23
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Cena regularna (bez obniżek):
1,09 zł/1 szt.

Bułka ziemniaczana 
80 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,09 zł/1 szt. (100 g = 1,36 zł) 
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 6 szt.:
0,54 zł/1 szt. (100 g = 0,68 zł)

3 + 3 GRATIS**

0,54**
1,09*

Chleb
kukurydziany
400 g/1 szt.
1 kg = 11,23 zł

SUPERCENA

4,49
KAZANA
Pączek american 
cheesecake
90 g/1 szt.
100 g = 3,10 zł

SUPERCENA

2,79

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

SUPERCENA

0,99
Pastel de nata*
58 g/1 szt.
100 g = 3,78 zł

SUPERCENA

2,19

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

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

5,99
8,99*

TANIEJ**33%

33%
TANIEJ

OWOCOWY

W LIDLU!

10

TYLKO WE WTOREK,
14.03

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 jabłka Golden 
Delicious, luzem 
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 

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

2,49
3,99*

TANIEJ**37%

ŚWIEŻA 
SELEKCJA

POLSKICH 
JABŁEK 

W LIDLU 

SŁODKO-WINNY
SMAK

LEKKO STOŻKOWATY 
KSZTAŁTIDEALNE DO KOMPOTÓW 

I WYPIEKÓW

KRUCHE, CHRUPKIE 
I SOCZYSTE

10 ODMIAN 
NA STAŁE 

W OFERCIE

11

OD PONIEDZIAŁKU, 13.03 
DO ŚRODY, 15.03 

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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Mix winogron 
bezpestkowych
500 g/1 opak.
1 kg =  25,98 zł

Winogrona czerwone 
bezpestkowe, luzem
1 kg

Winogrona ciemne 
bezpestkowe premium, 
luzem 
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 

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

na stałe w Lidl

12,99

na stałe w Lidl

19,99

14,99
24,99*

TANIEJ**40%

DO  40% TANIEJ!
W SŁODKIM GRONIE ORANŻERIA W LIDLU

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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DO ŚRODY, 15.03 
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Cytryny 
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 5,98 zł

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

2,99
4,56*

TANIEJ**34%

DO 40% TANIEJ!
W SŁODKIM GRONIE

Grejpfruty czerwone, 
luzem 
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

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

4,49
6,99*

TANIEJ**35%

 DO 35% TANIEJ!
ORANŻERIA W LIDLU

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.
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NA ODPORNOŚĆ

Mandarynki na sok
1,5 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

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

Aktywuj w aplikacji

41%
TANIEJ**

Z kuponem

6,99
11,99*

ODMIANA 
ORTANIQUE

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, 15.03 
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 DO 34% TANIEJ!

NA ODPORNOŚĆ

Cytryny 
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 5,98 zł

Czosnek, luzem 
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 23,90 zł

BIO Seler naciowy 
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 12,22 zł

Kurkuma, luzem 
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 
1 kg = 19,90 zł

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

Cena regularna (bez obniżek): 
3,60 zł/100 g

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

Cena regularna (bez obniżek): 
2,99 zł/100 g

2,99
4,56*

TANIEJ**34%

2,39
3,60*

TANIEJ**33%

4,89
6,99*

TANIEJ**30%

1,99
2,99*

TANIEJ**33%

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 33% TANIEJ!
WARZYWA

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

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

BIO Cukinia 
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 15,98 zł

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

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

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

5,49
7,99*

TANIEJ**31%

2,79
3,99*

TANIEJ**30%

7,99
11,99*

TANIEJ**33%

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,Im j kupujuju esz,
tym więcej zyskujesz!

LIDLOWY
PROGRAM
OSZCZĘDNOŚCIOWY

Od 27.02 do 18.03.2023 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:

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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PIKOK PURE
Parówki z filetem z indyka
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
100 g = 2,40 zł

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

4,79
5,99*

20%TANIEJ**

PIKOK
Parówki 
wieprzowe
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu  
do ceny dotychczasowej
100 g = 1,60 zł

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

3,19
3,99*

20%TANIEJ**

PIKOK
Parówki z szynki 
premium
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu  
do ceny dotychczasowej
100 g = 1,74 zł

Cena regularna (bez obniżek):
5,48 zł/1 opak.

4,35
5,48*

20%TANIEJ**

PIKOK PIRATKI
Parówki z filetem z indyka
180 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
100 g = 2,44 zł

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

4,39
5,49*

20%TANIEJ**

CEN PARÓWEK!***

PRZEZ CAŁY MARZEC

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.
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Cena regularna (bez obniżek):
10,85 zł/1 kg

7,99
10,85*

26%TANIEJ**

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

17,99
23,90*

24%TANIEJ**

6,99
8,69*

19% TANIEJ**

RZEŹNIK
Polski kurczak – ćwiartka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Limit: 3 kg na paragon. Każdy kolejny 
kilogram będzie sprzedawany w cenie 
8,69 zł/1 kg.

RZEŹNIK
Polski kurczak – 
tuszka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
Limit: 3 kg na paragon. 
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 
10,85 zł/1 kg.

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

Cena regularna (bez obniżek):
8,69 zł/1 kg

CEN MIĘSA***

PRZEZ CAŁY MARZEC

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

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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MASZ
WYBÓR

CIEN 
Dezodorant w kulce 
dla kobiet 
50 ml/1 opak.
100 ml = 6,98 zł

3,49
CIEN
Antyperspirant lub
dezodorant roll-on 
dla kobiet
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 6,98 zł

3,49
NIVEA
Dezodorant w kulce 
dla kobiet 
50 ml/1 opak.
100 ml = 29,98 zł

14,99
NIVEA
Antyperspirant lub
dezodorant roll-on 
dla kobiet
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 29,98 zł

14,99

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

1,89
SAGUARO 
Woda 
mineralna
niegazowana
1,5 l/1 but.
1 l = 0,79 zł

1,19

DELMA 
Margaryna
450 g/1 opak.
1 kg = 13,31 zł

5,99
Margaryna
500 g/1 opak.
1 kg = 7,98 zł

3,99

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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Im więcej kupujesz,Im j kupujuju esz,
tym więcej zyskujesz!

LIDLOWY
PROGRAM
OSZCZĘDNOŚCIOWY

Od 27.02 do 18.03.2023 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:

NESCAFÉ 
Classic,
kawa rozpuszczalna
200 g/1 opak.
100 g = 14,00 zł

27,99
BELLAROM 
Classic,
kawa rozpuszczalna
200 g/1 opak.
100 g = 9,00 zł

17,99

PIĄTNICA 
Jogurt naturalny
330 g/1 opak.
1 kg = 9,06 zł

2,99
PILOS 
Jogurt naturalny
400 g/1 opak.
1 kg = 4,40 zł

1,76

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

3,29
HELLENA 
Oranżada 
czerwona 
1,25 l/1 but.
1 l = 3,75 zł

4,69

MASZ
WYBÓR

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
Gulasz cielęcy
250 g/1 opak.
100 g = 5,60 zł

SUPERCENA

13,99

DELUXE
Kaczka faszerowana 
kaszą i grzybami
1 kg

SUPERCENA

17,99

DELUXE
Łopatka cielęca
1 kg

SUPERCENA

49,99

Wykwintne
mięsa

w supercenach!

OD PONIEDZIAŁKU, 
13.03

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA



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.

R 11/23

DELUXE
Salami z pistacjami 
w plastrach
100 g/1 opak.

SUPERCENA

9,99

DELUXE
Salami
200 g/1 opak.
100 g = 6,50 zł

SUPERCENA

12,99
DELUXE
Szynka wieprzowa 
gotowana z truflą
140 g/1 opak.
100 g = 8,56 zł

SUPERCENA

11,99

Nutka
luksusu

na co dzień!

•TRAD
IT

IO
N

AL

SPECIALITY GUA
R

A
N

A
TEED•

OD PONIEDZIAŁKU, 
13.03

DULANO
Francuskie wędliny
80 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,24 zł

SUPERCENA

8,99

DELUXE
Szynka jamón serrano gran reserva
80 g/1 opak.
100 g = 12,49 zł

SUPERCENA

9,99

Szynki Serrano dzieli się ze względu 
na długość dojrzewania, gdzie wyróżniamy: 

bodega – dojrzewanie dla normalnej Serrano 
od 9 do 12 miesięcy. Reserva - dojrzewanie 

minimum 12 miesięcy. Gran Reserva 
- dojrzewanie minimum 15 miesięcy.

Długość dojrzewania wpływa na intensywność 
smaku oraz konsystencję wędliny.

DELUXE
Pasztet w słoiku
200 g/1 opak.
z camembertem i żurawiną lub z wątróbką 
z kurczaka i winem Madeira
100 g = 7,50 zł

SUPERCENA

14,99



Sery 9,99 zł

już od

DELUXE
Ser parmigiano 
reggiano
200 g/1 opak.
dojrzewający 30 miesięcy
100 g = 11,00 zł

SUPERCENA

21,99

20 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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DELUXE
Brique ser owczy
150 g/1 opak.
100 g = 6,66 zł

SUPERCENA

9,99

DELUXE
Ser cheddar
250 g/1 opak.
tradycyjny, brytyjski ser 
dojrzewający o głębokim 
i aromatycznym smaku,
różne rodzaje
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99



DELUXE
Makaron w kształcie 
dużych muszli
400 g/1 opak.
1 kg = 14,23 zł

SUPERCENA

5,69

DELUXE
Crème 
brûlée
2 x 100 g/1 opak.
1 szt. = 4,00 zł

SUPERCENA

7,99

BARESA
Greckie antipasti
400 g/1 opak.
1 kg = 47,48 zł

SUPERCENA

18,99

21Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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DELUXE
Świeże makaroniki
12 x 12 g/1 opak.
1 szt. = 1,33 zł

AŻ 12 szt.

15,99

DELUXE
Minideser lodowy 
premium
140 ml/1 opak.
o smaku waniliowym z brzoskwinią, 
mochy z orzechami laskowymi, 
bananów i karmelu lub waniliowym 
z orzechami makadamia
100 ml = 3,56 zł

SUPERCENA

4,99

deser mleczny ze śmietanką 
i kawałkami karmelu

DELUXE
Gnochi nadziewane
500 g/1 opak.
z łososiem lub ze szparagami 
1 kg = 18,98 zł

SUPERCENA

9,49

OD PONIEDZIAŁKU, 
13.03



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

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Uda lub podudzia 
z kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

20% TANIEJ**

13,59
16,99*

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

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Uda lub podudzia 
z kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

20% TANIEJ**

13,59
16,99*

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

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

20% TANIEJ**

26,19
32,99*

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

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

20% TANIEJ**

26,19
32,99*

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

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Mięso z nogi kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

20% TANIEJ**

17,59
21,99*

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

RZEŹNIK FIT LIFE
Polski indyk –
mięso mielone z piersi
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
11,99 zł/1 opak. (1 kg = 29,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,59 zł/1 opak. (1 kg = 23,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,59**
11,99*

Cena regularna (bez obniżek):
31,90 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski indyk –
polędwiczki
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

21% TANIEJ**

24,90
31,90*

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

RZEŹNIK
Polski indyk – gyros
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 19,98 zł

23% TANIEJ**

9,99
12,99*

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

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.

R 11/23

OD PONIEDZIAŁKU, 13.03 
 DO ŚRODY, 15.03



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

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

20% TANIEJ**

26,19
32,99*

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

SUPERCENA

8,99

Cena regularna (bez obniżek):
21,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polska wołowina –
gulasz
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 33,98 zł

22% TANIEJ**

16,99
21,99*

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

RZEŹNIK
Mięso mielone wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.
przy zakupie innych produktów za min. 39 zł:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 9,98 zł)
Limit: 2 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie
sprzedawane w cenie 7,99 zł/1 opak.
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl.

1 + 1 GRATIS**

3,99**
7,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
21%

Cena regularna (bez obniżek):
22,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Żeberka wieprzowe, paski
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

17,99
22,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
21%

Cena regularna (bez obniżek):
22,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Żeberka wieprzowe, paski
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

17,99
22,99*

** PRZY 
ZAKUPIE 
INNYCH 

PRODUKTÓW 
ZA MIN.

39 ZŁ

TANIEJ22% 

MIĘSO MIELONE

GRATIS1 + 1

ŚWIEŻE MIĘSO DO
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SKIBA
Schab świąteczny 
ze śliwkami
1 kg

SUPERCENA

24,99
SKIBA
Schab świąteczny 
ze śliwkami
1 kg

SUPERCENA

24,99

CEDROB
Gęś – tuszka 
mrożona
1 kg

SUPERCENA

19,99

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

RZEŹNIK
Kiełbasa biała surowa, 
92% mięsa
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 17,58 zł

20% TANIEJ**

8,79
10,99*

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

RZEŹNIK
Kiełbasa biała surowa, 
92% mięsa
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 17,58 zł

20% TANIEJ**

8,79
10,99*

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

ŁUKÓW
Metka tatarska
lub cebulowa
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
100 g = 2,50 zł

28% TANIEJ**

4,99
6,99*

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

ŁUKÓW
Metka tatarska
lub cebulowa
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
100 g = 2,50 zł

28% TANIEJ**

4,99
6,99*

MORLINY
Polędwica
wieprzowa, XXL
1 kg

SUPERCENA

26,99

MORLINY
Polędwica
wieprzowa, XXL
1 kg

SUPERCENA

26,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

TANIEJ28% 
MIĘSO DO
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Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

ŁUKÓW
Metka tatarska
lub cebulowa
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
100 g = 2,50 zł

28% TANIEJ**

4,99
6,99*

MORLINY
Polędwica
wieprzowa, XXL
1 kg

SUPERCENA

26,99
Tołpyga,
filet nacinany
100 g
1 kg = 42,90 zł

SUPERCENA

4,29
Tołpyga,
filet nacinany
100 g
1 kg = 42,90 zł

SUPERCENA

4,29

NAUTICA
Filety śledziowe 
wiejskie, XXL
900 g
(711 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 23,90 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

AŻ 900 g

16,99
ŚLEDZIE OD SERCA
Filety śledziowe 
z dodatkami
300 g
(220 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 4,09 zł (wg masy
netto po odsączeniu)
różne rodzaje

SUPERCENA

8,99

ŚLEDZIE OD SERCA
Filety śledziowe 
z dodatkami
300 g
(220 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 4,09 zł (wg masy
netto po odsączeniu)
różne rodzaje

SUPERCENA

8,99

TARG RYBNY LIDLA
Dorsz atlantycki, 
polędwica,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 99,90 zł

na stałe w Lidl

9,99

TARG RYBNY LIDLA
Mintaj, filet bez skóry,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 44,90 zł

na stałe w Lidl

4,49
TARG RYBNY LIDLA
Pstrąg łososiowy, 
filet ze skórą
100 g
1 kg = 54,90 zł

na stałe w Lidl

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

na stałe w Lidl

5,49
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Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/1 opak.

PIKOK
Szynka z fileta
z kurczaka
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak.  
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,19 zł/1 opak. 

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

PIKOK
Pasztet
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 2,66 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,19 zł/1 opak. (100 g = 2,13 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
3,99*

PIKOK
Szynka
konserwowa, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 23,30 zł

AŻ 300 g 

6,99

Do soboty, 18.03
Cena regularna (bez obniżek):
4,49 zł/1 opak.

PIKOK
Salami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena 
za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,59**
4,49*

Do soboty, 18.03
Cena regularna (bez obniżek):
4,49 zł/1 opak.

PIKOK
Salami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena 
za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,59**
4,49*

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

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

AŻ 450 g 

10,99

TANIEJ60% 
WĘDLINY  DO
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CHEF SELECT
Nuggetsy
z kurczaka
400 g/1 opak.
1 kg = 29,98 zł

na stałe w Lidl

11,99
CHEF SELECT
Nuggetsy
z kurczaka
400 g/1 opak.
1 kg = 29,98 zł

na stałe w Lidl

11,99

Cena regularna (bez obniżek):
12,19 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Polędwiczki z kurczaka
400 g/1 opak.
pikantne lub łagodne
* cena dotychczasowa:
12,19 zł/1 opak. (1 kg = 30,48 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,75 zł/1 opak. (1 kg = 24,38 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,75**
12,19*

Cena regularna (bez obniżek):
12,19 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Polędwiczki z kurczaka
400 g/1 opak.
pikantne lub łagodne
* cena dotychczasowa:
12,19 zł/1 opak. (1 kg = 30,48 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,75 zł/1 opak. (1 kg = 24,38 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,75**
12,19*

Cena regularna (bez obniżek):
12,95 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Kebab z kurczaka
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,95 zł/1 opak. (1 kg = 28,78 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,46 zł/1 opak. (1 kg = 21,02 zł)

52% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,46**
12,95*

Cena regularna (bez obniżek):
12,95 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Kebab z kurczaka
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,95 zł/1 opak. (1 kg = 28,78 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
9,46 zł/1 opak. (1 kg = 21,02 zł)

52% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,46**
12,95*

Do soboty, 18.03
Cena regularna (bez obniżek):
4,49 zł/1 opak.

PIKOK
Salami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena 
za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,59**
4,49*

CHEF SELECT
Skrzydełka
pieczone
łagodne lub
pikantne***
350 g/1 opak.
1 kg = 22,26 zł

na stałe w Lidl

7,79

CHEF SELECT
Klopsiki drobiowe 
w stylu szwedzkim***
350 g/1 opak.
1 kg = 22,83 zł

na stałe w Lidl

7,99

TANIEJ52% 
SZYBKI OBIAD DO

**
* 

P
ro

d
u

kt
 d

o
st

ęp
n

y 
w

 w
yb

ra
n

yc
h 

sk
le

p
ac

h.
 S

p
ra

w
d

ź 
d

o
st

ęp
n

o
ść

 w
 s

kl
ep

ie
 w

 c
za

si
e 

o
b

ow
ią

zy
w

an
ia

 p
ro

m
o

cj
i.

27

OD PONIEDZIAŁKU, 13.03 
 DO ŚRODY, 15.03

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 11/23



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

PILOS
Jogurt owocowy
400 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,69 zł/1 opak. (1 kg = 6,73 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.:
2,15 zł/1 opak. (1 kg = 5,38 zł)

4 + 1 GRATIS**

2,15**
2,69*

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

PILOS
Jogurt owocowy
400 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,69 zł/1 opak. (1 kg = 6,73 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.:
2,15 zł/1 opak. (1 kg = 5,38 zł)

4 + 1 GRATIS**

2,15**
2,69*

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

PILOS
Jogurt naturalny 
bez laktozy
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
2,79 zł/1 opak. (1 kg = 6,98 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
2,19 zł/1 opak. (1 kg = 5,48 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,19**
2,79*

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

PILOS
Jogurt naturalny 
bez laktozy
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
2,79 zł/1 opak. (1 kg = 6,98 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
2,19 zł/1 opak. (1 kg = 5,48 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,19**
2,79*

PILOS
Deser Grandioso
175 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 1,33 zł

na stałe w Lidl

2,33

PYSZNY
NABIAŁ! 
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ŁACIATE
Mleko w proszku, pełne
500 g/1 opak.
1 kg = 24,98 zł

SUPERCENA

12,49
ŁACIATA
Śmietanka UHT 36%
500 ml/1 opak.
1 l = 19,98 zł

SUPERCENA

9,99

MLEKPOL
Jogurt
Augustowski
350 g/1 opak.
1 kg = 7,69 zł

SUPERCENA

2,69

Do soboty, 18.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
9,99 zł/1 opak.

RAMA
Margaryna Classic
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

7,99**
9,99*

Do soboty, 18.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
9,99 zł/1 opak.

RAMA
Margaryna Classic
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

7,99**
9,99*

MLEKPOL
Deser z maślanką
170 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 1,58 zł

SUPERCENA

2,69

MLEKPOL
Ser Mini Gouda,
blok
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

25,90

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

MÜLLER
Jogurt Mix
130 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,69 zł/1 opak. (100 g = 2,07 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
1,99 zł/1 opak. (100 g = 1,53 zł)

78% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,99**
2,69*

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

MÜLLER
Jogurt Mix
130 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,69 zł/1 opak. (100 g = 2,07 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
1,99 zł/1 opak. (100 g = 1,53 zł)

78% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,99**
2,69*

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

PILOS
Jogurt owocowy
400 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,69 zł/1 opak. (1 kg = 6,73 zł) 
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.:
2,15 zł/1 opak. (1 kg = 5,38 zł)

4 + 1 GRATIS**

2,15**
2,69*

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

MLEKPOL
Mascarpone
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 2,80 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 2,40 zł)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
6,99*

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

MLEKPOL
Mascarpone
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 2,80 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 2,40 zł)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
6,99*
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Cena regularna (bez obniżek):
4,99 zł/1 opak.

VEMONDO
Tofu na patelnię
180 g/1 opak.
garam masala, teriyaki lub toscana
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,77 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,29 zł/1 opak. (100 g = 1,83 zł)

2 + 1 GRATIS**

3,29**
4,99*

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

U JĘDRUSIA/VIRTU
Sajgonki
278 g, 280 g/1 opak.
z mięsem lub z warzywami
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 25,14/24,96 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,59 zł/1 opak. (1 kg = 20,11/19,96 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,59**
6,99*

GO ASIA
Pierożki gyoza
230 g/1 opak.
z wołowiną lub z wieprzowiną
100 g = 3,04 zł

SUPERCENA

6,99 Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

TO BE FOODIE
Panang curry 
z kurczakiem
330 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 24,21 zł

20% TANIEJ**

7,99
9,99*

CULINEA
Paella, gyros, nasi goreng 
lub bami goreng***
750 g/1 opak.
1 kg = 22,65 zł

na stałe w Lidl

16,99
Aktywuj w aplikacji

30%
TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,82 zł/1 opak.

VEMONDO
Makaron 100% warzywny
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,19
5,99*

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

VEMONDO
Tofu na patelnię
180 g/1 opak.
garam masala, teriyaki lub toscana
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,77 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,29 zł/1 opak. (100 g = 1,83 zł)

2 + 1 GRATIS**

3,29**
4,99*

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

U JĘDRUSIA/VIRTU
Sajgonki
278 g, 280 g/1 opak.
z mięsem lub z warzywami
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 25,14/24,96 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,59 zł/1 opak. (1 kg = 20,11/19,96 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,59**
6,99*

Aktywuj w aplikacji

30%
TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,82 zł/1 opak.

VEMONDO
Makaron 100% warzywny
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,19
5,99*

Aktywuj w aplikacji

30%
TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,82 zł/1 opak.

VEMONDO
Makaron 100% warzywny
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,19
5,99*

Aktywuj w aplikacji

30%
TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,82 zł/1 opak.

VEMONDO
Makaron 100% warzywny
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,19
5,99*

ODKRYJ
AZJATYCKIE SMAKI

WEGAŃSKIE MAKARONY

30% TANIEJ

31Artykuły 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 30 dni
przed obniżką: 2,99 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna, 
biała*** lub deserowa
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,29 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,59 zł/1 opak.
Promocja nie łączy się
z kuponami Lidl Plus. 

63% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,59**
3,29*

Do soboty, 18.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
3,59 zł/1 opak.

SONDEY
Herbatniki
oblane czekoladą
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,69**
3,59*

HERBATNIKI

50% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

CZEKOLADY

63% TANIEJ
TRZECI PRODUKT
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Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,99 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna, 
biała*** lub deserowa
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,29 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,59 zł/1 opak.
Promocja nie łączy się
z kuponami Lidl Plus. 

63% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,59**
3,29*

BAILEYS
Pralinki nadziewane 
Bailey’s lub Guinness
102 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,75 zł

SUPERCENA

11,99

MILKA
Jajeczka
z czekolady
86 g/1 opak.
Milk Creme lub Oreo
100 g = 10,45 zł

SUPERCENA

8,99

Grześki Dziel na 6,
wielopak
10 szt./1 opak.
1 szt. = 0,90 zł

AŻ 10 szt.

8,99
Kinder Maxi, 4-pak
4 x 21 g/1 opak.
100 g = 7,13 zł

AŻ 4 szt.

5,99

Do soboty, 18.03
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 4,99 zł/1 opak.

GO ON NUTRITION
Baton
proteinowy 33%
50 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,99**
4,99*

Do soboty, 18.03
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 4,99 zł/1 opak.

GO ON NUTRITION
Baton
proteinowy 33%
50 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,99**
4,99*

Do soboty, 18.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
3,59 zł/1 opak.

SONDEY
Herbatniki
oblane czekoladą
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,69**
3,59*

BAKAL
Daktyle
suszone
200 g/1 opak.
w chili lub w cynamonie
100 g = 3,50 zł

SUPERCENA

6,99
BAKAL
Daktyle
suszone
200 g/1 opak.
w chili lub w cynamonie
100 g = 3,50 zł

SUPERCENA

6,99

MILKA
Jajka z czekolady
128 g, 136 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 10,93/10,29 zł

SUPERCENA

13,99
MILKA
Jajka z czekolady
128 g, 136 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 10,93/10,29 zł

SUPERCENA

13,99

ZA SZT.

TYLKO

ZŁ0,90
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HORTEX
Sok + nektar, jabłko, 
multiwitamina 
i pomarańcza, 3-pak***
3 x 1 l/1 opak.
1 l = 3,49 zł

3-pak

10,47

Do soboty, 18.03
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 1,89 zł/1 pusz.

KONG STRONG
Napój energetyczny
250 ml/1 pusz.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

30% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

1,59**
1,89*

Fanta***
330 ml/1 pusz.
lemon, elderfl ower & lemon,
strawberry & kiwi lub exotic
1 l = 15,12 zł

SUPERCENA

4,99

Mountain Dew,
napój gazowany
850 ml/1 but.
1 l = 4,69 zł

SUPERCENA

3,99
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,49 zł/1 but.

Pepsi
1 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
5,49 zł/1 but. 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena 
za 1 but. przy zakupie 4-paku:
3,79 zł/1 but.

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,79**
5,49*

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

Pepsi
1 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
5,49 zł/1 but. 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena 
za 1 but. przy zakupie 4-paku:
3,79 zł/1 but.

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,79**
5,49*

Do soboty, 18.03
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 1,89 zł/1 pusz.

KONG STRONG
Napój energetyczny
250 ml/1 pusz.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

30% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

1,59**
1,89*

ZA 1 L

TYLKO

ZŁ3,49

ŁYK ORZEŹWIENIA DO

TANIEJ30% 
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VERONI PURE
Woda mineralna 
niegazowana***
1,5 l/1 but.
1 l = 0,99 zł

SUPERCENA

1,49
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 1,59 zł/1 but.

ŻYWIEC ZDRÓJ
Woda źródlana 
niegazowana***
1,5 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
2,48 zł/1 but. (1 l = 1,65 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 but. 
przy zakupie 1 zgrzewki:
1,69 zł/1 but. (1 l = 1,13 zł)

31% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

ZGRZEWKI

1,69**
2,48*

HORTEX
Sok + nektar, jabłko, 
multiwitamina 
i pomarańcza, 3-pak***
3 x 1 l/1 opak.
1 l = 3,49 zł

3-pak

10,47

OLEOFARM
Sok
100% tłoczony, NFC
490 ml/1 but.
pigwa, rokitnik
lub czarny bez
1 l = 48,96 zł

SUPERCENA

23,99

OSHEE
Woda
witaminowa, XXL
1,1 l/1 but.
witaminy i minerały 
lub magnez + B6
1 l = 3,63 zł

SUPERCENA

3,99
OSHEE
Woda
witaminowa, XXL
1,1 l/1 but.
witaminy i minerały 
lub magnez + B6
1 l = 3,63 zł

SUPERCENA

3,99

BRACIA SADOWNICY
Smoothie bezpośrednio 
tłoczone Gęste Jabłko
215 ml/1 but.
jabłko-mango-brzoskwinia, jabłko-
-marchewka-pomarańcza 
lub jabłko-banan-kokos
100 ml = 1,62 zł

SUPERCENA

3,49
BRACIA SADOWNICY
Smoothie bezpośrednio 
tłoczone Gęste Jabłko
215 ml/1 but.
jabłko-mango-brzoskwinia, jabłko-
-marchewka-pomarańcza 
lub jabłko-banan-kokos
100 ml = 1,62 zł

SUPERCENA

3,49

KUBUŚ TEAM
Mus
owocowy
100 g/1 opak.
mango, kaktus lub pitaja

SUPERCENA

2,49
KUBUŚ TEAM
Mus
owocowy
100 g/1 opak.
mango, kaktus lub pitaja

SUPERCENA

2,49

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

IDEALNY 
DO PLECAKA

ŚWIETNA 
PRZEKĄSKA 

NA PRZERWĘ

WZMOCNIJ 
SWOJĄ 

ODPORNOŚĆ 

**
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LAY’S
Chipsy Oven Baked
125 g/1 opak.
grillowane warzywa,
kurki w śmietanie lub solone
100 g = 5,19 zł

SUPERCENA

6,49
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 1,99 zł/1 pusz.

Pepsi
330 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 9,06 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena 
za 1 pusz. przy zakupie 6-paku:
2,19 zł/1 pusz. (1 l = 6,64 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

2,19**
2,99*

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

Pepsi
330 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 9,06 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena 
za 1 pusz. przy zakupie 6-paku:
2,19 zł/1 pusz. (1 l = 6,64 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

2,19**
2,99*

LAY’S
Chipsy –
edycja limitowana
140 g/1 opak.
ser lub delikatna szynka
100 g = 3,92 zł

SUPERCENA

5,49

PRODUKTY
DOSTĘPNE

TYLKO W
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BON GELATI
Lody familijne
1 l/1 opak.
orzech włoski, czekolada, słony karmel*, 
mięta*, stracciatella, wanilia, śmietanka
lub rum i rodzynki*

na stałe w Lidl

14,99
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** Źródło: Lidl za Panelem Gospodarstw Domowych GfK Polonia, cała Polska, rynek piw niemieckich marek wg def. Lidla, rok 2021

Najczęściej kupowane
niemieckie piwo w Polsce**

AŻ
5 L

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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PIWA DO
84%TANIEJ

Żubr
500 ml/1 pusz.
1 l = 7,58 zł

NOWOŚĆ

3,79
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od czwartku, 
18.08



6 x 8 x 8 x

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

SUPERCENA

4,99
Perła
Export
500 ml/1 but.
1 l = 6,78 zł

SUPERCENA

3,39

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

Okocim Jasne 
Okocimskie
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 pusz. przy zakupie 6-paku:
2,49 zł/1 pusz. (1 l = 4,98 zł)

34% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

2,49**
3,79*

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

Żywiec
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
3,89 zł/1 pusz. (1 l = 7,78 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 pusz. przy zakupie 8-paku:
2,99 zł/1 pusz. (1 l = 5,98 zł)

23% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,99**
3,89*

KOMES
Barley Wine 
lub Porter Malinowy
500 ml/1 but.
1 l = 16,98 zł

SUPERCENA

8,49

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

Lech Premium
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:
3,39 zł/1 pusz. (1 l = 6,78 zł)

20% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

3,39**
4,29*
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WSPÓLNE
WIECZORY

Z PACZKĄ

WSPÓLNE
WIECZORY

Z PACZKĄ

SNACK DAY
Chipsy
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,99

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,32 zł/1 opak.

GOOD FOOD
Wafl e kukurydziane 
cienkie
105 g/1 opak.
z czarnuszką lub z ziołami prowansalskimi
* cena dotychczasowa:
3,32 zł/1 opak. (100 g = 3,16 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
2,79 zł/1 opak. (100 g = 2,66 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,79**
3,32*

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

GOOD FOOD
Wafl e kukurydziane
120 g/1 opak.
o smaku grillowanej papryki 
lub cebuli i kwaśnej śmietany
* cena dotychczasowa:
3,29 zł/1 opak. (100 g = 2,74 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
2,79 zł/1 opak. (100 g = 2,33 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,79**
3,29*

KOMES
Barley Wine 
lub Porter Malinowy
500 ml/1 but.
1 l = 16,98 zł

SUPERCENA

8,49

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

Lech Premium
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:
3,39 zł/1 pusz. (1 l = 6,78 zł)

20% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

3,39**
4,29*

SNACK DAY
Chipsy
170 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,94 zł

na stałe w Lidl

4,99

SNACK DAY
Chipsy Hummus 
lub Soczewica 
40 g/1 opak.
100 g = 8,23 zł

na stałe w Lidl

3,29

 ODPOWIEDNIE  
DLA WEGAN

BEZ DODATKU 
WZMACNIACZY 

SMAKU

40% MNIEJ  
TŁUSZCZU

39% MĄKI
Z SOCZEWICY
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SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

TEEKANNE
Herbatka owocowa***
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25 zł

SUPERCENA

4,99
TEEKANNE
Herbatka owocowa***
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25 zł

SUPERCENA

4,99

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

BELLAROM
HopaCao, 
napój kakaowy
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,49 zł/1 opak. (1 kg = 14,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,99 zł/1 opak. (1 kg = 11,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,49*

DECOMORRENO
Kakao ekstraciemne
150 g/1 opak.
100 g = 4,66 zł

SUPERCENA

6,99

NESCAFÉ
Classic, kawa 
rozpuszczalna
300 g/1 opak.
1 kg = 99,97 zł

AŻ 300 g

29,99
NESCAFÉ
Crema, kawa 
rozpuszczalna
300 g/1 opak.
1 kg = 109,97 zł

AŻ 300 g

32,99

WOSEBA
Caffeine Shot, kawa 
ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

39,99

Do soboty, 18.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
44,99 zł/1 opak.

SEGAFREDO
Intermezzo,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

33% TANIEJ**

29,99
44,99*
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MIKSUJ DOWOLNIE

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

BELLAROM
HopaCao, 
napój kakaowy
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,49 zł/1 opak. (1 kg = 14,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,99 zł/1 opak. (1 kg = 11,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,49*

DECOMORRENO
Kakao ekstraciemne
150 g/1 opak.
100 g = 4,66 zł

SUPERCENA

6,99

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 37,59 zł/1 opak.

BELLAROM
Caffè Crema & Aroma
lub Espresso Cremoso,
kawa ziarnista,
100% arabika
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
46,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
37,59 zł/1 opak.

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

37,59**
46,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 17,49 zł/1 opak.

BELLAROM
Gold, kawa mielona,
100% arabika
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
21,99 zł/1 opak. (1 kg = 43,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
17,59 zł/1 opak. (1 kg = 35,18 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

17,59**
21,99*

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

BELLAROM
Gold Crema, kawa 
ziarnista, 100% arabika
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
48,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
39,19 zł/1 opak.

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

39,19**
48,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 27,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Caffè Crema Classico,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
34,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
27,99 zł/1 opak.

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

27,99**
34,99*

40%TANIEJ!
DRUGI PRODUKT

WYBRANE KAWY***

Organizacja Rainforest Alliance
poprawia standard życia rolników, 

chroni zasoby naturalne oraz dba o przyrodę.

Produkowane we własnej palarni Lidla  
Bon Presso w Rheine w Niemczech

Najwyższa jakość 
w dwóch wariantach –

kawa ziarnista i mielona

Produkcja korzystna 
dla plantatorów 

i przyjazna dla środowiska:
• certyfikat Rainforest Alliance

• wykorzystanie 100% prądu 
z odnawialnych źródeł energii

**
* 
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NIEZAWODNA 
DO WYTRAWNYCH 

POTRAW

AŻ 220 G ŚLIWEK  
NA 100 G POWIDEŁ

DO 
KAŻDEGO 

DANIA

IDEALNA DO DESERÓW 
I WYPIEKÓW

DR. OETKER
Żelatyna
40-60 g/1 opak.
deserowa, uniwersalna
lub bulionowa
100 g = 11,98-7,98 zł

SUPERCENA

4,79
DR. OETKER
Żelatyna
40-60 g/1 opak.
deserowa, uniwersalna
lub bulionowa
100 g = 11,98-7,98 zł

SUPERCENA

4,79

DELECTA
Fajny Pisak, XXL
30 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,63 zł

SUPERCENA

3,49
DELECTA
Fajny Pisak, XXL
30 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,63 zł

SUPERCENA

3,49

BAKALLAND
Masa makowa 
z bakaliami
850 g/1 opak.
1 kg = 9,99 zł

AŻ 850 g

8,49

SĄDECKI BARTNIK
Miód wielokwiatowy, XXL
2,1 kg/1 opak.
1 kg = 18,09 zł

AŻ 2,1 kg

37,99

MÜHLHÄUSER
Powidła 
śliwkowe, XXL
450 g/1 opak.
1 kg = 17,76 zł

SUPERCENA

7,99

AEC
Foremki keksówki
3 szt./1 opak.
1 szt. = 1,10 zł

3 szt.

3,29

CHEF SELECT & YOU
Ciasto do wypieku
400 g/1 opak.
kruche lub drożdżowe
1 kg = 13,73 zł

SUPERCENA

5,49
CHEF SELECT & YOU
Ciasto do wypieku
400 g/1 opak.
kruche lub drożdżowe
1 kg = 13,73 zł

SUPERCENA

5,49
MÜHLHÄUSER
Powidła 
śliwkowe, XXL
450 g/1 opak.
1 kg = 17,76 zł

SUPERCENA

7,99
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NOWY SMAK

DR. OETKER
Żelatyna
40-60 g/1 opak.
deserowa, uniwersalna
lub bulionowa
100 g = 11,98-7,98 zł

SUPERCENA

4,79
DR. OETKER
Żelatyna
40-60 g/1 opak.
deserowa, uniwersalna
lub bulionowa
100 g = 11,98-7,98 zł

SUPERCENA

4,79

GELLWE
Babka
375 g/1 opak.
o smaku cytrynowym 
lub borówkowym
1 kg = 13,31 zł

SUPERCENA

4,99

DELECTA
Duża Blacha, ciasto 
czekoladowe lub 
jogurtowe
640 g, 670 g/1 opak.
1 kg = 10,84/10,36 zł

SUPERCENA

6,94

DELECTA
Cukier z dodatkami
12 g, 15 g/1 opak.
waniliowy, migdałowy lub cytrynowy
100 g = 16,58/13,27 zł

SUPERCENA

1,99

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 10,96 zł/1 opak.

ALESTO SELECTION
Migdały łuskane
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
10,96 zł/1 opak. (100 g = 5,48 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,75 zł/1 opak. (100 g = 4,38 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,75**
10,96*

BAKALLAND
Masa makowa 
z bakaliami
850 g/1 opak.
1 kg = 9,99 zł

AŻ 850 g

8,49

IDEALNE 
DO WYPIEKÓW!
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KRAKUS
Chrzan tarty
180 g/1 opak.
100 g = 1,94 zł

SUPERCENA

3,49

KRAKUS
Barszcz biały,
koncentrat
300 ml/1 opak.
1 l = 14,97 zł

SUPERCENA

4,49

KRAKUS
Ćwikła z chrzanem
300 g/1 opak.
1 kg = 15,63 zł

SUPERCENA

4,69
BIAŁUTY
Majonez
260 g/1 opak.
1 kg = 24,96 zł

SUPERCENA

6,49

KRAKUS
Zupa Żurek Familijny
1,5 l/1 opak.
1 l = 4,66 zł

SUPERCENA

6,99
KRAKUS
Żurek, koncentrat
300 ml/1 opak.
1 l = 14,97 zł

SUPERCENA

4,49

PYSZNY OBIAD
W SUPERCENACH
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ZA LITR

TYLKO

ZŁ9,55
BONDUELLE
Kukurydza, 3-pak
3 x 250 ml
(3 x 165 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 20,18 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

3-pak

9,99
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 8,99 zł/1 opak.

RUNOLAND
Kimchi
325 ml/1 opak.
hot, hot vegan lub mild
* cena dotychczasowa:
8,99 zł/1 opak. (1 l = 27,66 zł) 
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,29 zł/1 opak. (1 l = 22,43 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,29**
8,99*

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

RUNOLAND
Kimchi
325 ml/1 opak.
hot, hot vegan lub mild
* cena dotychczasowa:
8,99 zł/1 opak. (1 l = 27,66 zł) 
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,29 zł/1 opak. (1 l = 22,43 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,29**
8,99*

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

HEINZ
Fasolka w sosie 
pomidorowym
415 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,25 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
6,79 zł/1 opak. (1 kg = 16,36 zł)

45% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

6,79**
7,99*

KRAKUS
Ogórki konserwowe
920 g
(450 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 16,42 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,39

KRAKUS
Chrzan tarty
180 g/1 opak.
100 g = 1,94 zł

SUPERCENA

3,49

KRAKUS
Zupa Żurek Familijny
1,5 l/1 opak.
1 l = 4,66 zł

SUPERCENA

6,99

KUJAWSKI
Olej rzepakowy
3 l/1 opak.
1 l = 9,55 zł

AŻ 3 litry

28,65

PYSZNY OBIAD
W SUPERCENACH
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Aplikuj
już dziś!

Dowiedz się więcej:
kariera.lidl.pl/dla-studenta

Marcin,
Specjalista ds. Dyspozycji Towaru,

Stażysta w 2022 r.

Marcin, 
Specjalista ds. Dyspozycji Towaru,

Stażysta w 2022 r.

Na nowe skille
ochotę masz?
Wbijaj do Lidla 
na nasz STAŻ!
Już w lipcu startuje trzymiesięczny, płatny
(4150 zł brutto miesięcznie) staż w Lidlu!
Chcesz pracować dla globalnej marki? Rozwijać się
w różnych kierunkach (m.in. logistyka, administracja, 
HR, finanse) pod okiem najlepszych w branży? 
Poznać fantastycznych ludzi i realizować
własne projekty? Wbijaj na nasz staż!

Rekrutacja trwa!

POMYSŁ NA PIZZĘ 

33 FINE FOODS
Spody do pizzy
280 g/1 opak.
1 kg = 21,39 zł

SUPERCENA

5,99
GDAŃSKIE MŁYNY
Mąka na pizzę
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

3,99 GDAŃSKIE MŁYNY
Mąka na pizzę
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

3,99

HEINZ
Ketchup
1,35 kg/1 opak.
1 kg = 12,59 zł

AŻ 1,35 kg

16,99

FRESHONA
BIO Koncentrat 
pomidorowy
200 g/1 opak.
100 g = 3,00 zł

na stałe w Lidl

5,99
FRESHONA
BIO Koncentrat 
pomidorowy
200 g/1 opak.
100 g = 3,00 zł

na stałe w Lidl

5,99

PILOS
Ser gouda, wiórki
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30 zł

na stałe w Lidl

9,99

PIKOK PURE
Salami 
wieprzowo-wołowe
80 g/1 opak.
100 g = 7,13 zł

na stałe w Lidl

5,70

FRESHONA
Pomidory do pizzy, 
obrane i pokrojone
425 ml
(240 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 1,58 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

na stałe w Lidl

3,79
FRESHONA
Pomidory do pizzy, 
obrane i pokrojone
425 ml
(240 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 1,58 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

na stałe w Lidl

3,79
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Aplikuj
już dziś!

Dowiedz się więcej:
kariera.lidl.pl/dla-studenta

Marcin,
Specjalista ds. Dyspozycji Towaru,

Stażysta w 2022 r.

Marcin, 
Specjalista ds. Dyspozycji Towaru,

Stażysta w 2022 r.

Na nowe skille
ochotę masz?
Wbijaj do Lidla 
na nasz STAŻ!
Już w lipcu startuje trzymiesięczny, płatny
(4150 zł brutto miesięcznie) staż w Lidlu!
Chcesz pracować dla globalnej marki? Rozwijać się
w różnych kierunkach (m.in. logistyka, administracja, 
HR, finanse) pod okiem najlepszych w branży? 
Poznać fantastycznych ludzi i realizować
własne projekty? Wbijaj na nasz staż!

Rekrutacja trwa!

HORTEX
Mix żółtej i zielonej 
fasolki
450 g/1 opak.
1 kg = 11,09 zł

SUPERCENA

4,99

Borówki
500 g/1 opak.
1 kg = 25,98 zł

SUPERCENA

12,99

PIKOK PURE
Salami 
wieprzowo-wołowe
80 g/1 opak.
100 g = 7,13 zł

na stałe w Lidl

5,70

HORTEX
Zupa pomidorowa
350 g/1 opak.
1 kg = 19,97 zł

SUPERCENA

6,99

HORTEX
Zupa pomidorowa
350 g/1 opak.
1 kg = 19,97 zł

SUPERCENA

6,99
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wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 
pantsy i pieluszki Lupilu® 

Premium

0,45 zł
 za sztukę

0,53 zł
 za sztukę

0,64 zł
 za sztukę

0,71 zł
 za sztukę

0,87 zł
 za sztukę

0,78 zł
 za sztukę

0,62 zł
 za sztukę

LUPILU® PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 4 maxi, 
lub 5 junior, jumbo bag
108 szt., 92 szt., 78 szt., 76 szt./1 opak.
1 szt. = 0,45/0,53/0,62/0,64 zł

MEGAPAKA

47,99

LUPILU® PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior
lub 6 XL, jumbo bag
44 szt., 40 szt., 36 szt./1 opak.
1 szt. = 0,71/0,78/0,87 zł

MEGAPAKA

30,99

w SUPERCENACH

PIELUSZKI I PANTSY  
LUPILU® PREMIUM, JUMBO BAG,
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29,20 ZŁ**

OSZCZĘDZASZ

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

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa 
mleczna
210 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,80 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,49 zł/1 opak. (100 g = 3,09 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,49**
7,99*

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

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa 
mleczna
210 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,80 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,49 zł/1 opak. (100 g = 3,09 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,49**
7,99*

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

NESTLÉ
Kleik
160 g/1 opak.
ryżowy lub kukurydziany
* 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.:
5,29 zł/1 opak. (100 g = 3,31 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,29**
6,49*

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

NESTLÉ
Kleik
160 g/1 opak.
ryżowy lub kukurydziany
* 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.:
5,29 zł/1 opak. (100 g = 3,31 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,29**
6,49*

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

NESTLÉ
Kaszka 
bezglutenowa
Sinlac
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
29,99 zł/1 opak. (1 kg = 59,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:
23,99 zł/1 opak. (1 kg = 47,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

23,99**
29,99*

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

NESTLÉ
Kaszka 
bezglutenowa
Sinlac
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
29,99 zł/1 opak. (1 kg = 59,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:
23,99 zł/1 opak. (1 kg = 47,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

23,99**
29,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 53,99 zł/1 opak.

NESTLÉ
NAN Optipro 2 mleko następne po 6. mies. 
lub NAN Optipro 3 po 1. roku lub NAN 
OptiPro 4, 5 po 2. roku
650 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
53,99 zł/1 opak. (1 kg = 83,06 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
39,39 zł/1 opak. (1 kg = 60,60 zł)

54% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

39,39**
53,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 53,99 zł/1 opak.

NESTLÉ
NAN Optipro 2 mleko następne po 6. mies. 
lub NAN Optipro 3 po 1. roku lub NAN 
OptiPro 4, 5 po 2. roku
650 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
53,99 zł/1 opak. (1 kg = 83,06 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
39,39 zł/1 opak. (1 kg = 60,60 zł)

54% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

39,39**
53,99*

LUPILU® PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 4 maxi, 
lub 5 junior, jumbo bag
108 szt., 92 szt., 78 szt., 76 szt./1 opak.
1 szt. = 0,45/0,53/0,62/0,64 zł

MEGAPAKA

47,99

LUPILU® PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior
lub 6 XL, jumbo bag
44 szt., 40 szt., 36 szt./1 opak.
1 szt. = 0,71/0,78/0,87 zł

MEGAPAKA

30,99

Produkty dla dzieci

do 54% TANIEJ!

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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60% 
MIKSUJ DOWOLNIE

TRZECI PRODUKT
TANIEJ

WYBRANE DANIA HIPP

wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 
dania Hipp

MIKSUJ
DOWOLNIE

97% SKŁADNIKÓW 
NATURALNYCH

Z DODATKIEM
ŁAGODZĄCEGO

PANTENOLU

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 6,29 zł/1 opak.

HIPP
BIO Danie lub danie dla 
dzieci po 7. mies. życia
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,29 zł/1 opak. (100 g = 2,86 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,27 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

4,99**
6,29*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 6,29 zł/1 opak.

HIPP
BIO Danie lub danie dla 
dzieci po 7. mies. życia
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,29 zł/1 opak. (100 g = 2,86 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,27 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

4,99**
6,29*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 6,59 zł/1 opak.

HIPP
BIO Danie lub danie 
Junior dla dzieci
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,59 zł/1 opak. (100 g = 2,64 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
5,25 zł/1 opak. (100 g = 2,10 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,25**
6,59*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 6,59 zł/1 opak.

HIPP
BIO Danie lub danie 
Junior dla dzieci
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,59 zł/1 opak. (100 g = 2,64 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
5,25 zł/1 opak. (100 g = 2,10 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,25**
6,59*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,79 zł/1 opak.

KUBUŚ BABY
Mus owocowo-
-marchewkowy
lub mus + kaszka
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,79 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 5 opak.:
2,23 zł/1 opak. 

4 + 1 GRATIS**

2,23**
2,79*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,79 zł/1 opak.

KUBUŚ BABY
Mus owocowo-
-marchewkowy
lub mus + kaszka
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,79 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 5 opak.:
2,23 zł/1 opak. 

4 + 1 GRATIS**

2,23**
2,79*

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

KUBUŚ BABY
Sok 100% lub nektar
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 l = 13,30 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,cena za 1 opak. 
przy zakupie 3 opak.:
3,19 zł/1 opak. (1 l = 10,63 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

KUBUŚ BABY
Sok 100% lub nektar
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 l = 13,30 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,cena za 1 opak. 
przy zakupie 3 opak.:
3,19 zł/1 opak. (1 l = 10,63 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

LUPILU®
Żel do mycia, płyn 
do kąpieli lub szampon 
dla dzieci***
500 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (1 l = 13,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,19 zł/1 opak. (1 l = 10,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,19**
6,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 6,02 zł/1 opak.

LUPILU®
Mleczko pielęgnacyjne 
dla dzieci
500 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,02 zł/1 opak. (1 l = 12,04 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,49 zł/1 opak. (1 l = 8,98 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,49**
6,02*
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50 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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wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 
wybrane produkty Cien

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 6,59 zł/1 opak.

HIPP
BIO Danie lub danie 
Junior dla dzieci
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,59 zł/1 opak. (100 g = 2,64 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
5,25 zł/1 opak. (100 g = 2,10 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,25**
6,59*

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

KUBUŚ BABY
Sok 100% lub nektar
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 l = 13,30 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej,cena za 1 opak. 
przy zakupie 3 opak.:
3,19 zł/1 opak. (1 l = 10,63 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
3,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 5,45 zł/1 opak.

CIEN
Płyn micelarny 
do demakijażu
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (1 l = 17,48 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak.
 przy zakupie 2 opak.:
4,99 zł/1 opak. (1 l = 12,48 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,99**
6,99*

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

CIEN
Krem pielęgnujący do twarzy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 ml = 13,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,99 zł/1 opak. (100 ml = 9,98 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,99**
6,99*

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

CIEN
Żel pod prysznic 
z hydrolatem
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (1 l = 12,48 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:
3,99 zł/1 opak. (1 l = 9,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,99**
4,99*

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

CIEN
Żel pod prysznic 
z hydrolatem
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (1 l = 12,48 zł) 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:
3,99 zł/1 opak. (1 l = 9,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,99**
4,99*

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

CIEN
Żel pod prysznic 
z hydrolatem, zapas
800 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 l = 9,99 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,39 zł/1 opak. (1 l = 7,99 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
7,99*

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

CIEN
Żel pod prysznic 
z hydrolatem, zapas
800 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 l = 9,99 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,39 zł/1 opak. (1 l = 7,99 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
7,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,89 zł/1 opak.

DENTALUX PROFESSIONAL
Pasta do zębów
125 ml/1 opak.
Complex 5 lub Complex 7
* cena dotychczasowa:
3,89 zł/1 opak. (100 ml = 3,11 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
2,99 zł/1 opak. (100 ml = 2,39 zł)

46% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,99**
3,89*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 4,69 zł/1 opak.

DENTALUX PROFESSIONAL
Szczoteczki 
do zębów
2 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
4,69 zł/1 opak. (1 szt. = 2,35 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,69 zł/1 opak. (1 szt. = 1,85 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,69**
4,69*

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

DENTALUX
Płyn do płukania
jamy ustnej
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,69 zł/1 opak. (1 l = 11,38 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,19 zł/1 opak. (1 l = 8,38 zł)

52% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,19**
5,69*

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

DENTALUX
Płyn do płukania
jamy ustnej
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,69 zł/1 opak. (1 l = 11,38 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,19 zł/1 opak. (1 l = 8,38 zł)

52% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,19**
5,69*

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.
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RÓŻNE
KOLORY

INGRID
Błyszczyk do ust, eyeliner, 
maskara lub odżywka
do rzęs LEXY
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

14,99

INGRID
Róż, brązer
lub rozświetlacz
TEAM X
8 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 249,88 zł

SUPERCENA

19,99

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

REXONA MEN
Antyperspirant w sprayu 
dla kobiet lub dla 
mężczyzn
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
15,99 zł/1 opak. (100 ml = 8,00 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
11,99 zł/1 opak. (100 ml = 6,00 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,99**
15,99*

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

REXONA MEN
Antyperspirant w sprayu 
dla kobiet lub dla 
mężczyzn
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
15,99 zł/1 opak. (100 ml = 8,00 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
11,99 zł/1 opak. (100 ml = 6,00 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,99**
15,99*

BLEND-A-MED
Pasta do zębów, dwupak
2 x 75 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 8,66 zł

2-pak

12,99

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

L’ORÉAL ELSEVE
Szampon do włosów
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 l = 34,98 zł

26% TANIEJ**

13,99
18,99*

52 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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50
TABLETEK

23 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

CHŁONNY
I WYTRZYMAŁY

55 110

0,23 ZŁ
ZA JEDNO 

PRANIE

TYLKO
0,53 ZŁ

ZA JEDNO 
PRANIE

TYLKO

ALMUSSO
Ręcznik papierowy 
Picture***
1 rolka/1 opak.

SUPERCENA

9,99 ALMUSSO
Ręcznik papierowy 
Picture***
1 rolka/1 opak.

SUPERCENA

9,99

DER WASCHKÖNIG C.G.
Żel do prania kolorów
3,305 l/1 opak.
1 l = 7,56 zł

AŻ 3 litry

24,99
DER WASCHKÖNIG C.G.
Proszek do prania 
Universal lub Color
3,575 kg/1 opak.
1 kg = 8,11 zł

AŻ 3,575 kg

28,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
38%

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
59,99 zł/1 opak.

ARIEL
Kapsułki
do prania 3 w 1
31 szt./1 opak.
do kolorów lub do bieli
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

36,99
59,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
38%

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
59,99 zł/1 opak.

ARIEL
Kapsułki
do prania 3 w 1
31 szt./1 opak.
do kolorów lub do bieli
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

36,99
59,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
38%

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
59,99 zł/1 opak.

ARIEL
Kapsułki
do prania 3 w 1
31 szt./1 opak.
do kolorów lub do bieli
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

36,99
59,99*

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

FINISH
Płyn czyszczący lub 
nabłyszczacz do zmywarki
250 ml, 400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
100 ml = 4,48/27,98 zł

20% TANIEJ**

11,19
13,99*

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

FINISH
Płyn czyszczący lub 
nabłyszczacz do zmywarki
250 ml, 400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
100 ml = 4,48/27,98 zł

20% TANIEJ**

11,19
13,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 36,49 zł/1 opak.

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential
50 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 szt. = 0,58 zł

20% TANIEJ**

28,99
36,49*

**
* 
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53Artykuły 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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50 litrów

18,99
Kora ogrodnicza
50 l/1 opak.
1 l = 0,38 zł

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

20 litrów

5,99
Ziemia 
uniwersalna
20 l/1 opak. 
1 l = 0,30 zł

      

Worek ogrodowy  
na odpady 150 l
• ok. 58 x 62 x 54 cm  
 (dł. x szer. x wys.)

24,99
1 szt.

30 X
30 X

40 X

z płasko przylegającą krawędzią,  
dzięki której łatwo można zgarnąć np. liście

sam utrzymuje się otwarty

Doniczki 
lub tabletki do 
sadzonek XXL
• idealne do ziaren  
 i sadzonek
• 4 zestawy do wyboru

19,99
1 zestaw

Sekator lub nożyce  
ogrodowe
• Ø cięcia do 10 mm
• ostrze z oszlifowanej stali  
 węglowej o długotrwałej  
 ostrości – pokryte powłoką  
 zapobiegającą przywieraniu  
 (Ilaflon®)
• 2 rodzaje

19,99
1 para

ID 7277

Akcesoria ogrodowe
• do wyboru: drut do podwiązywania  
 roślin, siatka przeciw ptakom,  
 pierścienie do mocowania roślin,  
 etykiety do podpisywania, pałąki  
 mocujące, klipsy do roślin
• 8 wzorów

7,99
1 szt./1 zestaw

54 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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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)

Rabarbar lub 
szparagi do sadzenia
1 kg/1 opak.  
różne odmiany

1 kg

14,99

13 cm

Cebula dymka 
do sadzenia 
300 g/1 opak. 
różne odmiany
1 kg = 16,63 zł

300 g

4,99

25 szt.

9,99
Żonkile
1 bukiet
żółte
wys. ok. 30 cm

Polskie 
tulipany
1 bukiet 
różne kolory
wys. ok. 35 cm

15 szt.

26,99

KWITNĄCE OKAZJE

W SUPERCENACH

Wypełnij ankietę: www.lidl.pl/twoja-opinia
i zyskaj szansę na SUPERNAGRODY!

Loteria trwa od 1.03.2023 r. do 28.02.2024 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!

Hortensja
1 szt. 
niebieska, różowa lub biała

wys. ok. 35 cm

29,99

14 cm

Osłonka ceramiczna
1 szt. 
różne wzory

wys. ok. 15,5 cm

14,99
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Ponad 200 
produktów w ofercie

w całym sezonie!*

* 
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