
57455745

Od czwartku,  
9.02 | S. 21 

Biustonosz
z koronką

SUPERCENA

od 24,99
1 szt.

OD PONIEDZIAŁKU, 6.02 DO SOBOTY, 11.02
KATALOG

OD PONIEDZIAŁKU,
6.02 | S. 2-3

OD SOBOTY,  
11.02 | S. 33

bielizna damska i męska

TANIEJ*50%
drugi produkt 

od czwartku 9.02 do soboty, 11.02.2023 r.

*Szczegóły s. 20
Zakochaj sie w Lidlowych cenach!

Bielizna 
walentynkowa

*Szczegóły s. 3

od 39,99*
49,99**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

10 zł

Pościel z mikrowłókna 
satynowego

*Szczegóły s.33

249,-*
279,-**

TANIEJ
TYLKO

W SOBOTĘ*

1 zestaw

30 zł

Młotowiertarka 
z udarem 1050 W 



Mikrowłókno satynowe

Miękkie, szybkoschnące i łatwe w pielęgnacji. 
Z eleganckim połyskiem, dodającym

 uroku każdej sypialni. 

MOŻ
N

A 
SU

SZYĆ W SUSZARCE

MOŻN
A 

PR

AĆ W TEMP. AŻ 60
OC

ukryty zamek 
błyskawiczny

więcej 
wzorów 
na str. 6

Poszewki na poduszki
z mikrowłókna satynowego 

40 x 40 cm, 2 szt.

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 06/232



Inicjatywa wspierająca uprawę bawełny 
w sposób przyjazny dla środowiska, z misją 
poprawy warunków życia afrykańskich 
plantatorów bawełny i ich rodzin. 

**cena regularna od wtorku, 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sklepach stacjonarnych
w poniedziałek, 6.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 49,99 zł/1 zestaw

poszewka na poduszkę 70 x 80 cm,  
poszewka na kołdrę 140 x 200 cm

39,99*
49,99**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

10 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 79,90 zł/1 zestaw

2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm,  
poszewka na kołdrę 220 x 200 cm

69,90*
79,90**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

10 zł

59,90*
69,90**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

10 zł
2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm,  
poszewka na kołdrę 160 x 200 cm

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 69,90 zł/1 zestaw

Pościel z mikrowłókna 
satynowego
• 4 zestawy do wyboru 

 Jakość w cenie 
ze snu 

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 06/23 3

Od poniedziałku,  
6.02



Bawełna renforcé 

Jest niezwykle gładka, z pięknymi wzorami. 
Jej ciasny splot sprawia, że jest bardzo przyjemna 

w dotyku i szybko schnie, nawet zimą. 

gwarancja 
zachowania 

rozmiaru 

MOŻ
N

A 
SU

SZYĆ W SUSZARCE

MOŻN
A 

PR

AĆ W TEMP. AŻ 60
OC

ukryty zamek 
błyskawiczny

100% BAWEŁNY

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 06/234



Inicjatywa wspierająca uprawę bawełny 
w sposób przyjazny dla środowiska, z misją 
poprawy warunków życia afrykańskich 
plantatorów bawełny i ich rodzin. 

**cena regularna od wtorku, 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sklepach stacjonarnych
w poniedziałek, 6.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

poszewka na poduszkę 70 x 80 cm,  
poszewka na kołdrę 140 x 200 cm

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 59,90 zł/1 zestaw

49,90*
59,90**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

10 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 99 zł/1 zestaw

2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm,  
poszewka na kołdrę 220 x 200 cm

89,-*
99,-**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

10 zł

Dwustronna pościel 
z bawełny renforcé
• 4 zestawy do wyboru 

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO Jakość w cenie 
ze snu

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 06/23 5

Od poniedziałku,  
6.02

2 poszewki na poduszki 70 x 80 cm,  
poszewka na kołdrę 160 x 200 cm

69,90*
79,90**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

10 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 79,90 zł/1 zestaw



2x

2x

2x 2x 2x 2x 2x

2x
Inicjatywa wspierająca uprawę bawełny 
w sposób przyjazny dla środowiska, z misją 
poprawy warunków życia afrykańskich 
plantatorów bawełny i ich rodzin. 

19,98 za 2-pak

9,99
czyli

1 szt.

Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej sztuki. 

Ozdobne poszewki 
na poduszki 40 x 40 cm, 2 szt.
• 100% bawełny
• 3 zestawy do wyboru

Poszewki na poduszki 
z mikrowłókna satynowego  
40 x 40 cm, 2 szt.
• 7 zestawów do wyboru

11,98 za 2-pak

5,99
czyli

1 szt.

Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej sztuki. 

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 06/236

Od poniedziałku,  
 6.02



wypełnienie 
wyprodukowano 

z materiału
 pochodzącego 

w 100% z recyklingu

This component contains 100% 
GRS certified recycled polyester

Certified by CU 851646
www.textileexchange.org 

The filling of the product:

z elegancką lamówką

idealna jako narzuta na łóżko lub koc

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 06/23 7

Od poniedziałku,  
6.02

Narzuta na łóżko 210 x 280 cm
• 2 wzory 

59,90
1 szt.



połączenie 2 pikowanych warstw  
taśmą klimatyczną zapewnia 

doskonałą cyrkulację powietrza, 
transport wilgoci oraz optymalną  

regulację temperatury

• przejrzysty łańcuch produkcji 
• produkcja przyjazna dla środowiska
• wykorzystanie materiałów 
   pochodzących z recyklingu

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

IZOLUJ CA WARSTWA POWIETRZA

2 PIKOWANE WARSTWY

 Jakość w cenie 
ze snu

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 06/238

Od poniedziałku,  
 6.02



zapobiega rozwojowi bakterii,
powodujących powstawanie
nieprzyjemnych zapachów 
i rozmnażanie się roztoczy

 
Podwójna kołdra pikowana 
Polygiene®

**cena regularna od wtorku, 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sklepach stacjonarnych
w poniedziałek, 6.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

MOŻ
N

A 
SU

SZYĆ W SUSZARCE

MOŻN
A 

PR

AĆ W TEMP. AŻ 60
OC

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 06/23 9

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 109 zł/1 zestaw

140 x 200 cm

89,-*
109,-**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

20 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 129 zł/1 zestaw

160 x 200 cm

109,-*
129,-**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

20 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 149 zł/1 zestaw

200 x 220 cm

129,-*
149,-**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

20 zł



MOŻ
N

A 
SU

SZYĆ W SUSZARCE

MOŻN
A 

PR

AĆ W TEMP. AŻ 60
OC

indywidualne 
dopasowanie 

ilości wypełnienia

higiena i świeżość,
dzięki powłoce antybakteryjnej 

na bazie tlenku tytanu i chlorku srebra

zdejmowana poszewka,
którą można prać osobno

1.

2.

• przejrzysty łańcuch produkcji 
• produkcja przyjazna dla środowiska
• wykorzystanie materiałów 
   pochodzących z recyklingu

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

zapobiega rozwojowi bakterii,
powodujących powstawanie
nieprzyjemnych zapachów 
i rozmnażanie się roztoczy

1. Poduszka Polygiene®
40 x 40 cm

14,99
1 szt.

2.

59,90
1 szt.

Poduszka Polygiene®
 70 x 80 cm

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 06/2310

Od poniedziałku,  
 6.02



gwarancja 
zachowania 

rozmiaru 

do materacy 
o wysokości 

maks. 20 cm 

MOŻ
N

A 
SU

SZYĆ W SUSZARCE

MOŻN
A 

PR

AĆ W TEMP. AŻ 60
OC

**cena regularna od wtorku, 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sklepach stacjonarnych
w poniedziałek, 6.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

100% BAWEŁNY

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 06/23 11

Od poniedziałku,  
6.02

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 39,99 zł/1 szt.

90-100 x 200 cm

29,99*
39,99**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 szt.

10 zł

Prześcieradło z dżerseju 
z gumką
• 3 kolory

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 44,99 zł/1 szt.

140-160 x 200 cm

34,99*
44,99**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 szt.

10 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 54,90 zł/1 szt.

180-200 x 200 cm

44,90*
54,90**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 szt.

10 zł



Kamień do pizzy
• przystosowany do piekarników i grilli
• 2 wzory 

Akcesoria kuchenne
• 5 rodzajów do wyboru: krajalnica do jajek,  
 skrobak do płyt kuchennych,  
 zestaw obieraczek, nóż do pizzy 
 lub szczypce kuchenne

9,99
1 szt./1 zestaw

dwustronna: jedna strona z 6 nacięciami 
do łatwego krojenia pizzy, 
druga z rowkiem na sok na obwodzie

OK. 30 X 38 CM

Ø OK. 38 CM

Cienkie lub grube ciasto, z piekarnika lub z grilla, na blaszce lub na kamieniu.  
Taka, jaką lubisz najbardziej! Przygotuj w domu idealną pizzę z ulubionymi dodatkami!

Domowa pizza jak z pizzerii

Kamień do wypiekania z kordierytu, 
utrzymując ciepło, zapewnia krótki czas 
przyrządzania potraw w wysokiej temperaturze

Twoja kuchnia 
we włoskim stylu

odporny na zarysowania i nacięcia

doskonały do pizzy, tarty oraz pieczywa

pochłania wilgoć, dzięki czemu ciasto jest chrupiące

Światowy 
dzień pizzy  9.02 

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

R 06/2312

Od poniedziałku,  
 6.02

39,99
1 szt.

Deska bambusowa  
do pizzy
• Ø ok. 31 cm

24,99
1 szt.



Szklanki termiczne 
z uchwytem, 2 szt.
• poj. 300 ml
• ze szkła borokrzemowego,  
 odpornego na wahania  
 temperatury i zarysowania

„MG home to marka, która powstała 
na bazie moich doświadczeń i z potrzeby serca. 
Chciałam, aby akcesoria kuchenne były nie tylko  
piękne i wysokiej jakości, ale także idealnie 
przystosowane do przygotowywania ulubionych 
potraw. Marka MG home to marka dla tych, 
którzy tak jak ja kochają dobry styl i smak”
Magda Gessler

**cena dotychczasowa
*w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką:  
34,99 zł/1 zestaw

29,99
39,99**

TANIEJ*

1 zestaw

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.

R 06/23 13



Butelka filtrująca  
Dafi Soft 0,5 l z filtrem
• dostępna w różnych kolorach, z wyjątkowym

walentynkowym nadrukiem
• wyposażona w wymienny filtr
• poręczna i lekka, dzięki czemu sprawdzi się w szkole, 

na spacerze lub treningu

Zestaw 2 filtrów z zakrętką  
do butelek filtrujących Dafi
• jeden wymienny co miesiąc filtr dostarcza do 150 l wody
• filtr usuwa smak i zapach chloru z wody kranowej
• pasuje do wszystkich butelek Dafi

*Marka najczęściej wybierana w kategorii produktów filtrujących, źródło: Formaster S.A.  na podstawie 
badania przeprowadzonego przez Publicis Groupe, Brand Health Tracking,  CAWI, All, 25-54,  

osoby z wykształceniem średnim+, N=1011, październik 2021

24,99
1 zestaw

25,99
1 zestaw

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 06/2314

Od poniedziałku,  
 6.02



149,-*
199,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU 

DO NIEDZIELI*

1 szt.

50 zł

R 06/23 15

Dostawy do 
paczkomatów 
InPost

30 dni  
na zwrot towaru

Zwroty  
za darmo

Tniemy ceny
z PARKSIDEOnline.

Zawsze.

lidl.pl

Akumulatorowa wyrzynarka 
i piła szablasta 2 w 1, 20 V

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 249 zł/1 zestaw

**cena regularna od poniedziałku, 13.02.2023 r.
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sklepie online od poniedziałku, 6.02 
do niedzieli, 12.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów

249,-*
349,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU 

DO NIEDZIELI*

1 szt.

100 zł

Akumulator litowo-jonowy 
Smart 20 V, 8 Ah

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 349 zł/1 szt.

Akumulator litowo-jonowy 
Smart 20 V, 4 Ah

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 199 zł/1 szt.

179,-*
249,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU 

DO NIEDZIELI*

1 zestaw

70 zł

BRAK

W ZESTAWIE
AKUMULATORA



MARKI CENIONE PRZEZ 
POLSKICH KONSUMENTÓW

prestiżowe certyfikaty przyznawane w ogólnopolskim  
plebiscycie popularności produktów i usług

doceniono rozpoznawalność marki i poziom zadowolenia 
konsumentów, a także jakość i innowacyjność produktów 

ROZWIJAMY SIĘ DLA WAS.
Dziękujemy za zaufanie i głosy oddane na marki własne LIDL.



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.

COTYGODNIOWE OKAZJE LIDLA

SPRAWDŹ, 
CO MOŻESZ 

ZŁAPAĆ

*WYŁĄCZNIE W SKLEPACH STACJONARNYCH

A CO CZWARTEK
NOWA PORCJA OKAZJI DO ZŁAPANIA*

PRZYJDŹ DO LIDLA I ZŁAP COŚ DLA SIEBIE!

PRZECENIONE PRODUKTY ZNAJDZIESZ 
U NAS PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ,



odpinana tasiemka koronkowa

regulowane ramiączka

Biustonosz z koronką
• rozmiary: 75B, 80B, 80C, 85B
• 2 wzory

+
27,98 za 2-pak

13,99
czyli

1 para

Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

Majtki koronkowe 
damskie, 2 pary
• rozmiary: S-L

29,99
1 szt.

* przy zakupie 2 produktów z kategorii bielizna damska lub męska lub ich wielokrotności, drugi produkt 50% taniej.
Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnychod czwartku, 09.02 do soboty, 11.02.2023 r.
 lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

TANIEJ*50%drugi tańszy produkt
akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych

od czwartku, 9.02 do soboty, 11.02.2023 r.

bielizna damska 

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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Biustonosz  
z koronką
• rozmiary: 75B, 80B, 80C, 85B
• 2 wzory

Majtki damskie 
z koronką, 2 pary
• rozmiary: S-L

regulowane ramiączka

27,98 za 2-pak

13,99
czyli

1 para

Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

POMYSŁ
na prezent

14.02
walentynki

Nie zapomnij 
o kwiatach! 

Znajdziesz je  
w sklepach Lidl! 

SUPERCENA

24,99
1 szt.

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,  
09.02 



delikatnie modelujący biust

szerokie, regulowane ramiączka

Majtki koronkowe 
damskie, 2 pary
• rozmiary: S-L
• 3 zestawy do wyboru

27,98 za 2-pak

13,99
czyli

1 para

Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

Biustonosz
• rozmiary: 85C, 85D, 90C, 95C, 95D
• 3 wzory

29,99
1 szt.

2x 2x 2x

rozmiary  

aż do 95D

regulowane ramiączka

rozmiary  

aż do 90D

Biustonosz z koronką
• rozmiary: 85C, 85D, 90C, 90D
• 2 wzory

34,99
1 szt.

* przy zakupie 2 produktów z kategorii bielizna damska lub męska lub ich wielokrotności, drugi produkt 50% taniej.
Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnychod czwartku, 09.02 do soboty, 11.02.2023 r.
 lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

TANIEJ*50%drugi tańszy produkt
akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych

od czwartku, 9.02 do soboty, 11.02.2023 r.

bielizna damska 

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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z elegancką koronką

Podkoszulki damskie, 
3 szt. 
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• 3 zestawy do wyboru

41,97 za 3-pak

13,99
czyli

1 szt.

Artykuł dostępny wyłącznie w 3-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej sztuki.
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3x

3x

3x

Podkoszulka
damska 
• 95% bawełny, 5% elastanu  
 (LYCRA®)
• rozmiary: XS-L
• 3 kolory

9,99
1 szt.

Inicjatywa wspierająca uprawę  
bawełny w sposób przyjazny 
dla środowiska, z misją poprawy  
warunków życia afrykańskich 
plantatorów bawełny i ich rodzin. 

COTTON MADE 
IN AFRICA BIERZE UDZIAŁ 

W AKCJI PROMOCYJNEJ* 

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,  
09.02 



szerokie ramiączka 
z regulacją długości

z ozdobną koronką

niskie zużycie  
wody podczas 

produkcji i długo  
utrzymujący się 

kolor

Kimono satynowe
• rozmiary: XS-L
• 2 wzory

z satynowym paskiem i dodatkową 
tasiemką do wiązania wewnątrz

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

z kontrastową  
lamówką

Satynowa koszula nocna
• rozmiary: 46-56

rozmiary  aż do 56

* przy zakupie 2 produktów z kategorii bielizna damska lub męska lub ich wielokrotności, drugi produkt 50% taniej.
Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnychod czwartku, 09.02 do soboty, 11.02.2023 r.
 lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

SUPERCENA

34,99
1 szt.

SUPERCENA

34,99
1 szt.

Od czwartku,  
09.02 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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regulowane  
ramiączka
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Satynowa koszula  
nocna
• rozmiary: 34-46
• 6 wzorów

regulowane  
ramiączka

z ozdobną  
koronką

TANIEJ*50%drugi tańszy produkt
akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych

od czwartku, 9.02 do soboty, 11.02.2023 r.

bielizna damska 

SUPERCENA

27,99
1 szt.

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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100% bawełny

ozdobne guziki

ciepłe i miękkie

Koszula nocna damska  
z bawełny
• rozmiary: XS-L
• 3 wzory

24,99
1 szt.

Kapcie damskie
• rozmiary: 37-41
• 2 wzory

29,99
1 para

Skarpetki damskie, 2 pary
• rozmiary: 35-42
• 2 zestawy do wyboru

12,98 za 2-pak

6,49
czyli

1 para

Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

2x 2x

POMYSŁ
na prezent

BIERZE UDZIAŁ 
W AKCJI PROMOCYJNEJ*

*Szczegóły s. 16 

BIERZE UDZIAŁ 
W AKCJI PROMOCYJNEJ*

*Szczegóły s. 16 

Od czwartku,  
09.02 

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

wybrane sorty 
ze wzorkiem

wygodny, elastyczny pas

przyjemnie miękka i ciepła  
strona wewnętrzna

Rajstopy lub legginsy  
termiczne damskie 100 DEN
• rozmiary: S-XL
• 3 wzory

17,99
1 para

TANIEJ*30%
rajstopy marek GATTA lub Esmara

Rajstopy damskie  
GATTA
• 15, 20 lub 40 DEN
• rozmiary: S-L
• 5 wzorów

16,99
1 para

druga, tańsza para
akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych

od czwartku, 9.02 do soboty, 11.02.2023 r.

* przy zakupie 2 par rajstop marek Gatta lub Esmara lub ich wielokrotności, drugi produkt 30% taniej.
Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych
od czwartku, 09.02 do soboty, 11.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

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

wzór w prążki 

Sukienka  
dzianinowa damska
• rozmiary: S-L
• 2 wzory

Jegginsy damskie
• rozmiary: M-L
• 2 wzory

39,99
1 para z modnym, ozdobnym szwem 

miękki materiał, dzięki 
zastosowaniu wiskozy

49,99
1 szt.

Od czwartku,  
09.02 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Jeansy damskie
• rozmiary: 38-46
• 2 wzory

wąski krój  
z regularnym stanem

Sweter damski
• rozmiary: XS-L
• 3 wzory

39,99*
49,99**

TANIEJ
OD  CZWARTKU 

DO SOBOTY*

1 szt.

10 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 49,99 zł/1 szt.
**cena regularna od niedzieli, 12.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sklepach stacjonarnych
tylko od czwartku, 9.02 do soboty, 11.02.2023 r. do wyczerpania zapasów.

49,90*
59,90**

TANIEJ
OD  CZWARTKU 

DO SOBOTY*

1 para

10 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 59,90 zł/1 parę
**cena regularna od niedzieli, 12.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów 
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sklepach stacjonarnych
tylko od czwartku, 9.02 do soboty, 11.02.2023 r. do wyczerpania zapasów.

Jeansy damskie skinny fit  
są modową propozycją z kategorii basic.  

Możesz nosić je do wielu stylizacji  
casualowych i łączyć je z kolorowymi  
trampkami i bluzką koszulową w kratę  

lub swetrem z wyraźnym splotem.  
W eleganckiej stylizacji będą  

znakomicie wyglądać w towarzystwie  
żakietu lub sportowej marynarki  

i koszuli. 

must
HAVE

Sweter damski 
lub jeansy damskie

TANIEJ*10 zł akcja promocyjna obowiązuje
wyłącznie w sklepach stacjonarnych

od czwartku, 9.02 do soboty, 11.02.2023 r.

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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Legginsy damskie  
z bawełny
• rozmiary: S-L
• 2 kolory

19,99
1 para

Legginsy damskie 
są wykonane z lekkiego, 

rozciągliwego materiału, który idealnie  
dopasowuje się do ciała, pięknie podkreślając 

kształt kobiecych nóg. 
Pasują do stylizacji sportowych, ale można je 
nosić pod spódniczką, jak rajstopy, lub łączyć 

tylko z tuniką. 

must
HAVE

Sweter  
nie musi być nudny!  

Zaszalej z wyrazistym wzorem,  
wypukłym splotem i pastelowymi  

kolorami! Taki sweter rozjaśni  
Twoją stylizację  

i co najważniejsze -  
będzie Ci ciepło! 

Sweter damski
• rozmiary: S-L
• 2 wzory

49,99
1 szt.

Od czwartku, 
09.02 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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GRAMY RAZEM
JUŻ OD LAT14

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH – MAŁYCH I DUŻYCH

W sprzedaży znajdziesz też gadżety WOŚP. Cały zysk z ich
sprzedaży zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP.

Przez ten czas 
zebraliśmy
aż 39 mln złotych!

Przez ten czas
zebraliśmy
aż 39 mln złotych!

Zbiórki trwają do 29.01 br. 

R 06/23 27R 06/23



kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/lidl-fair-pay

Wspieramy 
równość 
płacową

IV Edycja LIDL FAIR PAY

Promujemy dobre praktyki na rynku 
w zakresie równości płacowej. 
W Lidl Polska wszyscy pracownicy 
na tych samych stanowiskach 
otrzymują jednakowe wynagrodzenia. 

W konkursie LIDL FAIR PAY 
nagradzamy także działania 
równościowe innych firm. 
Wkrótce zostanie wyłoniony 
zwycięzca edycji 2021.

W TROSCE

O LEPSZE
JUTRO



Eksperci.
Inspiracje.
Kariera.

07.03.2023

Zobacz
stream online

lub odwiedź nas
w Kinie Muza

w Poznaniu.

Sprawdź
szczegóły

NICE
TO LIDL



Bokserki męskie, 2 pary
• 95% bawełny, 5% elastanu
• rozmiary: M-XL
• 3 zestawy do wyboru

39,98 za 2-pak

19,99
czyli

1 para

Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

z kolekcji: 
STAR WARS, 
MARVEL  
lub TETRIS

25,47 za 3-pak

8,49
czyli

1 para

Artykuł dostępny wyłącznie w 3-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

Skarpetki męskie, 3 pary
• rozmiary: 39-46
• 3 zestawy do wyboru

2x 2x

2x

3x 3x

3x

TANIEJ*50%drugi tańszy produkt

bielizna męska

w pudełku z serduszkami -  
idealny prezent na walentynki

akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych
od czwartku, 9.02 do soboty, 11.02.2023 r.

** przy zakupie 2 produktów z kategorii bielizna damska lub męska lub ich wielokrotności, drugi produkt 50% taniej.
Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych od czwartku, 09.02 do soboty, 11.02.2023 r.
 lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Bokserki męskie, 2 pary
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: M-XL
• 2 zestawy do wyboru

25,98 za 2-pak

12,99
czyli

1 para

Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

POMYSŁ
na prezent

14.02
walentynki

2x

2x

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,  
09.02 



Książeczka
lub kolorowanka
• różne tytuły w 8 seriach

9,99
1 szt.

Zestaw 5 samochodzików
• 4 zestawy do wyboru

L.O.L. Surprise 
Mini Winter Family
• w każdej kuli: minirodzina w wersji 
 zimowej i 8 niespodzianek
• kule można przekształcić w domek do zabawy
• różne zestawy do wyboru

3+

3+

3+

49,99
1 zestaw

CIEKAWE ZAGADKI 
I KOLOROWANKI 

- NUDA NIE MA SZANS!

więcej na www.lidl.pl

29,95 za 5-pak

5,99
czyli

1 szt.

 Artykuł dostępny wyłącznie w 5-paku.  
Brak możliwości zakupu pojedynczej sztuki. 

Od czwartku,  
9.02 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Mata wodna 
do malowania z pisakiem
• mata do malowania: 80 x 60 cm
• 2 zestawy do wyboru

29,99
1 zestaw

1,5+

Układanka-wieża
• do układania, sortowania i liczenia
• 2 zestawy do wyboru

34,99
1 zestaw

Figurka z kolekcji 
Batman
• 5 zestawów do wyboru

IDEALNA W PODRÓŻY -
 Z 4 SZLUFKAMI DO ZAMOCOWANIA

29,99
1 zestaw

1+

3+

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,  
9.02



Marka została wyróżniona 
 prestiżowym złotym godłem  

Konsumencki Lider Jakości 2022 
w kategorii „Marki własne  

sieci handlowych”.

Respondenci docenili  
produkty marki PARKSIDE®

Ogólnopolskie badania zostały  
przeprowadzone wśród konsumentów  

przez przyznającą wyróżnienie  
redakcję „Strefy Gospodarki”.

za wysoką jakość urządzeń 
w adekwatnych cenach.

Marka ceniona 
przez polskich 
konsumentów

Zestaw wierteł 
udarowych
• do wiertarek z uchwytem SDS-Plus
• 2 zestawy do wyboru

do kamienia, 
lekkiego betonu i cegły

5 x 600 mm

3 x 1000 mm

69,90
1 zestaw

do niestopowej stali (np. konstrukcyjnej), 
aluminium, tworzywa sztucznego i drewna

do niestopowej stali (np. konstrukcyjnej), 
aluminium, tworzywa sztucznego i drewna

Zestaw wierteł 
spiralnych HSS
• do wiertarek 12,7 mm (½”)
• 4 zestawy do wyboru

49,99
1 zestaw

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 06/2332



Marka została wyróżniona 
 prestiżowym złotym godłem  

Konsumencki Lider Jakości 2022 
w kategorii „Marki własne  

sieci handlowych”.

Respondenci docenili  
produkty marki PARKSIDE®

Ogólnopolskie badania zostały  
przeprowadzone wśród konsumentów  

przez przyznającą wyróżnienie  
redakcję „Strefy Gospodarki”.

za wysoką jakość urządzeń 
w adekwatnych cenach.

Młotowiertarka z udarem 
1050 W
• do obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna
• w zestawie: punktak (250 mm), 
 dłuto płaskie (250 mm), 3 wiertła  
 (Ø 6/8/10 mm x 150 mm), ogranicznik  
 głębokości, szybkowymienny uchwyt  
 wiertarski dla wiertła o okrągłym uchwycie,  
 50 g smaru

płynna regulacja udaru

centralny przełącznik wyboru dla wszystkich funkcji:  
wiercenie - bez udaru, wiercenie - z podłączonym udarem,
dłutowanie - podłączony udar z funkcją zatrzymania obrotów

ILOŚĆ UDERZEŃ  0-5300 MIN-¹

SIŁA UDERZENIA 3 J

MAKS. Ø OTWORU 26 MM W BETONIE I KAMIENIU 
13 MM W METALU 
32 MM W DREWNIE

OBROTY BIEGU JAŁOWEGO N₀ 0-980 MIN-¹

DŁ. PRZEWODU SIECIOWEGO 4 M

249,-*
279,-**

TANIEJ
TYLKO 

W SOBOTĘ*

1 zestaw

30 zł

siła uderzenia: 3 J

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 279 zł/ 1 zestaw
**cena regularna od niedzieli, 12.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sobotę, 11.02.2023 r. lub
 do wyczerpania zapasów.

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 06/23 33

Od  soboty,  
11.02 



Zestaw papierów
ściernych do szlifierki
• 3 zestawy do wyboru: do szlifierki 
 ręcznej, mimośrodowej lub oscylacyjnej

Opalarka 
2000 W
• do usuwania, formowania 
 lub rozgrzewania
• w zestawie 4 dysze, m.in.: 
 dysza redukcyjna, dysza do szpachli

129,-
1 zestaw

moc aż 2000 W

w pozycji pionowej umożliwia użytkowanie stacjonarne

zakres temp.: 50–650°C

5-stopniowa regulacja dmuchawy

14,99
1 zestaw

92%  
POLECIŁOBY JE INNYM

Źródło: ankieta przeprowadzona w aplikacji Lidl Plus wśród Użytkowników kupujących produkty marki Parkside w terminie 28.09.2022-04.10.2022 r.

ANKIETOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW 
LIDL PLUS KUPUJĄCYCH PRODUKTY MARKI               

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 06/2334



ZNAMIONOWA LICZBA DRGAŃ N 14000-24000 MIN-¹

ZNAMIONOWE OBROTY BIEGU JAŁOWEGO N0 7000-12000 MIN-¹

DŁUGOŚĆ PRZEWODU SIECIOWEGO 3 M

Szlifierka wielofunkcyjna 
3 w 1, 200 W
• w zestawie: po 2 tarcze szlifierskie w każdej 
 nasadce (ziarnistość 80 / 240), złączka
 do zewnętrznego układu zasysania pyłu, 
 klucz z gniazdem sześciokątnym oraz walizka

3 w 1: szlifierka trójkątna, mimośrodowa i oscylacyjna

płynna regulacja liczby drgań

prosta wymiana papieru ściernego bez użycia narzędzi

zbiornik z funkcją zasysania pyłu

SUPERCENA

149,-
1 zestaw

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 06/23 35
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Zestaw gwintowników
i narzynek, 21 elementów

405895

Klucz do armatury
• do armatur, kranów 
 i baterii z mieszaczem

do produkcji, naprawy oraz gwintowania
 metrycznych gwintów ISO

do nakrętek o Ø 
od 10 mm do 32 mm

idealna do przechowywania 
i transportu narzędzi oraz małych części

stabilne zamknięcie i ergonomiczny uchwyt

maks.

9 

kg

69,90
1 zestaw

29,99
1 szt.

Skrzynka na narzędzia
• 36 x 19,5 x 18,3 cm (dł. x szer. x wys.) 

24,99
1 zestaw

Od  soboty,  

11.02 

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

R 06/2336



OBROTY BIEGU JAŁOWEGO N₀ 11000-30000 MIN-¹

UCHWYT NARZĘDZIA 6 I 8 MM

DŁ. PRZEWODU SIECIOWEGO 4 M
do precyzyjnej obróbki drewna, 

lekkich materiałów budowlanych i metali kolorowych

szybki wybór głębokości frezowania 
z 6-stopniowym ogranicznikiem rewolweru

prosta wymiana narzędzia dzięki
 zintegrowanej blokadzie wrzeciona

Frezarka górnowrzecionowa 
1200 W
• w zestawie: 6 frezów do drewna, 2 cęgi do mocowania, 
 ogranicznik równoległy, tulejka do kopiowania, 
 igła cyrkla, złączka do zewnętrznego układu 
 zasysania pyłu, klucz płaski i klucz sześciokątny

219,-*
249,-**

TANIEJ
TYLKO 

W SOBOTĘ*

1 zestaw

30 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 249 zł/ 1 zestaw
**cena regularna od niedzieli, 12.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w sobotę, 11.02.2023 r. lub
 do wyczerpania zapasów.

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 06/23 37

Od  soboty,  
11.02 



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

Loteria trwa od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
Szczegóły i regulamin loterii na: www.lidl.pl/twoja-opinia i na stronie organizatora: 

www.smolar.pl 

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

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!

LIDL_2021_F_wielka loteria lidla_stopka_170x40.indd   1 04.02.2022   14:3738



Lidl Polska w gronie liderów
SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BIZNESU

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO



Zadbajmy RAZEM o planetę!

do kolejnej edycji
naszego bezpłatnego
programu edukacji
ekologicznej

Zgłoś swoją
szkołę

niemarnuje.bankizywnosci.pl

W TROSCE

O LEPSZE
JUTRO

Więcej informacji na temat 
projektu EkoMisja na
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Reflektor solarny
 LED z czujnikiem ruchu
• 2 zestawy do wyboru

6 diod LED

zasięg sygnalizatora ruchu: ok. 5-8 m

Zastosuj reflektor jako oświetlenie 
podjazdu, tarasu, ogrodu, domu itp. 
Brak konieczności przeprowadzania 

instalacji elektrycznej sprawia, 
że bez trudu możesz oświetlić

 dowolne miejsce.

sygnalizator ruchu z czujnikiem zmierzchowym

kąt wykrywania ruchu: ok. 90°

ZADBAJ O WIDOCZNOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO 

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

Loteria trwa od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
Szczegóły i regulamin loterii na: www.lidl.pl/twoja-opinia i na stronie organizatora: 

www.smolar.pl 

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

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!

LIDL_2021_F_wielka loteria lidla_stopka_170x40.indd   1 04.02.2022   14:37

z wytrzymałych włókien, 
z antypoślizgowym spodem z lateksu

100% włókno kokosowe

49,99
1 zestaw

Wycieraczka kokosowa
40 x 60 cm
• 5 wzorów

24,99
1 szt.

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  soboty,  
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OD PONIEDZIAŁKU, 6.02
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

TYDZIEŃ
W STYLU

WŁOSKIM

PONAD

PRODUKTÓW
100

od 39,99*
49,99**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 zestaw

10 zł

Pościel z mikrowłókna 
satynowego

*Szczegóły s. 3

OD PONIEDZIAŁKU, 6.02 | S.3

TO SIĘ 
OPŁACA!



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
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