
50% TANIEJ**

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

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

3,49
6,99*

36% TANIEJ**

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

1,49
2,35*

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

SUPERCENA

6,99
RZEŹNIK
Polski kurczak –  
uda lub podudzia, XXL
1 kg
Limit: 4 kg na paragon. Każdy kolejny kilogram  
będzie sprzedawany w cenie 12,99 zł/1 kg.

** PRZY 
ZAKUPIE 
INNYCH 

PRODUKTÓW 
ZA MIN.

49 ZŁ

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
40%

DRUGI PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,69 zł/1 opak. 

PILOS
Polskie mleko 
UHT 3,2%
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
3,69 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak.
Szczegóły na str. 3.

28%TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE 
SZEŚCIU

2,65**
3,69*

5743

Od CZWARTKU, 16.03 do SOBOTY, 18.03 
lub do wyczerpania zapasów

OD CZWARTKU

UDA LUB PODUDZIA Z KURCZAKA, XXL

W SUPERCENIE

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

Z kuponem

12,99**
17,44*

ALESTO
Pistacje kalifornijskie
250 g/1 opak.
prażone i solone lub prażone 
bez dodatku soli
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

PISTACJE 

75%TANIEJ**
TRZECI PRODUKT

ŚWIEŻE JAJA 

40%TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

MLEKO

PRZY ZAKUPIE SZEŚCIU28% TANIEJ**

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

Z kuponem

6,79**
8,49*

ZŁOTA NIOSKA
Polskie świeże jaja, 
wielkość M, klasa A
10 szt./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

TANIEJ**
75%

TRZECI PRODUKT

TYLKO W PIĄTEK, 17.03



W SUPERCENIE
UDA LUB PODUDZIA Z KURCZAKA, XXL

KABANOSY, XXL

DRUGI PRODUKT60%TANIEJ**

2 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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OD CZWARTKU, 
16.03 

480 G
AŻ

SZUKAJ
NA 
STANDZIE

SUPERCENA

6,99
RZEŹNIK
Polski kurczak –  
uda lub podudzia, XXL
1 kg
Limit: 4 kg na paragon. Każdy kolejny  
kilogram będzie sprzedawany 
w cenie 12,99 zł/1 kg.

60% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

16,69**
23,96*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:  
14,29 zł/1 opak.

PIKOK
Kabanosy wieprzowe lub  
drobiowo-wieprzowe, XXL
480 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
23,96 zł/1 opak. (1 kg = 49,92 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
16,69 zł/1 opak. (1 kg = 34,77 zł)



MLEKO

PRZY ZAKUPIE SZEŚCIU

TYLKO W PIĄTEK, 17.03

28%TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE 
SZEŚCIU

2,65**
3,69*

28%TANIEJ**

** PRZY 
ZAKUPIE 
INNYCH 

PRODUKTÓW 
ZA MIN.

49 ZŁ

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 3,69 zł/1 opak. 

PILOS
Polskie mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
3,69 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 6 opak., 
przy zakupie innych produktów za min. 49 zł: 
2,65 zł/1 opak.
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 3,69 zł/1 opak.
Szczegóły oraz informacje o produktach 
wyłączonych z akcji w regulaminie  
na www.lidl.pl

3Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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TYLKO W PIĄTEK, 
17.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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* Rabat 25% nalicza się na każde z 4 opakowań. Limit: 4 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

WSZYSTKIE
PRODUKTYTANIEJ**40% 

ŚWIEŻE JAJA

DRUGI PRODUKT

4 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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 DO SOBOTY, 18.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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AŻ 700 ml

13,99
WINIARY
Majonez dekoracyjny
700 ml/1 opak.
1 l = 19,99 zł

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
40%

DRUGI PRODUKT

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

Z kuponem

6,79**
8,49*

ZŁOTA NIOSKA
Polskie świeże jaja, wielkość M, klasa A
10 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.



* Rabat 25% nalicza się na każde z 4 opakowań. Limit: 4 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

WSZYSTKIE  
PRODUKTY  3 + 1GRATIS*

MIKSUJ DOWOLNIE

5Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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ZŁOTA NIOSKA
Polskie świeże jaja, wielkość M, klasa A
10 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.



* Rabat 33% nalicza się na każde z 3 opakowań. Limit: 3 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

GRATIS*2 + 1
MIKSUJ DOWOLNIE

WSZYSTKIE SOKI, 1 L

40%

6 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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* Rabat 33% nalicza się na każde z 3 opakowań. Limit: 3 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej. * Drugi, tańszy lub w tej samej cenie.

TANIEJ*
DRUGI PRODUKT40% 

WSZYSTKIE LODY W WIELOPAKACH

MIKSUJ DOWOLNIE

12
SZTUK

6
SZTUK

6
SZTUK

4
SZTUKI
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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**

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

CEN PARÓWEK!***

PRZEZ CAŁY MARZEC

8 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.

OD CZWARTKU, 9.03 
 DO PIĄTKU, 31.03 

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.

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

6,99
8,69*

19% TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
10,85 zł/1 kg

7,99
10,85*

26%TANIEJ**
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): 
23,90 zł/1 kg

17,99
23,90*

24%TANIEJ**

PRZEZ CAŁY MARZEC

9Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Cena regularna (bez obniżek):
6,49 zł/1 szt.

Sałata ozdobna
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej4,49

6,49*

TANIEJ**30%

10 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, 16.03
DO SOBOTY, 18.03 



4,99
7,99*

TANIEJ**37%

BIO Cytryny
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 9,98 zł

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

Cena regularna (bez obniżek):
5,69 zł/1 opak.

Polskie BIO Jabłka
600 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 6,48 zł

3,89
5,69*

TANIEJ**31%

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

BIO Truskawki
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
100 g = 3,20 zł

7,99
9,99*

TANIEJ**20%

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

BIO Banany premium, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa

7,99
8,99*

SUPERCENA

OWOCE BIO DO 37% TANIEJ!

11Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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WARZYWA I OWOCE DO 46% TANIEJ!

Cena regularna (bez obniżek):
0,99 zł/100 g

Cebula szalotka, luzem
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 6,90 zł0,69

0,99*

TANIEJ**30%

Śliwki, luzem
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%

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

Rzodkiewki
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 3,79 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, 
cena przy zakupie 2 opak. lub ich
wielokrotności: 2,99 zł/1 opak.
100 g = 1,20 zł

42% TANIEJ**

DRUGA
SZTUKA

2,99**
3,79*

na stałe w Lidl

9,99

12 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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WARZYWA I OWOCE DO 46% TANIEJ!

6,99*

3,49

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

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

Polska bazylia
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

4,89
6,99*

TANIEJ**30%

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

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

Aktywuj w aplikacji

46%
TANIEJ**

Z kuponem

6,99
12,99*

13

OD CZWARTKU, 16.03
DO SOBOTY, 18.03
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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*

z zakwasem 
żytnim

 10% maślanki 
od lokalnych 
dostawców

zmniejszona 
zawartość 

soli
składniki
polskiego 

pochodzenia

TANIEJ10% 
marki Piekarnia w Sercu Lidla
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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*

Pastel de Nata***
58 g/1 szt.
100 g = 3,78 zł

SUPERCENA

2,19
*** P
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Chleb
kukurydziany
400 g/1 szt.
1 kg = 11,23 zł

SUPERCENA

4,49
Chleb
kukurydziany
400 g/1 szt.
1 kg = 11,23 zł

SUPERCENA

4,49

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

SUPERCENA

0,99
Mini calzone margherita
110 g/1 szt.
100 g = 5,90 zł

na stałe w Lidl

6,49

KAZANA
Pączek american 
cheese cake
90 g/1 szt.
100 g = 3,10 zł

SUPERCENA

2,79
**

* 
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Makowiec
450 g/1 opak.
1 kg = 15,53 zł

SUPERCENA

6,99

DELUXE
Babka z czekoladą belgijską
500 g/1 opak.
białą lub ciemną
1 kg = 25,98 zł

SUPERCENA

12,99

Ciasto makówka
450 g/1 opak.
1 kg = 22,20 zł

SUPERCENA

9,99

SZUKAJ NAS  
W KOSZU OBOK  

REGAŁU  
Z PIECZYWEM

18 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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62% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

10,99**
15,99*

SUPERCENA

3,99
DELUXE
Szynka wędzona 
dymem z drewna  
jabłoni
100 g
1 kg = 39,90 zł

SUPERCENA

3,99
DELUXE
Polędwica łososiowa 
wędzona dymem 
z drewna czereśni
100 g
1 kg = 39,90 zł

SUPERCENA

3,99
DELUXE
Schab wędzony  
z gościnnego stołu
100 g
1 kg = 39,90 zł

JAKOŚĆ
W SUPERCENACH!

DELUXE
Kiełbasa biała  
parzona, z cielęciną
500 g/1 opak.
1 kg = 25,98 zł

SUPERCENA

12,99

25% CIELĘCINY

600 G
AŻ
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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)

60% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

16,69**
23,96*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:  
14,29 zł/1 opak.

PIKOK
Kabanosy wieprzowe lub  
drobiowo-wieprzowe, XXL
480 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
23,96 zł/1 opak. (1 kg = 49,92 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
16,69 zł/1 opak. (1 kg = 34,77 zł)

SZUKAJ
NA 
STANDZIE

480 G
AŻ



SUPERCENA

6,99
INDROL
Polski indyk –  
mięso mielone  
na kotlety
400 g/1 opak.
1 kg = 17,48 zł

SUPERCENA

6,99
RZEŹNIK
Polski kurczak –  
uda lub podudzia, XXL
1 kg
Limit: 4 kg na paragon. Każdy kolejny kilogram  
będzie sprzedawany w cenie 12,99 zł/1 kg.

TANIEJ30% 
POLSKIE MIĘSO DO

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

DRUGI
PRODUKT

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

7,99**
9,46*

20%TANIEJ**

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

4,79
5,99*

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

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)



GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

INDROL
Polski indyk –  
mięso mielone  
na kotlety
400 g/1 opak.
1 kg = 17,48 zł

SUPERCENA

8,99
SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Schab w plastrach, 
cienko krojony
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

RZEŹNIK
Mięso mielone  
ze schabu
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA

39,99
RZEŹNIK
Polska wołowina  
– polędwica 
cygańska
1 kg

SUPERCENA

29,99
DELUXE
Kotlety jagnięce
325 g/1 opak.
1 kg = 92,28 zł
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SUPERCENA

25,99
RZEŹNIK
Mięso sznurowane 
do pieczenia lub  
wędzenia – szynka, 
karkówka lub schab
1 kg

SUPERCENA

24,99
SKIBA
Roladki 
świąteczne 
w boczku ze śliwkami
1 kg

SUPERCENA

34,99
DROSED
Perliczka faszerowana
1 kg
z żurawiną i jabłkami lub z grzybami 
i borówkami

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)

OD CZWARTKU,  
 16.03 



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

SUPERCENA

8,49

Łosoś
atlantycki,
dzwonko
100 g
1 kg = 64,90 zł

SUPERCENA

6,49

Łosoś pacyficzny, tusza, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90 zł

SUPERCENA

2,99 Łosoś pacyficzny, tusza, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90 zł

SUPERCENA

2,99
Morszczuk argentyński, 
tusza
100 g
1 kg = 25,90 zł

SUPERCENA

2,59
Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
29%

Cena regularna (bez obniżek): 54,90 zł/1 kg

TARG RYBNY LIDLA 
Pstrąg tęczowy łososiowy, 
filet ze skórą
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej 
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

38,50
54,90*

42%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

9,39**
11,99*

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

NAUTICA
Łosoś atlantycki wędzony 
na zimno, w plastrach
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
11,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
9,39 zł/1 opak.

SUPERCENA

21,99
Sushi Osaka 
450 g/1 opak.
1 kg = 48,87
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MARYNOWANY 
IMBIR, 

WASABI 
I SOS SOJOWY 
W ZESTAWIE



40%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

7,99**
9,99*

PILOS
Twaróg sernikowy
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
7,99 zł/1 opak. 

PILOS
Serek homogenizowany 
waniliowy Amelia, XXL
4 x 150 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak. (1 kg = 9,98 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,95 zł/1 opak. (1 kg = 8,25 zł)

34%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

4,95**
5,99*

4 + 1 GRATIS**

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

1,43**
1,79*

PILOS
Batonik twarogowy  
Amelia 
40 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
1,79 zł/1 opak. (100 g = 4,48 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.:
1,43 zł/1 opak. (100 g = 3,58 zł)

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
40%

DRUGI PRODUKT

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

ZŁOTA NIOSKA
Świeże jaja, wielkość M, 
klasa A
10 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,79**
8,49*

SUPERCENA
MLEKOVITA
Ser sokół i edamski, 
2-pak
500 g/1 opak.
1 kg = 25,98 zł12,99
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SUPERCENA
SO FOOD
Dania gotowe
330 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 27,24 zł8,99

Lunchbox
z kurczakiem, 
serem i grzankami
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
7,99 zł/1 opak. (100 g = 4,00 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 
2 opak.:  
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)

*** Rabat 25% nalicza się na każde z 4 opak. Limit: 4 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej. 
Rodzaje zup mogą się różnić w zależności od sklepu.

CHEF SELECT
Lasagne
400 g/1 opak.
z mięsem wołowym lub wieprzowym
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 18,73 zł

20%TANIEJ**

Cena regularna (bez obniżek):
9,48 zł/1 opak.

7,49
9,48*

MIKSUJ DOWOLNIE

GRATIS***3 + 1 
WSZYSTKIE ZUPY CHEF SELECT

50%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

5,99**
7,99*
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SO FOOD
Dania gotowe
330 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 27,24 zł

 produktom roślinnym!Powiedz !
Roślinna strefa smaku

60%TANIEJ**

TRZECI 
PRODUKT

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

VEMONDO
BIO Vegangurt 
owocowy 
lub naturalny
150 g/1 opak.
brzoskwinia, mango  
lub banan-truskawka
* 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)

3,19**
3,99*

40%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

9,49**
11,99*

GARDEN GOURMET
Roślinne klopsiki
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
11,99 zł/1 opak. (100 g = 6,00 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
9,49 zł/1 opak. (100 g = 4,75 zł)

na stałe w Lidl

CHEF SELECT
Hummus Trio
210 g/1 opak.
klasyczny, pomidorowy  
i paprykowy
100 g = 2,85 zł

5,99

na stałe w Lidl

VEMONDO
Roślinne 
kiełbaski sojowe
225 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

8,99

WIĘKSZE
OPAKOWANIE

SUPERCENA ŁOWICZ
Sos 8 warzyw
500 g/1 opak.
prowansalski  
lub śródziemnomorski
1 kg = 10,98 zł5,49

MIKSUJ DOWOLNIE

TANIEJ***

DRUGI PRODUKT34% 
WSZYSTKIE PASTY WARZYWNE

**
* 
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LIDLOMIX_NF

Sprytny sposób 
na wielkanocne 
gotowanie!

Sprytny sposób 
na wielkanocne 
gotowanie!

Wielofunkcyjny robot 
kuchenny z Wi-Fi 
Monsieur Cuisine Smart, 
1200 W

Sprytny sposób 
wielkanocne wielkanocne 

Zeskanuj QR code i poznaj
Monsieur Cuisine Smart 

jeszcze lepiej!
15 różnych funkcji:

zagniatanierozdrabnianie miksowanie siekanie ubijanie

gotowanie gotowanie 
na parze

wolne 
gotowanie

ważeniesmażenie

sous videfermentowanie

podgrzewanie 
wody

gotowanie jaj

automatyczne 
czyszczenie

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2499 zł/1 zestaw.
*w odniesieniu do ceny regularnej - cena promocyjna obowiązuje 
od czwartku, 16.03 do soboty, 18.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

**cena regularna od niedzieli, 19.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów

2199,-*
2499,-**

TANIEJ
OD CZWARTKU 

DO SOBOTY*

1 zestaw

300 zł

OD CZWARTKU, 
16.03

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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zdrowa
przekąska

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

ALESTO
Ananas suszony
125 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,69**
10,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

ALESTO
Mango suszone
125 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

8,39**
11,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

ALESTO
Mango suszone
125 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

8,39**
11,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

ALESTO
Mango suszone
125 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

8,39**
11,99*
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HATHERWOOD
Irlandzki boczek 
200 g/1 opak.
Wieprzowy suszony lub suszony wędzony dymem z drewna jabłoni. 
Ma pyszny, słony smak i mięsistą konsystencję.
100 g = 7,00 zł

SUPERCENA

13,99

oryginalny produkt 
z Irlandii

TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

Brytyjskie
smaki na
talerzu

HATHERWOOD
Brytyjski ser cheddar
250 g/1 opak.
Ser o kremowej, maślanej konsystencji. 
Naturalnie dojrzewa przez 3 miesiące.
100 g = 5,46 zł

SUPERCENA

13,65
HATHERWOOD
Brytyjski ser cheddar
250 g/1 opak.
Intensywny w smaku ser z ostrymi, 
orzechowymi nutami. Naturalnie 
dojrzewa przez ponad 9 miesięcy.
100 g = 4,79 zł

SUPERCENA

11,97

HATHERWOOD
Brytyjski ser stilton
220 g/1 opak.
Podpuszczkowy i dojrzewający, twardy 
ser produkowany z lokalnego mleka 
z Leicestershire. Tylko 6 mleczarni 
na świecie ma licencję na produkcję 
stiltona.
100 g = 5,90 zł

SUPERCENA

12,99

HATHERWOOD
Sos worcester 
pikantny
150 ml/1 opak.
100 ml = 3,72 zł

SUPERCENA

5,58

28 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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HATHERWOOD
Jogurt w stylu 
brytyjskim
150 g/1 opak.
Mięta z czekoladą lub o smaku 
gorzkiej pomarańczy.
100 g = 1,79 zł

SUPERCENA

2,69

29Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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HATHERWOOD
Ciastka maślane
150-160 g/1 opak.
100 g = 5,33-4,99 zł

SUPERCENA

7,99

HATHERWOOD
Ciastka 
z dodatkiem 
imbiru oblane 
czekoladą
150 g/1 opak.
100 g = 4,66 zł

SUPERCENA

6,99

HATHERWOOD
Toffi w stylu 
brytyjskim*
500 g/1 opak.
krówki lub toffi kakaowe.
1 kg = 47,98 zł

AŻ 500 g

23,99

OD CZWARTKU,  
 16.03 

MCVITIE’S
Ciastka Digestives
200-250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,00-2,40 zł

SUPERCENA

5,99

HATHERWOOD
Ciastka maślane
210 g/1 opak.
100 g = 3,80 zł

SUPERCENA

7,99
* 
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SUPERCENA

Ciastka Oreo Double 
Creme lub Golden
170 g, 176 g/1 opak.
100 g = 2,35/2,27 zł

3,99

NOWOŚĆ
N!ck˙s baton 
bez cukru
28 g/1 opak.
soft toffee lub crunchy caramel
100 g = 12,46 zł3,49

PREMIERA
W

SUPERCENA

E. WEDEL
Ptasie Mleczko
340 g/1 opak.
waniliowe w mlecznej 
lub gorzkiej czekoladzie 
lub tarta cytrynowa  
w białej czekoladzie
1 kg = 41,15 zł

13,99

AŻ 450 g

Torcik chałwowy
450 g/1 opak.
kakaowy, waniliowy lub bakaliowy
1 kg = 26,64 zł

11,99

SZUKAJ
NA 
STANDZIE

1. Kup batona Crunchy Caramel lub Soft Toffee w sieci LIDL.
2. Zrób sobie kreatywne, radosne zdjęcie z produktem.  

Wrzuć je na swoje konto Instagram i oznacz na nim: 
@nicks @foodnewspolska.

3. Wygraj zapas batonów i gadżet z logo NICK'S.
4. Szczegóły konkursu znajdziesz na profilu IG: 

FoodNewsPolska.

Uwaga, konkurs!

Bez dodatku cukru, 
bez oleju palmowego, 

bez glutenu.

30 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Uwaga, konkurs! 42% TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

5,49**
6,99*

SONDEY
Rizer, wafelki z kremem 
mleczno-orzechowym, 
10 szt. 
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.: 
5,49 zł/1 opak. (100 g = 2,20 zł)

AŻ 80 g

Baton Protein 35%, 
XXL
80 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,24 zł

4,99

0,55 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

SUPERCENA

Draże 
czekoladowe 
panda
50 g/1 opak.
100 g = 9,89 zł

4,99

Z EFEKTEM 
ŚWIETLNYM

AŻ 15 lizaków

Gigalizak
15 x 8 g/1 opak.
1 szt. = 0,80 zł

11,99

SUPERCENA

HARIBO
Złote misie
360 g/1 opak.
1 kg = 26,36 zł

9,49
HARIBO WRACA 

DO LIDLA!
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SUPERCENA

Świecąca kula  
z cukierkami
Psi Patrol lub 
Świnka Peppa
***
6 g/1 opak.

17,99

PREMIERA
W

15
LIZAKÓW
W ŚRODKU 

SUPERCENA

24,99
Zestaw z belgijskiej 
czekolady
60 g/1 zestaw
różne rodzaje
100 g = 41,65 zł

Z BELGIJSKIEJ 
CZEKOLADY

31Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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MIKSUJ DOWOLNIE

WSZYSTKIE HERBATY I HERBATKI LIŚCIASTE

TANIEJ**30% DRUGI PRODUKT

SUPERCENA

TEEKANNE

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

4,99

SUPERCENA
HERBAPOL
Herbaciany Ogród, 
herbatka malinowa
40 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,20 zł7,99

**
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48%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.: 
7,59 zł/1 opak.

7,59**
9,99*

AŻ 1 kg

BELLAROM
Caffè Crema
& Aroma, 
lub Espresso Cremoso,
kawa ziarnista, 
100% arabiki
1 kg/1 opak.

46,99

SUPERCENA

BELLAROM
Royal, kawa 
rozpuszczalna, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 76,63 zł

22,99

48%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.: 
12,15 zł/1 opak. (100 g = 8,68 zł)

12,15**
15,99*

TWOJA KAWA
PEŁNA 

AROMATU

54% TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
20,99 zł/1 opak. 
 
BELLAROM
Gold, kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
20,99 zł/1 opak. (100 g = 10,50 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
15,29 zł/1 opak. (100 g = 7,65 zł)

15,29**
20,99*

33Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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SUPERCENA

STAR SNACKI
Chrupki
125 g/1 opak.
pomidor z serem, ser lub pizza
100 g = 3,75 zł

4,69

SUPERCENA

PRZYSNACKI
Prażynki Reksio
150 g/1 opak.
sól lub ketchup
100 g = 4,66 zł

6,99

SUPERCENA

ALESTO
Nasiona chia***
160 g/1 opak.
100 g = 3,74 zł

5,99

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

Z kuponem

12,99**
17,44*

ALESTO

Pistacje kalifornijskie
250 g/1 opak.
prażone solone lub bez soli
* cena dotychczasowa 
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne  
w aplikacji Lidl Plus.

na stałe w Lidl
ALESTO
Orzechy 
makadamia
prażone i solone
125 g/1 opak.
100 g = 11,42 zł

14,28
Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
75%

TRZECI PRODUKT

SZUKAJ
NA 
STANDZIE

tylko w Lidl! 

WK DZIK
Wafle o smaku 
paprykowym
120 g/1 opak.
100 g = 4,16 zł

4,99

34 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 CZWARTKU, 16.03 
 DO SOBOTY, 18.03



ALESTO
Orzechy 
makadamia
prażone i solone
125 g/1 opak.
100 g = 11,42 zł

ORZEŹWIENIE DO
 TANIEJ36%

SUPERCENA OWOLOVO
Sok 100%
bezpośrednio 
tłoczony
750 ml/1 but.
jabłko-wiśnia, jabłko  
lub jabłko-truskawka
1 l = 5,99 zł

4,49 SUPERENA

TYMBARK
Oranżada czerwona, 
20% soku, napój 
gazowany
1,5 l/1 but.
1 l = 2,46 zł

3,69

PREMIERA
W

36% TANIEJ**

DRUGA 
ZGRZEWKA

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

1,29**
1,59*

SAGUARO MUSZYŃSKIE
Woda mineralna 
średnionasycona  
magnez + wapń
1,5 l/1 but.
* cena dotychczasowa: 
1,59 zł/1 but. (1 l = 1,06 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 but. przy zakupie 
2 zgrzewek: 
1,29 zł/1 but. (1 l = 0,86 zł)

AŻ 970 ml

PAOLA
Syrop malinowy, XXL
970 ml/1 but.
1 l = 12,88 zł

12,49

AŻ 2 l
FREEWAY
Tonic, napój 
gazowany
2 l/1 but.
1 l = 2,45 zł4,8920% SOKU

TYLKO W

35Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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SUPERCENA

5,49
Desperados 
Melon 
400 ml/1 but.
1 l = 13,73 zł

SUPERCENA

5,49
Somersby 0,0% 
Black Currant
 & Lime
400 ml/1 but.
1 l = 13,73 zł

NOWOŚĆ

4,69
Kozel 0,0%
500 ml/1 pusz.
1 l = 9,38 zł

PREMIERA
W

SUPERCENA

5,49
Lech Easy
400 ml/1 but.
1 l = 13,73 zł

36
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PIWA
DO 34% TANIEJ

6 x

34%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

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

2,49**
3,79*

Kasztelan Niepasteryzowane
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)

25%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

8-PAKU

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

2,99**
3,99*

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

8 x

26%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

6-PAKU

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

3,29**
4,49*

Heineken
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 6-paku: 
3,29 zł/1 pusz. (1 l = 6,58 zł)

6 x

20%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

8-PAKU

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

3,39**
4,29*

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)

8 x

23%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

8-PAKU

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

2,99**
3,89*

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)

8 x

28%TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

12-PAKU

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

2,49**
3,49*

Harnaś
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa: 
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 pusz. przy zakupie 12-paku: 
2,49 zł/1 pusz. (1 l = 4,98 zł)

12 x

SUPERCENA

2,99
Łomża Pils
500 ml/1 but.
1 l = 5,98 zł

37
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Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
17%

PRZY ZAKUPIE SZEŚCIU

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

Z kuponem

3,49**
3,79*

 
Żubr
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 6
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

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.





w SUPERCENACH
PIELUSZKI I PANTSY LUPILU® 

PREMIUM, JUMBO BAG,

Z WYGODNYM 
ZAMKNIĘCIEM

40% DRUGI
 PRODUKT

5,59**
6,99*

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

TANIEJ** LUPILU®
Bawełniane chusteczki 
nawilżane
64 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,11 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
5,59 zł/1 opak. (1 szt. = 0,09 zł)

wszystkie 
kosmetyki Cien  

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 
pantsy i pieluchy 

marki Lupilu®

Z KARTĄ DUŻEJ
RODZINY

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

ORGANICZNA
OLIWA Z OLIWEK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

ORGANICZNE
EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

100% BAWEŁNY

PREBIOTYK
GLICERYNA/
PANTENOL
BETAINA

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

ORGANICZNA
OLIWA Z OLIWEK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

ORGANICZNE
EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

100% BAWEŁNY

PREBIOTYK
GLICERYNA/
PANTENOL
BETAINA

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

ORGANICZNA
OLIWA Z OLIWEK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

ORGANICZNE
EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

100% BAWEŁNY

PREBIOTYK
GLICERYNA/
PANTENOL
BETAINA

SUPERCENA

30,99
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

SUPERCENA

47,99
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. = 0,46/0,52/0,63/0,64 zł

0,46 zł
 za sztukę

0,52 zł
 za sztukę

0,64 zł
 za sztukę

0,71 zł
 za sztukę

0,87 zł
 za sztukę

0,78 zł
 za sztukę

0,63 zł
 za sztukę

CHUSTECZKI NAWILŻANE

TANIEJ
DRUGI PRODUKT40% 
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OSZCZĘDZASZ

27,60 zł**

4 + 1 GRATIS**

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

3,19**
3,99*

GERBER
Mus owocowy
80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
3,99 zł/1 opak. (100 g = 4,99 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.: 
3,19 zł/1 opak. (100 g = 3,99 zł)

60%TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

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

4,55**
5,69*

HIPP
BIO Deser owocowy 
z twarożkiem 
lub z 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)

40%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
68,99 zł/1 opak.

55,19**
68,99*

NUTRICIA
Bebilon Profutura 2 mleko następne po 
6. mies. lub Bebilon Profutura 3 po 1. roku
800 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
68,99 zł/1 opak. (1 kg = 86,24 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
55,19 zł/1 opak. (1 kg = 68,99 zł)

60%TANIEJ**

TRZECI
PRODUKT

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

5,25**
6,59*

HIPP
BIO Danie lub Danie 
po 12. m-cu
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

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

4,99**
6,29*

HIPP
BIO Danie lub Danie 
po 7. m-cu
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)

DODATKOWE
10% ZNIŻKI DANIA I DESERY HIPP 60% TANIEJ TRZECI PRODUKT

Produkty dla dzieci

do 54% TANIEJ!
54% TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

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

39,39**
53,99*

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)

OSZCZĘDZASZ

29,20 zł**

39Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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60%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 12,99 zł/1 opak. 

STR8
Dezodorant 
w sprayu 
dla mężczyzn
150 ml/1 opak.
Original, Red Code lub Ahead
* cena dotychczasowa: 
12,99 zł/1 opak. (100 ml = 8,66 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,  
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
8,99 zł/1 opak. (100 ml = 5,99 zł)

8,99**
12,99*

20%TANIEJ**

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

15,99
19,99*

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

20%TANIEJ**

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

18,39
22,99*

GARNIER
Płyn micelarny
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
1 l = 45,98 zł

56% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

9,99**
13,99*

EVELINE
Krem przeciwzmarszczkowy
do twarzy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
13,99 zł/1 opak. (100 ml = 27,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,  
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
9,99 zł/1 opak. (100 ml = 19,98 zł)

56% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

7,19**
9,99*

EVELINE ORGANIC
Krem do twarzy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak. (100 ml = 19,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
7,19 zł/1 opak. (100 ml = 14,38 zł)

KOSMETYKI
          OD IDOLI!

SUPERCENA

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

14,99

SUPERCENA

19,99
INGRID
Róż, bronzer 
lub rozświetlacz 
TeamX
1 szt./1 opak.

40 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 CZWARTKU, 16.03 
DO SOBOTY, 18.03



TANIEJ
DRUGI PRODUKT40% 

KOSMETYKI

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

4,79**
5,99*

CIEN
Owocowe lub kremowe 
mydło w płynie, zapas
1 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,79 zł/1 opak.

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

4,39**
5,49*

CIEN
Żel-smoothie myjące 
do ciała
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,49 zł/1 opak. (1 l = 18,30 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
4,39 zł/1 opak. (1 l = 14,63 zł)

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

4,99**
6,29*

CIEN
Antyperspirant 
lub dezodorant dla kobiet
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
6,29 zł/1 opak. (100 ml = 3,15 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,99 zł/1 opak. (100 ml = 2,50 zł)

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

3,99**
4,99*

CIEN MEN
Żel pod prysznic
3 w 1 dla mężczyzn
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)

produkty marki Cien 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 

1 L
AŻ
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POWŁOCZKA
W 100%

Z ORGANICZNEJ
BAWEŁNY

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

SIEMPRE
Wkładki higieniczne 
large z bawełnianą powłoką
30 szt./1 opak.
* cena dotychczasowa: 
5,29 zł/1 opak. (1 szt. = 0,18 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,19 zł/1 opak. (1 szt. = 0,14 zł)

4,19**
5,29*

42% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
18,99 zł/1 opak. 

14,99**
18,99*

O.B.
Tampony ProComfort
32 szt./1 opak.
mini, normal, super lub super plus
* cena dotychczasowa
18,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,60 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
14,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,47 zł)

SUPERCENA

12,99
BLEND-A-MED
Pasta do zębów 
3D White, 2-pak
2 x 75 ml/1 opak.
100 ml = 8,66 zł

SUPERCENA

49,99
ZIAJA
Zestaw prezentowy 
kosmetyków  
do pielęgnacji ciała 
i twarzy
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

29,99
ZIAJA
Zestaw prezentowy 
kosmetyków 
do pielęgnacji ciała  
i twarzy
1 zestaw/1 opak.

SERUM DO TWARZY, 
TONIK, ŻEL POD 

PRYSZNIC, KREM 
DO TWARZY

SERUM DO CIAŁA, 
ŻEL 3 W 1 DO MYCIA, 
SERUM DO TWARZY,  

KREM-MASKA 
DO TWARZY

TANIEJ
DRUGI PRODUKT50% 

PASTY SENSODYNE
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PODPASKI Z BIO BAWEŁNĄ



38

110

50

FLORALYS
Papier toaletowy z balsamem, 
3-warstwowy, o zapachu róży
16 rolek/1 opak.
1 rolka = 1,25 zł

AŻ 16 rolek

19,99

55

AŻ 3,305 l

24,99
DER WASCHKÖNIG
Żel do prania kolorów, 
110 prań
3,305 l/1 opak.
1 l = 7,56 zł

AŻ 3,575 kg

28,99
DER WASCHKÖNIG
Proszek do prania kolorów, 55 prań
3,575 kg/1 opak.
1 kg = 8,11 zł

AŻ 50 kapsułek

51,99
VIZIR
Kapsułki do prania 
kolorów, 50 prań, XXL
50 szt./1 opak.
1 szt. = 1,04 zł

34%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

8,29**
9,99*

KUSCHELWEICH
Płyn do płukania, 38 prań
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
8,29 zł/1 opak.
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SUPERCENA

6,49
W5
Ściereczki nawilżane 
uniwersalne, XXL
96 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,07 zł

produkty marki
W5 i W5 Elegance 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

4,79**
5,99*

W5
Mleczko 
do czyszczenia
750 ml/1 opak.
lemon lub fresh
* cena dotychczasowa: 
5,99 zł/1 opak. (1 l = 7,99 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,79 zł/1 opak. (1 l = 6,39 zł)

30%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

4,49**
5,29*

W5
Żel do WC
1 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa: 
5,29 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
4,49 zł/1 opak.

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

MEGLIO
Spray do czyszczenia***
750 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej 
1 l = 15,99 zł

25% TANIEJ**

11,99
15,99*

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

7,99**
9,99*

W5 ELEGANCE
Perfumowane 
zawieszki toaletowe
3 x 33 g/1 opak.
mistyczny ogród, lazurowa 
laguna lub letni wiatr
* cena dotychczasowa: 
9,99 zł/1 opak. (1 szt. = 3,33 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
7,99 zł/1 opak. (1 szt. = 2,66 zł)

SUPERCENA

8,99
W5 ELEGANCE
Perfumowane krążki 
żelowe do toalety
75 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 11,99 zł
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PSIsmaki i łaKOCIE 

do 26% taniej

86% BIAŁKA
POCHODZENIA
ZWIERZĘCEGO

78% BIAŁKA
POCHODZENIA
ZWIERZĘCEGO

AŻ 4 SZT.
W OPAKOWANIU

AŻ 1 kg

4,69
BELLOSAN
Kiełbasa dla psa
1 kg/1 opak.
z wołowiną lub z drobiem

na stałe w Lidl

9,99
FELIX
Mokra karma 
dla kota 
w saszetkach
4 x 85 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,94 zł

na stałe w Lidl

5,99
DOGWAY
Przekąski wołowe 
dla psa
60 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,98 zł

26% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

JOSERA
Sucha karma JosiCat 
dla kotów sterylizowanych
650 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
14,99 zł/1 opak. (1 kg = 23,06 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
12,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,98 zł)

12,99**
14,99*

22% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

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

JOSERA
Sucha karma JosiDog 
dla psów małych ras
900 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
16,99 zł/1 opak. (1 kg = 18,88 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.: 
14,99 zł/1 opak. (1 kg = 16,66 zł)

14,99**
16,99*

45Artykuły 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 CZWARTKU, 16.03 
DO SOBOTY, 18.03



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

KWITNĄCE OKAZJE

W SUPERCENACH

Fitonia
1 szt.10 cm

wys. ok. 10 cm

11,99

Krzew cytrusowy
1 szt.
różne rodzaje15 cm

wys. ok. 30 cm

59,99

Pelargonia wielkokwiatowa
1 szt.
różne kolory
* cena dotychczasowa: 12,99 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena przy zakupie 3 szt. lub ich wielokrotności: 
9,95 zł/1 szt.

12 cm

70% TANIEJ**

TRZECIA
SZTUKA

9,95**
12,99*

wys. ok. 55 cm

49,99
 
Storczyk 
trzypędowy 
premium
1 szt.
różne kolory11,5 cm

23 cm

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

46 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 11/23

OD CZWARTKU, 
16.03



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!

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

9 szt.

18,99

3 szt.

9,99
 
Hiacynty
1 bukiet  
różne kolory 
wys. ok. 30 cm

KWITNĄCE OKAZJE

 
Goździki
1 bukiet 
różne kolory 
wys. ok. 50 cm

10 szt.

9,99

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

25 szt.

39,99

47Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 11/23

OD PIĄTKU, 
17.03



Im więcej kupujesz,
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:




