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319 
bei: 449 aplikacji: 
34,54 zl/kg 

Hot-d og 
130 g; wszystkie rodzaje; 
29,16 zł/kg (i aplikacją) 
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112LITRAPIWAZAWIERA25GRAMÓW 
CZVSTEGOALKOHOLU ETYLOWEGO 

• 

SPRZEDAżALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM 

• • 

z APLIKACJĄ 

2!t 
przy zalqlie +paka 

bez 289 
aplikacji: ,.,.,.,,,. 
5.78 zt/1 
przy zakupie 4--paka 

·Piwo Warka 

• 

500 ml; puszka; 
standard; 4,98 zł/I 
(przy zakupie 4-paka 
z aplikacją) 
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Sok Hortex . . .• 
. 11; butelka, karton; pomarańcza, 

ananas, czerwona pomarańcza, 9 ~ • ,.. -mandaryńka, grejpfrut 
! __ • ft a .- . Przy zakupie 1 szt. - 4,19 zł 

tt•••u••-'"' ... •:• ,--1 - :-... 

zAPLICACJĄ 

1399 ·,' 
unit 2 szttapllcacja 

bez 1599 aplikacji: 
63,96 zt/kg 

. Kawa mięlona, · 
ziarnista . • · 
Lava zza· Quałita .Oto 

• • 
250 g; torba; • ' 
SS',96 zł/kg (z aplikacją) 
Nie do~ kawy mielonej Lavazza 
QualiG1i Oroy,1 puszce. 

Usługi pocztowe 
0 dpd ,,.,,.z,_,vL.,,. 

.,,._ . k 
Operato rem USł.Jgl Je$\ PolntpaCk lc;J ~_!.~tea.,;_ 
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Borówki amerykańskie 
500 g ; 19,98 Zł/kg 

\\~ -~ i'i,',l;Z...~ 

WARZYW 
NA PATELNI 

Krakowska 
sucha 
Krakus 
2 x 40 g; plastry; 
7,49 Zł/100 g 

Kefir Krasnystaw 
420 g; butelka; 6,65 Zł/kg 

Warzywa na 
patelnię Hortex 
450 g; wszystl<le rodzaje; 
12,20Zl/kg 

Mleko UHT Łaciate 2% 
11; Mlekpol 

Rama Classic 
450 g; Upfleld; 19,09 zł/kg 

Wszystkie parówki Berlinki 
Ser Camembert 
President 
120 g; Lactalls; naturalny; 
41,59 zł/kg (przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. - 6,59 zł -



Lody Kaktus 
45 ml; Nestl~; 
wybrane rodzaje; 
3,38 Zł/100 ml 

Lod y Magnum 
120 ml; Alg Ida; 
wybrane rodzaje; 
41,59 Zł/I 

Wafle Prince Polo XXL 
SO g; classic; 3,78 Zł/100 g 

rek śmletankow • aa 
natura 

ef 
7, 

~ łaciat. """"'t/ 
Serek 
śmietankowy 
Łaciaty 
135 g; wszystkie 
rodzaje; 28,08 zł/kg 

Deser Monte 
lSOg;Zott; 
wszystkie rodzaje; 
17,94 zł/kg (przy zakupie 3 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. - 3,29 zł 

kuf) 2 za 8,98 zł --
41~( 
przy zakup,~ 2 szt 

Herbatniki Jeżyki 
140 g ; wszystkie rodzaje; 
32,08 zł/kg (przy zakupie 2 szt.} 
Przy zakupie 1 szt. - 5,69 zł 

ottgue .e 
""ko urydza 2łoois18,.. Kukurydza 

złocista 
Bonduelle 
340 g; cena jedn. 
wsadu 13,65 zł/kg 

Wafle 
Pryncypałki 
Dr Gerard 
200 g; classic; 
24,4Szł/kg 
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Olej Kujawski 
1 I 



1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO 

SPRZEDAżALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM 

kuP. 3 za 11,97 zł --- --- 3~2?. 

Piwo Lech Premium 
500 ml; butelka zwrotna; 
5,98 zł/I (przy zakupie 4 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. - 3,69 zł 

c.ena nie zawiera kautjl za butelkę. 

Napój energetyczny 
Black 
500 ml; puszka; 
wybrane rodzaje; 
7,78 Zl/1 

Piwo Lech Free 
500 ml; puszka; limonka z miętą; 
7,98 zł/I (przy zakupie 3 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. - 4 ,99 zł 

Napój Tymbark Po prostu 
400 ml; jabłko-mięta; 

6,48 zl/1 (przy zakupie 2 szt.) 
Przy zakupie 1 szt. - 3,49 zł 

Napój Pepsi 
850 ml; wybrane rodzaje; 
6,23 zł/I 

U nas opłacisz 
rachunki 

U nas kupisz 
doładowania 
do gier i telefonów 

przy zakupi~ 3 szt. 

Piwo Som ersby 
400 ml; butelka 
bezzwrotna; mango; 
9,98 zl/1 
(przy zakupie 3 szt.) 
Przy zakupie 1 szt . -
5,49 zł 

Na pój Polo Cockta 
2 I; 2,00 zł/I (przy zakupie 2 s 
Przy zakupie 1 szt. - 4 ,99 zł 
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Podana oferta obowiązuje wyłącznie w sklepach Stokrotka Express w okresie 18.08 do 2408.2022 lub do wyczerpania zapasów. 
Ceny ws.eystklch produktów zawlorają VAT. Zdjęcia prod,.A<tóww gazotco mogą nloznacme odbiegać od rzoczywlstoM:L Za błędy w druku 

Stokrotka Sp. z o.o. nie ponocl odpowladzlalnoścł I stokrotnie prz-asza. Stoł<rotka nlo prowadzi sprmdaży hurtowej I zastrzega soblo prawo 
odmowysprzadaży 10warów na warunkach promocyjnych, w lloklach pnal<rac:zająeyd, normalna potrzeby gospodarstwa domowego. 

Zostań naszym partnerem! Więcej informacji na: httpe://c:xp~-łll 



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

