
na Wielkanoc

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

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

KANIA
Majonez z żółtkami
jaj od kur z wolnego
wybiegu 
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1
przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

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

KANIA
Majonez z żółtkami
jaj od kur z wolnego
wybiegu
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1
przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*

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

PIKOK
Kiełbasa biała
z szynki, parzona
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 21,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,79 zł/1 opak. (1 kg = 17,58 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,79**
10,99*

POLMLEK
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.: 
3,95 zł/1 opak. (100 g = 1,98 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie
sprzedawane w cenie 6,99 zł/1 opak.

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

43% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

TRZECH

3,95**
6,99*

TANIEJ** 50% DRUGI PRODUKT

GRATIS* 2 + 1 
WSZYSTKIE ORZECHY, 200 G,

TYLKO 
W ŚRODĘ

22.03

OD PONIEDZIAŁKU
Od PONIEDZIAŁKU, 20.03 do ŚRODY, 22.03  
lub do wyczerpania zapasów
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** Szczegóły na str. 19.
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RZEŹNIK
Polski kurczak –
mięso z nogi, XXL
1 kg

SUPERCENA 

12,99

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

POLMLEK
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,95 zł/1 opak. (100 g = 1,98 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie
sprzedawane w cenie 6,99 zł/1 opak.

43% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

TRZECH

3,95**
6,99*

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

POLMLEK
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,95 zł/1 opak. (100 g = 1,98 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie
sprzedawane w cenie 6,99 zł/1 opak.

43% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

TRZECH

3,95**
6,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

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

KANIA
Majonez z żółtkami
jaj od kur z wolnego
wybiegu
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1
przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*

POLSKI KURCZAK – MIĘSO Z NOGI, XXL

W SUPERCENIE

MASŁO POLMLEK

TANIEJ43% PRZY ZAKUPIE TRZECH

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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GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

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

KANIA
Majonez z żółtkami
jaj od kur z wolnego
wybiegu
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1
przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

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

KANIA
Majonez z żółtkami
jaj od kur z wolnego
wybiegu
400 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1
przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,49**
6,99*

GRATISOWA

PRZY ZAKUPACH Z LIDL PLUSŚRODA
TYLKO 

W ŚRODĘ
22.03

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.
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GRATIS*2 + 1
WSZYSTKIE ORZECHY, 200 G,
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4 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 12/23

OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
 DO ŚRODY, 22.03



GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna
z całymi orzechami
laskowymi
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,99**
4,49*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna
z całymi orzechami
laskowymi
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,99**
4,49*

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

52%
TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
9,49 zł/1 opak.

VITA D’OR
Olej rzepakowy 
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99**
9,49*

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

52%
TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
9,49 zł/1 opak.

VITA D’OR
Olej rzepakowy 
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99**
9,49*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

GRATIS* GRATIS2 + 1

OLEJ RZEPAKOWY  

TANIEJ52% 
27% ORZECHÓW

Z WITAMINĄ E 
 I KWASAMI  

OMEGA-3

CZEKOLADA MLECZNA Z ORZECHAMI

DRUGI PRODUKT

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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OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
 DO ŚRODY, 22.03



na Wielkanoc

6 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Cena regularna (bez obniżek):
10,99 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbasa biała
z szynki, parzona
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 21,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,79 zł/1 opak. (1 kg = 17,58 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,79**
10,99*

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

PIKOK
Kiełbasa biała
z szynki, parzona
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 21,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,79 zł/1 opak. (1 kg = 17,58 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,79**
10,99*

KIEŁBASA BIAŁA 
Z SZYNKI

idealna na wielkanocny stół

7

OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
 DO ŚRODY, 22.03

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 12/23



na Wielkanoc

PIKOK
Kiełbasa z Karczmy,
pieczona, premium
100 g
1 kg = 32,90 zł

na stałe w Lidl

3,29

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

PIKOK
Kiełbaski białe
z szynki, parzone
270 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 37,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,79 zł/1 opak. (1 kg = 28,85 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,79**
9,99*

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

PIKOK
Kiełbaski białe
z szynki, parzone
270 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 37,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,79 zł/1 opak. (1 kg = 28,85 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,79**
9,99*

Cena regularna (bez obniżek):
3,49 zł/100 g

PIKOK
Szynka z Karczmy, 
premium
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 27,90 zł

20% TANIEJ**

2,79
3,49*

Cena regularna (bez obniżek):
3,49 zł/100 g

PIKOK
Szynka z Karczmy, 
premium
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 27,90 zł

20% TANIEJ**

2,79
3,49*

8

OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
 DO ŚRODY, 22.03

R 12/23 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.



Aktywuj w aplikacji

GRATIS*
2 + 1

WYBRANE
wędliny
w plastrach Pikok,
250 g
szynka z fileta z indyka,
polędwica z piersi kurczaka,
polędwica sopocka,
szynka gotowana,
szynka wieprzowa
zawędzana, 80% mięsa,
lub kiełbasa żywiecka, XXL
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

GRATIS*
2 + 1

WYBRANE
wędliny
w plastrach Pikok,
250 g
szynka z fileta z indyka,
polędwica z piersi kurczaka,
polędwica sopocka,
szynka gotowana,
szynka wieprzowa
zawędzana, 80% mięsa,
lub kiełbasa żywiecka, XXL
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna (bez obniżek):
3,49 zł/100 g

PIKOK
Szynka z Karczmy, 
premium
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 27,90 zł

20% TANIEJ**

2,79
3,49*
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9

OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
 DO ŚRODY, 22.03

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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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.

10 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Cena regularna (bez obniżek):
10,85 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.

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 – 
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.

11Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Awokado Hass 
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 

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

3,49
6,99*

TANIEJ**50%

50%
TANIEJ

OWOCOWY

W LIDLU!

12

TYLKO WE WTOREK,
21.03

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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Kiwi 
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 

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

0,69
1,79*

TANIEJ**61%

13

OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
DO ŚRODY, 22.03 

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 12/23



Jabłka Pinova, 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 

GRUSZKOWY
POSMAK

SŁODKO-KWAŚNE

SOCZYSTE, DELIKATNE 
I CHRUPIĄCE

10 ODMIAN 
NA STAŁE 

W OFERCIE

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

OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
DO ŚRODY, 22.03 
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Limetki, luzem 
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 
1 kg = 13,90 zł

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

1,39
1,99*

TANIEJ**30%

Mandarynki premium, 
luzem 
1 kg

Pomarańcze premium, 
luzem 
1 kg

  DO 30% TANIEJ!
CYTRUSY W LIDLU

DUŻY
ROZMIAR

DUŻY
ROZMIAR

na stałe w Lidl

13,99

na stałe w Lidl

8,99

15Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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BIO Truskawki 
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej 
100 g = 2,40 zł

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

5,99
7,99*

TANIEJ**40%

Winogrono różowe 
Red Globe, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 

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

10,99
15,99*

TANIEJ**31%

Rukola
125 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 
100 g = 3,75 zł

Cena regularna (bez obniżek): 
6,79 zł/1 opak.

4,69
6,79*

TANIEJ**30%

BIO Mini Marchewki
200 g/ 1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 
1 kg = 1,49 zł

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

2,99
3,99*

TANIEJ**25%

Włoszczyzna, pęczek
1 pęczek
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 

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

4,99
7,99*

TANIEJ**37%

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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  DO 40% TANIEJ!
WARZYWA I OWOCE

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

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

Aktywuj w aplikacji

40%
TANIEJ**

Z kuponem

4,79
7,99*

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

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

8,99
11,99*

TANIEJ**25%
Borówka amerykańska
125 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 
100 g = 3,99 zł

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

4,99
6,99*

TANIEJ**28%

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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OBNIŻAMY 
CENY MLEKA!

TANIEJ

Cena regularna (bez obniżek):
3,19 zł/1 opak.

2,99
3,19*

PILOS
Mleko UHT 0,5%
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa

TANIEJ

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

3,49
3,69*

PILOS
Mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa

TANIEJ

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

3,79
3,99*

PILOS
Mleko UHT 
bez laktozy 1,5%
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa

TANIEJ

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

3,29
3,49*

PILOS
Mleko UHT 1,5%
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa

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

9,99
CROWNFIELD
Płatki 
kukurydziane
500 g/1 opak.
1 kg = 12,94 zł

6,47

CIEN
Antyperspirant 
lub dezodorant 
dla kobiet
200 ml/1 opak.
różne rodzaje 
100 ml = 3,15 zł

6,29

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

5,69

DOVE
Antyperspirant 
dla kobiet
200 ml/1 opak.
różne rodzaje 
100 ml = 9,00 zł

17,99

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

13,99

MASZ
WYBÓR

17Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 12/23

OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
 DO ŚRODY, 22.03



DRUGI 
PRODUKT
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DRUGI 
PRODUKT 50%TANIEJ *

* Drugi, tańszy lub w tej samej cenie. Limit 8 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie 
będzie sprzedawane w cenie regularnej. Nie dotyczy produktów zmiennowagowych.

MIKSUJ DOWOLNIE

19Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Dare, baton 
w czekoladzie
45 g/1 opak.
w czekoladzie mlecznej 
lub deserowej
100 g = 4,42 zł

SUPERCENA

1,99
Dare, baton 
w czekoladzie
45 g/1 opak.
w czekoladzie mlecznej 
lub deserowej
100 g = 4,42 zł

SUPERCENA

1,99
Dare, ciasteczka 
z czekoladą i wiórkami 
kokosowymi
44,5 g/1 opak.
100 g = 4,47 zł

SUPERCENA

1,99

Grand Ferrero Rocher
125 g/1 opak.
100 g = 17,59 zł

SUPERCENA

21,99
Jajeczka Ferrero Rocher 
90 g/1 opak.
100 g = 16,66 zł

NOWOŚĆ

14,99

J.D. GROSS
Czekolada mleczna 
z kokosem
125 g/1 opak.
100 g = 5,27 zł

NOWOŚĆ

6,59
GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna
z całymi orzechami
laskowymi
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,99**
4,49*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna
z całymi orzechami
laskowymi
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,99**
4,49* 

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

27% ORZECHÓW

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

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna
z całymi orzechami
laskowymi
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,99**
4,49*

KINDER
Zając czekoladowy duży
110 g/1 opak.
100 g = 9,08 zł

SUPERCENA

9,99

KINDER
Jajko
niespodzianka Giga*
220 g/1 opak.
100 g = 18,18 zł

AŻ 220 g

39,99

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

AŻ 150 g

7,49

KINDER
Jajko niespodzianka Maxi
100 g/1 opak.

AŻ 100 g

15,99

KINDER
Zając czekoladowy 
z niespodzianką
75 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 15,99 zł

SUPERCENA

11,99

KINDER
Zestaw słodyczy 
z maskotką
133 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 22,55 zł

SUPERCENA

29,99

KINDER
Zając czekoladowy 
mały
55 g/1 opak.
100 g = 10,89 zł

SUPERCENA

5,99

XXL

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZEROKI 
WYBÓR JAJEK 

NIESPODZIANEK
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Leibniz Cream, herbatniki 
z kremem czekoladowym
228 g/1 opak.
100 g = 3,94 zł

SUPERCENA

8,99

DELUXE
Batoniki marcepanowe
200 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 6,50 zł

SUPERCENA

12,99

MILKA
Zając czekoladowy
90 g/1 opak.
100 g = 11,10 zł

SUPERCENA

9,99

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 4,49 zł/1 opak.

Ciastka Jeżyki
140 g/1 opak.
kokos lub classic
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

44% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,49**
4,49*

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 4,49 zł/1 opak.

Ciastka Jeżyki
140 g/1 opak.
kokos lub classic
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

44% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,49**
4,49*

Kinder Bueno Mini
108 g/1 opak.
100 g = 7,40 zł

SUPERCENA

7,99

22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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CUKIERNIA W SERCU LIDLA
Makowiec
450 g/1 opak.
1 kg = 15,53 zł

SUPERCENA

6,99

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

SUPERCENA

12,99

JANCZEWSCY
Makowiec
500 g/1 opak.
1 kg = 23,98 zł

SUPERCENA

11,99

SZUKAJ NAS
W KOSZU OBOK  

REGAŁU  
Z PIECZYWEM

SŁODKOŚCI  
NA WIELKANOCNY CZAS
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Bułka z niskim 
indeksem 
glikemicznym***
80 g/1 szt.
100 g = 1,74 zł

SUPERCENA

1,39

Bagietka rustykalna 
z oliwą
250 g/1 szt.
100 g = 1,12 zł

SUPERCENA

2,79

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

Chleb typu włoskiego
500 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 szt. (1 kg = 7,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt.:
3,19 zł/1 szt. (1 kg = 6,38 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

Chleb typu włoskiego
500 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 szt. (1 kg = 7,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt.:
3,19 zł/1 szt. (1 kg = 6,38 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

DODATKOWE
10% ZNIŻKI
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Cena regularna (bez obniżek):
12,56 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polski kurczak – 
polędwiczki
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,56 zł/1 opak. (1 kg = 31,40 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 kg = 22,48 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
12,56*

Cena regularna (bez obniżek):
12,56 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polski kurczak – 
polędwiczki
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
12,56 zł/1 opak. (1 kg = 31,40 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 kg = 22,48 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
12,56*

DELUXE
Perliczka
1 kg

SUPERCENA

29,99 DELUXE
Perliczka
1 kg

SUPERCENA

29,99
Cena regularna (bez obniżek):
31,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Królik – tuszka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

21% TANIEJ**

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

31,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Królik – tuszka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

21% TANIEJ**

24,99
31,99*

RZEŹNIK
Polski kurczak – mięso 
z nogi, XXL
1 kg

SUPERCENA

12,99

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

SOKOŁÓW/ ŁUKÓW
Tatar wołowy
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.:
6,49 zł/1 opak. (100 g = 3,25 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,49**
7,99*

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

SOKOŁÓW/ ŁUKÓW
Tatar wołowy
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.:
6,49 zł/1 opak. (100 g = 3,25 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,49**
7,99*

Mięso do

56% TANIEJ
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RZEŹNIK
Polski indyk 
– skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99 RZEŹNIK
Polski indyk 
– skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99

RZEŹNIK
Słonina
1 kg

SUPERCENA

8,99

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

RZEŹNIK
Polski indyk – paski 
z fileta
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
13,99 zł/1 opak. (1 kg = 34,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 27,48 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,99**
13,99*

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

RZEŹNIK
Polski indyk – paski 
z fileta
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
13,99 zł/1 opak. (1 kg = 34,98 zł) 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 27,48 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,99**
13,99*

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

SUPERCENA

8,99

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

SUPERCENA

8,99

Mięso do

42% TANIEJ
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RZEŹNIK
Polski indyk 
– skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99

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

SUPERCENA

5,99
RZEŹNIK
Polski kurczak 
– podudzia 
w marynacie
500 g/1 opak.
1 kg = 11,98 zł

SUPERCENA

5,99

CEDROB
Gęś – tuszka mrożona
1 kg

SUPERCENA

19,99
CEDROB
Gęś – tuszka mrożona
1 kg

SUPERCENA

19,99

SKIBA
Schab świąteczny 
ze śliwkami
1 kg

SUPERCENA

24,99 SKIBA
Schab świąteczny 
ze śliwkami
1 kg

SUPERCENA

24,99
KRAKUS
Schab owinięty boczkiem
1 kg

SUPERCENA

24,99
KRAKUS
Schab owinięty boczkiem
1 kg

SUPERCENA

24,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

42% TANIEJ
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PIKOK PURE
Szynka wieprzowa, 
95% mięsa
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

6,66

PIKOK
Kindziuk, XXL
130 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,61 zł

AŻ 130 g

5,99
PIKOK
Parówki z filetem 
z kurczaka, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 16,98 zł

AŻ 500 g

8,49

MORLINY
Kiełbasa śląska,
duża paczka
100 g
1 kg = 15,90 zł

SUPERCENA

1,59
Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

MORLINY
Szynka morlińska 
wędzona
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (100 g = 5,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 4,00 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,99**
9,99*

PIKOK PURE
Boczek wieprzowy 
wędzony w plastrach
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

5,99

Wędliny do

40% TANIEJ
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PIKOK
Parówki z filetem 
z kurczaka, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 16,98 zł

AŻ 500 g

8,49

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

MORLINY
Szynka morlińska 
wędzona
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (100 g = 5,00 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 4,00 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,99**
9,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

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

REGIONALNE SZLAKI
Kiełbasa myśliwska 
250 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):
10,99 zł/1 opak.

REGIONALNE SZLAKI
Kiełbasa myśliwska 
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,69
10,99*

PIKOK PURE
Boczek wieprzowy 
wędzony w plastrach
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

5,99

40% TANIEJ
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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
Dorsz atlantycki, 
polędwica,
z certyfikatem MSC 
100 g
1 kg = 99,90 zł

na stałe w Lidl

9,99

Makrela, tusza
100 g
1 kg = 25,90 zł

SUPERCENA

2,59

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

na stałe w Lidl

5,49

Dorsz atlantycki, 
filet bez skóry,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90 zł

na stałe w Lidl

5,99
TARG RYBNY LIDLA
Dorsz czarny, 
polędwica cała, XXL ,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90 zł

na stałe w Lidl

5,99
Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

Cena regularna (bez obniżek):
24,90 zł/1 kg

NAUTICA
Makrela wędzona 
na gorąco, tusza
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

18,90
24,90*

Ryby

W SUPERCENACH
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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
Dorsz atlantycki, 
polędwica,
z certyfikatem MSC 
100 g
1 kg = 99,90 zł

na stałe w Lidl

9,99

Dorsz atlantycki, 
filet bez skóry,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90 zł

na stałe w Lidl

5,99

NAUTICA
Karmazyn wędzony 
na gorąco, tusza
100 g
1 kg = 32,90 zł

SUPERCENA

3,29

Dorsz atlantycki wędzony 
na gorąco, tusza
100 g
1 kg = 49,90 zł

SUPERCENA

4,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

Cena regularna (bez obniżek):
24,90 zł/1 kg

NAUTICA
Makrela wędzona 
na gorąco, tusza
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

18,90
24,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

Cena regularna (bez obniżek):
24,90 zł/1 kg

NAUTICA
Makrela wędzona 
na gorąco, tusza
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

18,90
24,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
24%

Cena regularna (bez obniżek):
24,90 zł/1 kg

NAUTICA
Makrela wędzona 
na gorąco, tusza
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

18,90
24,90*

Pyszne wędzone

RYBY NA WIELKANOC
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PILOS
Skyr owocowy 
lub waniliowy
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,46 zł

na stałe w Lidl

2,19
Cena regularna (bez obniżek):
1,76 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt naturalny kremowy
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
1,76 zł/1 opak. (1 kg = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
1,39 zł/1 opak. (1 kg = 3,48 zł)

63% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,39**
1,76*

Do soboty, 25.03
Cena regularna (bez obniżek):
1,99 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt z musem 
owocowym 
150 g/1 opak
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 4
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

80% TANIEJ**
CZWARTY PRODUKT

1,59**
1,99*

TANIEJ
TRZECI PRODUKT***

60% 
MIKSUJ DOWOLNIE

Jogurty do

Śmietanki

80% TANIEJ

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ

BIAŁKA

*** Trzeci, tańszy lub w tej samej cenie.
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KINDER
Mleczna Kanapka, 
5-pak
5 x 28 g/1 opak.
100 g = 4,75 zł

AŻ 5 szt.

6,65
KINDER
Mleczna Kanapka, 
5-pak
5 x 28 g/1 opak.
100 g = 4,75 zł

AŻ 5 szt.

6,65

OSM GARWOLIN
Twaróg półtłusty
100 g
1 kg = 18,90 zł

SUPERCENA

1,89

ŁACIATY
Serek śmietankowy
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,10 zł

SUPERCENA

4,19
RYKI
Ser Rycki Maasdam 
w plastrach
400 g/1 opak.
1 kg = 34,98 zł

AŻ 400 g

13,99

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

POLMLEK
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,95 zł/1 opak. (100 g = 1,98 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie
sprzedawane w cenie 6,99 zł/1 opak.

43% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

TRZECH

3,95**
6,99*

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

POLMLEK
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,95 zł/1 opak. (100 g = 1,98 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie
sprzedawane w cenie 6,99 zł/1 opak.

43% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

TRZECH

3,95**
6,99*

Jogurty do

*** Trzeci, tańszy lub w tej samej cenie.
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ŁAKOMA ŁYŻKA
Wiśnie mrożone
450 g/1 opak.
1 kg = 13,31 zł

SUPERCENA

5,99

DR. OETKER
Pizza Feliciana 
Speciale
335 g/1 opak.
1 kg = 31,31 zł

SUPERCENA

10,49
DR. OETKER
Pizza Feliciana 
Speciale
335 g/1 opak.
1 kg = 31,31 zł

SUPERCENA

10,49

HORTEX
Szpinak 
rozdrobniony
450 g/1 opak.
1 kg = 7,98 zł

SUPERCENA

3,59
HORTEX
Szpinak 
rozdrobniony
450 g/1 opak.
1 kg = 7,98 zł

SUPERCENA

3,59

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

SUPERDROB
Nuggetsy z piersi
z kurczaka z sosami
350 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 28,54 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 22,83 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,99**
9,99*

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

SUPERDROB
Nuggetsy z piersi
z kurczaka z sosami
350 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 28,54 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 22,83 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,99**
9,99*

JEMY JEMY
Zupa
450 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 12,20 zł

SUPERCENA

5,49
JEMY JEMY
Zupa
450 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 12,20 zł

SUPERCENA

5,49MAMUT
Bułka tarta
450 g/1 opak.
1 kg = 13,31 zł

SUPERCENA

5,99

Szybki obiad

W SUPERCENACH
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SELECT & GO
Lunchbox
z wędzonym
tofu i żurawiną
200 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

7,99

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

CHEF SELECT
Świeży włoski makaron 
pappardelle lub bigoli
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 2,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,79 zł/1 opak. (100 g = 1,92 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,79**
5,99*

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

CHEF SELECT
Świeży włoski makaron 
pappardelle lub bigoli
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 2,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,79 zł/1 opak. (100 g = 1,92 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,79**
5,99*

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

FRESHONA
Ogórki, plastry
580 ml/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

32% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

4,59**
5,49*

Do soboty, 25.03
Cena regularna (bez obniżek): 
7,95 zł/1 opak.

CHEF SELECT & YOU
Antipasti
150 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

6,29**
7,95*

Do soboty, 25.03
Cena regularna (bez obniżek): 
7,95 zł/1 opak.

CHEF SELECT & YOU
Antipasti
150 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

6,29**
7,95*

Do soboty, 25.03
Cena regularna (bez obniżek):
3,66 zł/1 opak.

CHEF SELECT & YOU
Ciasto francuskie 
klasyczne lub light
275 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,74**
3,66*

Do soboty, 25.03
Cena regularna (bez obniżek):
3,66 zł/1 opak.

CHEF SELECT & YOU
Ciasto francuskie 
klasyczne lub light
275 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,74**
3,66*

DR. OETKER
Pizza Feliciana 
Speciale
335 g/1 opak.
1 kg = 31,31 zł

SUPERCENA

10,49

JEMY JEMY
Zupa
450 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 12,20 zł

SUPERCENA

5,49

DE CECCO
Gnocchi
500 g/1 opak.
1 kg = 15,98 zł

SUPERCENA

7,99

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

FRESHONA
Sałatka szwedzka
870 g
(420 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna:
4,99/1 opak. (1 kg = 11,88 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (1 kg = 9,50 zł
wg masy netto po odsączeniu)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,99**
4,99*

WYPRODUKOWANE 
 WE WŁOSZECH
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TIRADELL
Makaron nitka do zupy, 
z mąki pszennej
500 g/1 opak.
1 kg = 5,58 zł

NOWOŚĆ

2,79
500 G

AŻ
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lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

IDEALNY
DO ZUP



WŁOSKICH POMIDORÓW

WKRÓTCE
PREMIERA

JAKOŚĆ I SMAK 

MARKA DOSTĘPNA TYLKO W



DELUXE
Pierożki włoskie 
250 g/1 opak.
tortelloni z serem fontina 
i ze szpinakiem 
lub sacchettini z nadzieniem
o smaku truflowym
100 g = 2,80 zł

SUPERCENA

6,99Uczta w iście
włoskim

stylu!

DELUXE
Ser grana padano
90 g/1 opak.
dojrzewający 20 miesięcy 
100 g = 8,88 zł

NOWOŚĆ

7,99

DELUXE
Salami cacciatore 
lub brianza
80 g/1 opak.
100 g = 12,49 zł

SUPERCENA

9,99

DELUXE
Ser pecorino 
romano
200 g/1 opak.
100 g = 11,00 zł

SUPERCENA

21,99

DELUXE
Bresaola
80 g/1 opak.
100 g = 17,49 zł

SUPERCENA

13,99

36 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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DELUXE
Carpaccio z ośmiornicy
150 g
(80 g po odsączeniu)/1 opak.
cienkie plastry
100 g = 27,49 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

21,99



DELUXE
Selekcja 
pasztetów
10 x 20 g/1 opak.
różne smaki
100 g = 5,50 zł

SUPERCENA

10,99

DELUXE
Salami wieprzowe 
z mięsem z jelenia 
lub z dzika
400 g/1 opak.
suszone, wędzone, 
dojrzewające
1 kg = 42,48 zł

AŻ 400 g

16,99
DELUXE
Mortadella z serem 
parmigiano reggiano, 
pomidorami 
i pistacjami
125 g/1 opak.
100 g = 6,39 zł

SUPERCENA

7,99

DELUXE
Prosciutto di san 
daniele – włoska 
szynka dojrzewająca
80 g/1 opak.
100 g = 16,24 zł

SUPERCENA

12,99

DELUXE
Carpaccio z oliwą
i serem
120 g/1 opak.
100 g = 11,66 zł

SUPERCENA

13,99

37Artykuły 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
Gnocchi nadziewane
500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 18,98 zł

SUPERCENA

9,49

OD PONIEDZIAŁKU,  
20.03

DELUXE
Carpaccio z ośmiornicy
150 g
(80 g po odsączeniu)/1 opak.
cienkie plastry
100 g = 27,49 zł (wg masy
netto po odsączeniu)



DELUXE
Focaccia z łososiem, 
mozzarellą i burratą, 
z certyfikatem ASC
330 g/1 opak.
1 kg = 60,58 zł

NOWOŚĆ

19,99

DELUXE
Kapary w occie 
winnym
180 g
(110 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 5,90 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

6,49

DELUXE
Papryczki chili
170 g/1 opak.
żółte lub zielone z oliwą 
najwyższej jakości 
z pierwszego tłoczenia
100 g = 4,11 zł

SUPERCENA

6,99

DELUXE
Pesto premium*
190 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,21 zł

SUPERCENA

7,99

OD PONIEDZIAŁKU, 
20.03

DELUXE
Sos pomidorowy
z kiełbasą i winem barolo
190 g/1 opak.
100 g = 4,73 zł

NOWOŚĆ

8,99
DELUXE
Sos pomidorowy
350 g/1 opak.
z winem barolo, z rukolą i serem 
parmigiano reggiano lub
z pomidorkami koktajlowymi i serem
1 kg = 19,97 zł

SUPERCENA

6,99
DELUXE
Risotto
210 g/1 opak.
z burakiem, serem ricotta i cykorią 
100 g = 4,76 zł

NOWOŚĆ

9,99

38 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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SMACZNEGO!
BUON 

APPETITO!

SNACK DAY
Grissini
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,28 zł

SUPERCENA

8,19



DELUXE
Deser premium 
tiramisu
500 g/1 opak.
1 kg = 27,98 zł

DELUXE
Deser ricotta
110 g/1 opak.
czekoladowy lub z orzechami laskowymi 
i czekoladą
100 g = 8,17 zł

SUPERCENA

8,99
DELUXE
Deser z mascarpone
85 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 8,22 zł

SUPERCENA

6,99

DELUXE
Włoskie ciasteczka cantuccini
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99

DELUXE
Deser
2 x 60 g/1 opak.
mango lub malinowy 
100 g = 8,33 zł

SUPERCENA

9,99

DELUXE
Lody
650 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 26,14 zł

AŻ 650 g

16,99
DELUXE
Tort
750 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 33,32 zł

SUPERCENA

24,99

SUPERCENA

13,99

OD PONIEDZIAŁKU, 
20.03
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Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 5,99 zł/1 but.

Coca-Cola
2 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
8,79 zł/1 but. (1 l = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 2-paku:
6,49 zł/1 but. (1 l = 3,25 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

2-PAKU

6,49**
8,79*

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

Coca-Cola
2 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
8,79 zł/1 but. (1 l = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 2-paku:
6,49 zł/1 but. (1 l = 3,25 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

2-PAKU

6,49**
8,79*

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

ŻYWIEC ZDRÓJ
Woda źródlana 
gazowana***
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*

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

ŻYWIEC ZDRÓJ
Woda źródlana 
gazowana***
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*

PURENA
Przecier 100% owoców
350 g/1 opak.
mango, banan, jabłko lub brzoskwinia
1 kg = 17,11 zł

AŻ 350 g

5,99

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

HORTEX
Sok 100% jabłkowy
1 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
3,79 zł/1 but.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 2-paku:
3,19 zł/1 but.

TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE 2-PAKU

3,19**
3,79*

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

MUSZYNIANKA
Woda mineralna 
magnezowo-wapniowa***
1,5 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
2,85 zł/1 but. (1 l = 1,90 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 1 zgrzewki:
1,99 zł/1 but. (1 l = 1,33 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

ZGRZEWKI

1,99**
2,85*

OLEOFARM
Sok 100% tłoczony
490 ml/1 but.
pigwa, czarny bez lub rokitnik
1 l = 40,80 zł

SUPERCENA

19,99

WEŹ
ZGRZEWKĘ,
ZAPŁAĆ MNIEJ
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Wielkanocne orzeźwienie do

31% TANIEJ
IDEALNE DO WYPIEKÓW  

I DESERÓW
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Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 5,99 zł/1 but.

Coca-Cola
2 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
8,79 zł/1 but. (1 l = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 2-paku:
6,49 zł/1 but. (1 l = 3,25 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

2-PAKU

6,49**
8,79*

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

Coca-Cola
2 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
8,79 zł/1 but. (1 l = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 2-paku:
6,49 zł/1 but. (1 l = 3,25 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

2-PAKU

6,49**
8,79*

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

HORTEX
Sok 100% jabłkowy
1 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
3,79 zł/1 but.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 2-paku:
3,19 zł/1 but.

TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE 2-PAKU

3,19**
3,79*

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

MUSZYNIANKA
Woda mineralna 
magnezowo-wapniowa***
1,5 l/1 but.
* cena dotychczasowa:
2,85 zł/1 but. (1 l = 1,90 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 but. przy zakupie 1 zgrzewki:
1,99 zł/1 but. (1 l = 1,33 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

ZGRZEWKI

1,99**
2,85*

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

Žatecký
Světlý Ležák
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)

25% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,99**
3,99*

Captain Jack 
400 ml/1 but.
Daiquiri lub Original
1 l = 13,73 zł

NOWOŚĆ

5,49
Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,49 zł/1 pusz.

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

24% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,49**
4,65*

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

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)

28% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

12-PAKU

2,49**
3,49*

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

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)

25% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,99**
3,99*
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Aktywuj w aplikacji

TANIEJ **
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.





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

BELLAROM
Caffe 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: 37,59 zł/1 opak.

BELLAROM
Caffe 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: 27,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Caffe 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*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 23.99 zł/1 opak.

BELLAROM
Barista Origins,
kawa ziarnista
400 g/1 opak.
Tanzania, Colombia lub Ethiopia
* cena dotychczasowa:
23,99 zł/1 opak. (1 kg = 59,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
18,99 zł/1 opak. (1 kg = 47,48 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

18,99**
23,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 23.99 zł/1 opak.

BELLAROM
Barista Origins, 
kawa ziarnista
400 g/1 opak.
Tanzania, Colombia lub Ethiopia
* cena dotychczasowa:
23,99 zł/1 opak. (1 kg = 59,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
18,99 zł/1 opak. (1 kg = 47,48 zł)

40%TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

18,99**
23,99*

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

BELLAROM
Barista Origins,
kawa mielona
250 g/1 opak.
Brazil, Mexico lub Colombia
* cena dotychczasowa:
14,99 zł/1 opak. (100 g = 6,00 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
11,99 zł/1 opak. (100 g = 4,80 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,99**
14,99*

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

BELLAROM
Barista Origins, 
kawa mielona
250 g/1 opak.
Brazil, Mexico lub Colombia
* cena dotychczasowa:
14,99 zł/1 opak. (100 g = 6,00 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:
11,99 zł/1 opak. (100 g = 4,80 zł)

40%TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,99**
14,99*

18,80 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

14,- ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

Twoja kawa pełna aromatu

40% TANIEJ

Z WŁASNEJ  
PALARNI LIDLA

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

BELLAROM
Barista Origins,
kawa mielona
250 g/1 opak.
Brazil, Mexico lub Colombia
* cena dotychczasowa:
14,99 zł/1 opak. (100 g = 6,00 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak.
przy zakupie 2 opak.:
11,99 zł/1 opak. (100 g = 4,80 zł)

40%TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,99**
14,99*

LAVAZZA
Espresso Classico, kawa 
mielona, 100% arabika***
250 g/1 opak.
100 g = 8,00 zł

SUPERCENA

19,99

LAVAZZA
Espresso Cremoso, 
kawa ziarnista***
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

69,99

LAVAZZA
Qualità Oro Mountain 
Grown, kawa mielona 
100% arabika***
250 g/1 opak.
100 g = 9,20 zł

SUPERCENA

22,99
LAVAZZA
Crema e Gusto, 
kawa mielona***
2 x 250 g/1 opak.
1 kg = 49,98 zł

2 x 250 g

24,99

LAVAZZA
Qualità Oro Mountain 
Grown, kawa ziarnista, 
100% arabika***
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

69,99

IRVING
Herbatka ziołowa 
z dodatkami
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25 zł

SUPERCENA

4,99
IRVING
Herbatka ziołowa 
z dodatkami
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25 zł

SUPERCENA

4,99

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

LORD NELSON
Napój herbaciany instant
350 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 11,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,19 zł/1 opak. (1 kg = 9,11 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

LORD NELSON
Napój herbaciany instant
350 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (1 kg = 11,40 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
3,19 zł/1 opak. (1 kg = 9,11 zł)

40%TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Twoja kawa pełna aromatu

**
* 
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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 = 11,75 zł

AŻ 850 g

9,99

SĄDECKI BARTNIK
Miód wielokwiatowy, XXL
2,1 kg/1 opak.
1 kg = 16,42 zł

AŻ 2,1 kg

34,49

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

 R 12/23 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
 DO ŚRODY, 22.03



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

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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 OTWIERAMY SEZON
NA LODOWE DESERY! 

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

na stałe w Lidl

14,99

1 L
AŻ
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BON GELATI 
Lody z nadzieniem
900 ml/1 opak.
truskawka, tiramisu, mascarpone, 
banana split, nocciolata lub borówka
1 l = 16,60 zł

na stałe w Lidl

14,94
BON GELATI 
Lody z nadzieniem
900 ml/1 opak.
truskawka, tiramisu, mascarpone, 
banana split, nocciolata lub borówka
1 l = 16,60 zł

na stałe w Lidl

14,94

45Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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GELATELLI
Lody owocowe na patyku
6 x 60 ml/1 opak.
ananas-kiwi, mango-malina, 
pomarańcza-czarna porzeczka, 
malina-jogurt, malina-brzoskwinia 
lub jabłko-wiśnia
100 ml = 2,50 zł

AŻ 6 sztuk

8,99

BALLINO
Lody waniliowe w polewie 
kakaowej na patyku
16 x 60 ml/1 opak.
1 l = 16,66 zł

AŻ 16 sztuk

15,99

CENA 
ZA SZT.

1,50
ZŁ

CENA 
ZA SZT.

1,-
ZŁ

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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BON GELATI
Lody czekoladowe 
w polewie z chrupkami, 
truskawkowe w białej 
czekoladzie 
z chrupkami lub 
w polewie czekoladowej 
classic na patyku
6 x 120 ml/1 opak.
1 l = 25,78 zł 

NOWOŚĆ

18,56
BON GELATI
Lody czekoladowe 
w polewie z chrupkami, 
truskawkowe w białej 
czekoladzie 
z chrupkami lub 
w polewie czekoladowej 
classic na patyku
6 x 120 ml/1 opak.
1 l = 25,78 zł 

NOWOŚĆ

18,56
BON GELATI
Lody waniliowe 
w mlecznej lub białej 
czekoladzie 
z migdałami na patyku
6 x 120 ml/1 opak.
1 l = 25,78 zł

AŻ 6 sztuk

18,56
BON GELATI
Lody waniliowe 
w mlecznej lub białej 
czekoladzie 
z migdałami na patyku
6 x 120 ml/1 opak.
1 l = 25,78 zł

AŻ 6 sztuk

18,56

BON GELATI
Lody mini lub mini mix 
na patyku
12 x 50 ml/1 opak.
w mlecznej czekoladzie, z migdałami, 
w białej czekoladzie oraz w ciemnej czekoladzie
1 l = 26,65 zł

AŻ 12 sztuk

15,99
BON GELATI
Lody mini lub mini mix 
na patyku
12 x 50 ml/1 opak.
w mlecznej czekoladzie, z migdałami, 
w białej czekoladzie oraz w ciemnej czekoladzie
1 l = 26,65 zł

AŻ 12 sztuk

15,99
CENA 

ZA SZT.

1,34
ZŁ

AŻ

6
SZTUK!

CENA 
ZA SZT.

3,10
ZŁ

CENA 
ZA SZT.

3,10
ZŁ

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

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 
pieluszki Lupilu®  

SOFT & DRY

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

Żel pod prysznic 
dla dzieci
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (1 l = 26,63 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,99 zł/1 opak. (1 l = 19,97 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,99*

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

Kula do kąpieli 
dla dzieci 
165 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,63 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 3,02 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,99**
5,99*

* D
ru

g
i, tań

szy lu
b

 w
 tej sam

ej cen
ie.

40% TANIEJ*DRUGI  
PRODUKT

WSZYSTKIE PIELUSZKI  
LUPILU® SOFT & DRY
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Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 5,65 zł/1 opak.

BOBOVITA
Kaszka bezmleczna
180 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
5,65 zł/1 opak. (100 g = 3,14 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
4,49 zł/1 opak. (100 g = 2,49 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

4,49**
5,65*

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

BOBOVITA
Mus owocowy
80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,29 zł/1 opak. (100 g = 4,11 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.:
2,63 zł/1 opak. (100 g = 3,29 zł)

4 + 1 GRATIS**

2,63**
3,29*

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

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

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,49**
4,29*

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

MUSIAK
Mus owocowy
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,28 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
1,71 zł/1 opak. 

3 + 1 GRATIS**

1,71**
2,28*

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

MUSIAK
Mus owocowy
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,28 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
1,71 zł/1 opak. 

3 + 1 GRATIS**

1,71**
2,28*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 67,99 zł/1 opak.

NESTLÉ
NAN OptiPro 
Plus 2 mleko 
następne po 6. mies. 
lub NAN OptiPro 
Plus 3 po 1. roku
800 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
67,99 zł/1 opak. (1 kg = 84,99 zł)
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
56,39 zł/1 opak. (1 kg = 70,49 zł)

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

56,39**
67,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 67,99 zł/1 opak.

NESTLÉ
NAN OptiPro 
Plus 2 mleko 
następne po 6. mies. 
lub NAN OptiPro 
Plus 3 po 1. roku
800 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
67,99 zł/1 opak. (1 kg = 84,99 zł)
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
56,39 zł/1 opak. (1 kg = 70,49 zł)

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

56,39**
67,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 64,94 zł/1 opak.

NUTRICIA
Bebilon Advance 2 mleko 
następne po 6. mies. lub 
Bebilon Advance 3 po 
1. roku lub Bebilon 
Advance 4, 5 po 2. roku
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
64,94 zł/1 opak. 
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
48,99 zł/1 opak. 

48% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

48,99**
64,94*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 64,94 zł/1 opak.

NUTRICIA
Bebilon Advance 2 mleko 
następne po 6. mies. lub 
Bebilon Advance 3 po 
1. roku lub Bebilon 
Advance 4, 5 po 2. roku
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
64,94 zł/1 opak. 
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
48,99 zł/1 opak. 

48% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

48,99**
64,94*

OSZCZĘDZASZ

31,90 ZŁ**

OSZCZĘDZASZ

23,20 ZŁ**

NOWOŚĆ
W

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

60% TANIEJ***TRZECI  
PRODUKT

DANIA DLA DZIECI I NIEMOWLĄT GERBER

*** Trzeci, tańszy lub w tej samej cenie

MIKSUJ DOWOLNIE

40% TANIEJ*
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KOTLIN
Ketchup
950 g/1 opak.
łagodny lub pikantny
1 kg = 10,52 zł

AŻ 950 g

9,99
KIELECKI
Majonez, XXL
700 ml/1 opak.
1 l = 17,13 zł

AŻ 700 ml

11,99

Przyprawy PRYMAT 

w cenie od:

1,49

Przyprawy PRYMAT 

w cenie od:

1,49

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

52%
TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
9,49 zł/1 opak.

VITA D’OR
Olej rzepakowy 
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99**
9,49*

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

52%
TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
9,49 zł/1 opak.

VITA D’OR
Olej rzepakowy 
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99**
9,49*

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

52%
TANIEJ**

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
9,49 zł/1 opak.

VITA D’OR
Olej rzepakowy 
1 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2 
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99**
9,49*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

WITAMINA E 

KWASY OMEGA-3
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L’ORÉAL ELSEVE
Dwufazowa odżywka 
do włosów
200 ml/1 opak.
100 ml = 6,50 zł

SUPERCENA

12,99

L’ORÉAL
Płyn micelarny
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 47,48 zł

SUPERCENA

18,99
L’ORÉAL
Płyn micelarny
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 47,48 zł

SUPERCENA

18,99

L’ORÉAL MEN EXPERT HYDRA 24H
Krem intensywnie 
nawilżający dla mężczyzn
50 ml/1 opak.
100 ml = 47,98 zł

SUPERCENA

23,99 L’ORÉAL MEN EXPERT HYDRA 24H
Krem intensywnie 
nawilżający dla mężczyzn
50 ml/1 opak.
100 ml = 47,98 zł

SUPERCENA

23,99

MADE IN LAB
Woda perfumowana 
dla kobiet lub dla
mężczyzn
100 ml/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

29,99

L’ORÉAL MEN EXPERT
Dezodorant w kulce 
lub żel pod prysznic
dla mężczyzn
50-300 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 23,98-39,97 zł

SUPERCENA

11,99
L’ORÉAL MEN EXPERT
Dezodorant w kulce 
lub żel pod prysznic
dla mężczyzn
50-300 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 23,98-39,97 zł

SUPERCENA

11,99

L’ORÉAL ELSEVE
Odżywka + szampon 
do włosów
250 + 500 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 35,99 zł

SUPERCENA

26,99
 

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

51Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 12/23

OD PONIEDZIAŁKU,  
 20.03 



GLADE®
Odświeżacz powietrza 
w sprayu*
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 23,30 zł

SUPERCENA

6,99
GLADE®
Odświeżacz powietrza 
w żelu*
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,66 zł

SUPERCENA

6,99

GLADE®
Wkłady do 
automatycznego 
odświeżacza powietrza, 
1 + 1 gratis*
2 x 269 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 40,87 zł

SUPERCENA

21,99

DUCK® FRESH DISCS
Żelowe krążki do WC*
36 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 24,97 zł

SUPERCENA

8,99
DUCK® FRESH DISCS
Żelowe krążki do WC*
36 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 24,97 zł

SUPERCENA

8,99

DUCK® FRESH DISCS
Żelowe krążki do WC, 
podwójny zapas*
2 x 36 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 16,65 zł

SUPERCENA

11,99
DUCK® FRESH DISCS
Żelowe krążki do WC, 
podwójny zapas*
2 x 36 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 16,65 zł

SUPERCENA

11,99

DUCK®
Żel 
do czyszczenia
toalet*
750 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 9,99 zł

SUPERCENA

7,49

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 
wybrane produkty marki W5

FAIRY PLATINUM PLUS
Tabletki do zmywarki 
all in one
84 szt./1 opak.
1 szt. = 1,08 zł

AŻ 84 szt.

89,99

FLORALYS
Serwetki
z nadrukiem,
3-warstwowe
20 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,20 zł

SUPERCENA

3,99

ARIEL
Żel do prania 
kolorów, 90 prań
4,95 l/1 opak.
1 l = 13,13 zł

AŻ 4,95 l

64,99

DUCK® FRESH DISCS
Żelowe krążki do WC, 
podwójny zapas*
2 x 36 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 16,65 zł

SUPERCENA

11,99

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,99 zł/1 opak.

W5
Koncentrat lub balsam 
do mycia naczyń 
850 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,99**
4,99*

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,99 zł/1 opak.

W5
Koncentrat lub balsam 
do mycia naczyń 
850 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,99**
4,99*

Do soboty, 25.03
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,99 zł/1 opak.

W5
Koncentrat lub balsam 
do mycia naczyń 
850 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

3,99**
4,99*

90

Zmywaj nawet do

40% TANIEJ
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KWITNĄCE OKAZJE

W SUPERCENACH

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

40M2

WYSTARCZY  
NA OBSIANIE

Nasiona 
na łąkę kwietną
125 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 19,99 zł

Nasiona traw
900 g/1 opak.
uniwersalna, sportowa 
lub na stanowiska suche
1 kg = 31,10 zł

Owies 
wielkanocny
1 opak. 

Rzeżucha wielkanocna
1 opak. 

Zestaw do wysiewu 
rzeżuchy
1 opak. 

na 25 m2

24,99

SUPERCENA

9,99
SUPERCENA

0,89

SUPERCENA

0,99

900 g

27,99
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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)

25 szt.

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

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

7 szt.

12,99

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 lub 
piwonia
1 szt. 
różne kolory

wys. ok. 10 cm

27,99

17 cm 9 cm

Rośliny zielone 
w ceramice
1 szt.
różne rodzaje 

wys. ok. 14 cm

21,99

9 cm

12 cm

Polski bratek
1 szt.
różne kolory
* cena dotychczasowa: 3,99 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena przy zakupie 3 szt. lub ich 
wielokrotności: 2,99 zł/1 szt. 

75% TANIEJ**

TRZECIA
SZTUKA

2,99**
3,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
3,99 zł/1 szt.
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Im więcej kupujesz,Im j kupujuju esz,
tym więcej zyskujesz!

LIDLOWY
PROGRAM
OSZCZĘDNOŚCIOWY

Od 20.03 do 08.04.2023 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:





Szczegóły akcji na www.lidl.pl/lidl-plus oraz w aplikacji Lidl Plus.

Ściągnij aplikację:

Od 20.03 do 8.04 

otwieraj aplikację  

Lidl Plus

Z KUPONEM OSOBISTYM TO

NA CZYM CHCESZ
TY DECYDUJESZ, 

OSZCZĘDZAĆ!

i wybieraj produkty,
 na które chcesz otrzymać

 ZNIŻKĘ
Z KUPONEM
OSOBISTYM
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ZOBACZ JAK TO ZROBIĆ

OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY OTWÓRZ
APLIKACJĘ LIDL PLUS i wypełnij ankietę 

WYBIERZ KONKRETNY PRODUKT, 
na którym chcesz oszczędzać, i kliknij „DALEJ” 

OD CZWARTKU DO SOBOTY 
AKTYWUJ I WYKORZYSTAJ SWÓJ

KROK, PO KROKU...

Artykuły dostępne do wyczerpania zapasów.
* Wybrany kupon pojawi się w aplikacji najpóźniej w czwartek rano.

W każdym tygodniu trwania akcji nowe KUPONY OSOBISTE!

przyznany na podstawie Twojego 
wyboru w ankiecie i ciesz się RABATEM!

KUPON*

OSOBISTY
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