
5745

KATALOG
OD PONIEDZIAŁKU, 11.07 DO SOBOTY, 16.07

Sukienka damska i dziewczęca

DRUGA SZTUKA 
40% TANIEJ*

Piżama damska 
z bawełny

Akumulatorowa 
szlifierka
kątowa 20 V 

SUPERCENA

179,-
1 zestaw

OD PONIEDZIAŁKU, 11.07 
| S. 6-7

OD SOBOTY, 16.07 | S. 35

*szczegóły na s. 16-19

CENA DNIA

19,99*
29,99**

1 zestaw

*szczegóły na s. 6



UWAGA! NISKO!

Global Recycled Standard
• przejrzysty łańcuch produkcji 

• produkcja przyjazna dla środowiska
• wykorzystanie materiałów 

   pochodzących z recyklingu

TOPCOOL® Zapewnia doskonałą 
cyrkulację powietrza i regulację wilgoci,  
zwłaszcza podczas ciepłych pór roku

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

• produkcja w bezpiecznych  
i odpowiedzialnych społecznie  

miejscach pracy
• produkcja w przedsiębiorstwach

 dbających o środowisko
• produkcja z materiałów zbadanych  
na obecność szkodliwych substancji

OEKO-TEX®

M
O

ŻN
A 

SU
SZYĆ W SUSZARCEMOŻ

N
A 

PRAĆ 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 28/222

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



KOŁDRY I PODUSZKI
20% TANIEJ*
AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE 
W PONIEDZIAŁEK, 11.07.2022 R.

UWAGA! NISKO!

Poduszka letnia TopCool® 
70 x 80 cm

Kołdra letnia TopCool® 
140 x 200 cm

20% TANIEJ

39,99*
49,99**

1 szt.

**cena regularna od wtorku, 12.07.2022 r.
*cena z uwzględnionym rabatem -20% na kołdry i poduszki obowiązująca wyłącznie w poniedziałek, 11.07.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

miękkie, puszyste
 wypełnienie z włókien 

poliestrowych, 
z materiału 

pochodzącego 
w 100% 

z recyklingu

pikowanie 
zapobiega 

przesuwaniu się 
wypełnienia

20% TANIEJ

47,92*
59,90**

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.

R 28/22 3

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



Z ZAMKIEM BŁYSKAWICZNYM

UWAGA! NISKO!
Poduszka pod kark TopCool®
• ok.  50 x 36 cm
• zdejmowana poszewka z zamkiem błyskawicznym  
 przystosowana do prania w temp. do 60°C

Poduszka TopCool® 70 x 80 cm

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Wypełnienie wyprodukowano z materiału 
pochodzącego w 100% z recyklingu

W TROSCE 
O ŚRODOWISKO

20% TANIEJ

39,99*
49,99**

1 szt.

20% TANIEJ

43,92*
54,90**

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.

R 28/224

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



160 x 200 cm

140 x 200 cm

Kołdra letnia 
TopCool®

MOŻLIWOŚĆ 
INDYWIDUALNEGO 
DOPASOWANIA 
ILOŚCI WYPEŁNIENIA

UWAGA! NISKO!

**cena regularna od wtorku, 12.07.2022 r.
*cena z uwzględnionym rabatem -20% na kołdry i poduszki obowiązująca 
wyłącznie w poniedziałek, 11.07.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

M
O

ŻN
A 

SU
SZYĆ W SUSZARCEMOŻ

N
A 

PRAĆ W TEMP. AŻ 60
OC

20% TANIEJ

47,92*
59,90**

1 szt.

220 x 200 cm

20% TANIEJ

55,92*
69,90**

1 szt.

20% TANIEJ

71,92*
89,90**

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.

R 28/22 5

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



 
 

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Kwiaty, które utulą Cię do snu! 

Stworzone z czystej bawełny  
dla Twojego komfortu podczas snu

Tak, bawełna to materiał z kwiatów. 
Całkowicie naturalny, wytwarzany z nasion 
bawełnicy. Doskonale wchłania wilgoć 
oraz zatrzymuje ciepło ciała.

kimjestesmy.lidl.pl 

100% 
bawełny

Piżama damska z bawełny
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

UWAGA! NISKO!

10 zł TANIEJ

29,99*
39,99**

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 28/226

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



PIŻAMA DAMSKA
10 ZŁ TANIEJ*
AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE 
W PONIEDZIAŁEK, 11.07.2022 R.

UWAGA! NISKO!

100% 
bawełny

**cena regularna od wtorku, 12.07.2022 r.
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w poniedziałek, 11.07.2022 r. 
do wyczerpania zapasów.

Piżama damska z bawełny
• rozmiary: XS-L
• 2 wzory

10 zł TANIEJ

19,99*
29,99**

1 zestaw

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

COTTON MADE IN AFRICA

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 28/22 7

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



Szorty kąpielowe męskie
• rozmiary: S-XL
• 3 wzory

SUPERCENA

24,99
1 para

WEWNĘTRZNE SPODENKI 
Z DELIKATNEJ SIATKI

NASZYTA TYLNA KIESZEŃ 
ZAPINANA NA RZEP

WEWNĘTRZNE 
SPODENKI 
Z DELIKATNEJ 
SIATKI

SUPERCENA

29,99
1 para

Szorty kąpielowe męskie
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory

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 28/228

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



Szorty męskie
• 90% bawełny, 10% wiskozy 
 lub 80% bawełny, 20% poliestru
• rozmiary: M-XL
• 3 wzory

SUPERCENA

29,99
1 para

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 28/22 9

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



T-shirt męski
• 100% bawełny
• rozmiary: M-XL
• 3 wzory

19,99
1 szt.

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

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 28/2210

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



Bokserki męskie 
z bawełną, 3 pary**
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)  
 lub wysoka zawartość bawełny
• rozmiary: M-XL
• 2 zestawy do wyboru

38,97 za 3-pak

12,99
czyli

1 para

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

**cena regularna od wtorku, 12.07.2022 r.
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w poniedziałek, 11.07.2022 r. 
do wyczerpania zapasów.

100% BAWEŁNY

T-shirt męski z licencją
• rozmiary: S-XL
• 3 wzory

MODNY KRÓJ Z DŁUŻSZĄ NOGAWKĄ

A MOŻE KOSZULKA 
Z SUPERBOHATEREM, 
TAKIM JAK TY? 

SUPERTATĄ 
JEST SIĘ 

KAŻDEGO DNIA!  

3x

3x

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

5 zł TANIEJ

24,99*
29,99**

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.

R 28/22 11

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



LETNIE ZABAWY 
na świeżym powietrzu

Zestaw unihokej,  
pitchball, bean bag  
lub disc golf

99,-
1 zestaw

2 SKŁADANE TABLICE I 8 WORECZKÓW  
BEAN BAG (4X CZERWONE, 4X NIEBIESKIE)

OK. 60 X 45 X 2,5 CM

SIATKA PITCHBALL:  
OK. 89 X 89 X 20 CM,  
3 PIŁKI: Ø OK. 9 CM I WOREK

2 SKŁADANE BRAMKI,  
KRĄŻEK I PIŁKA  
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,  
2 KIJE HOKEJOWE

OK. 61 X 48 X 48 CM

OK. 100 CM

KOSZ Z SIATKĄ  
OK. 53 X 53 X 85 CM ORAZ  
4 DYSKI DO RZUCANIA  
Ø OK. 22,6 CM I TORBA

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 28/2212

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



1+

OK. 89 X 55 X 55 CM (DŁ. X SZER. X WYS.)

Składana bramka piłkarska
• łatwy montaż bez użycia narzędzi
• w zestawie 4 haki ziemne i torba

59,90
1 zestaw

Rowerek dziecięcy 
do nauki chodzenia                          
• ergonomiczne siodełko  
 z uchwytem do przenoszenia
• kierownica z możliwością regulacji  
 wysokości w zakresie 33-41 cm            
• 2 kolory                                        

Zestaw do badmintona
dla 4 graczy
• w zestawie: 4 rakiety, 3 lotki, siatka,  
 4 linki napinające, 4 śledzie, 2 teleskopowe  
 drążki na siatkę oraz torba

69,90
1 zestaw

MOŻESZ JĄ ZABRAĆ WSZĘDZIE ZE SOBĄ!

ODPORNA NA CZYNNIKI  
ATMOSFERYCZNE SIATKA  
(OK. 6,2 X 0,6 M)

REGULOWANA  
WYSOKOŚĆ SIATKI DO 1,7 M

RAKIETY ZE WZMOCNIONEJ  
STALI Z SIATKĄ Z NYLONU

**cena regularna od poniedziałku, 18.07.2022 r.
*cena promocyjna obowiązująca od poniedziałku, 11.07  
do soboty, 16.07.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

20 zł TANIEJ

79,-*
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 28/22 13

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



Plecak trekkingowy 50 l
• ok. 34 x 56 x 26 cm (szer. x wys. x gł.), poj. 50 l
• w zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy
• przestronna komora główna z otworem  
 na wężyk do picia
• obszar pleców z wygodnym wyściełaniem 
 z siateczki mesh 
• ergonomiczny system noszenia  
 z regulacją rozmiaru
• 3 kolory 

99,-
1 zestaw

MOŻNA NOSIĆ  
JAKO PLECAK
LUB TORBĘ

Z WYJMOWANĄ WKŁADKĄ Z PIANKI  
- WYŚCIEŁA PLECY I SŁUŻY JAKO  

PODUSZKA DO SIEDZENIA

ROLOWANE ZAPIĘCIE 
MOŻE ZWIĘKSZYĆ  
POJEMNOŚĆ

ETYKIETKA SOS

ELEMENTY
ODBLASKOWE

IDEALNY 
NA UCZELNIĘ,  

DO BIURA 
LUB W PODRÓŻ

24,99
1 szt./1 zestaw

Zabawka latająca
• do wyboru: szybowiec 
 z rakietą, miniszybowiec 
 lub szybowiec z katapultą

5+

Plecak
• 4 wzory

49,99
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.

R 28/2214

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 



 

więcej na www.lidl.pl

8+

44,99
1 zestaw

Wyrzutnia XShot 
Double lub
Kick Back lub 
zestaw strzałek
• 3 zestawy do wyboru

Podróżna mata 
do rysowania 
z pisakiem 
wodnym
• wymiary po rozłożeniu: 
 ok. 45,5 x 26,7 cm (szer. x gł.)
• 2 wzory

L.O.L. Surprise
Movie Magic
• w każdej kuli 1 scena filmowa 
 do odtworzenia wraz z akcesoriami
• 12 wzorów

Piłka 
z bohaterami
bajek
• 4 wzory

12,99
1 szt.

1,5+

3+

24,99
1 zestaw

Magnetyczny 
alfabet lub cyfry 
• 2 zestawy do wyboru

14,99
1 zestaw

24,99
1 zestaw

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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 28/22 15



DRUGA SZTUKA 
40% TANIEJ*

MIKSUJ DOWOLNIE!

SUKIENKA DAMSKA I DZIEWCZĘCA

Sukienka 
dziewczęca
• 100% bawełny
• rozmiary: 98-140
• 2 wzory

24,99
1 szt.

TAKA CÓRKA!
JAKA MAMA,

Kolekcja wakacyjna

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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 28/2216



AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W CZWARTEK, 14.07.2022 R.

moda dla każdej kobiety

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

 Rodzinna sesja zdjęciowa, 
a może inna uroczystość rodzinna? 

Podkreślcie Waszą więź oraz 
podobieństwo idealnie 

dopasowanymi sukienkami.
W końcu jaka mama, 

taka córka!

 Sukienki 
dla mamy i córki - 
na każdą okazję! 
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l Sukienka damska
• 100% bawełny
• z dekoltem typu carmen
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

34,99
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.

R 28/22 17



moda dla każdej kobiety



Podkreśl swój charakter i nie bój się wyrażać siebie. 
Piękno to indywidualność. Podkreślaj swoje wybierając stylizacje, 

w których po prostu czujesz się dobrze. 
Pomożemy Ci odnaleźć styl, który pokochasz. 
Esmara to moda dla każdej kobiety!

Stwórz swój własny styl i wiedz, że:

Marka Esmara troszczy się także o ochronę środowiska, 
dba o wysoką jakość i komfort noszenia naszych ubrań.

 Potwierdzają to certyfikaty:

Każda z kobiet jest inna, 
każda jest piękna! 

dla nas liczysz się Ty, 
bo jesteś wyjątkowa!

Zużyte włókna zmieniają się w nowe – dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów 
można zaoszczędzić cenne surowce. Standard GRS pozwala określać i dokładnie 
monitorować pochodzenie zastosowanych materiałów z recyklingu. Kontroluje łańcuch 
logistyczny, kryteria społeczne i ekologiczne.

Marka Esmara została doceniona przez konsumentów. To prestiżowy certyfikat 
przyznany w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług.

Certyfikat wystawiony przez Instytut Hohenstein daje gwarancję 
idealnego dopasowania ubrań do ciała.  

OEKO-TEX® STANDARD 100 by OEKO-TEX® to najbardziej znany, niezależny  
certyfikat dla wyrobów włókienniczych i skórzanych przetestowanych pod kątem 
zawartości substancji szkodliwych – od nici i tkanin, po gotowe produkty. Certyfikat  
potwierdza, że dany produkt włókienniczy lub skórzany przetestowano pod kątem 
zawartości ponad 300 substancji szkodliwych. 

To oznaczenie inicjatywy wspierającej uprawę bawełny w sposób przyjazny 
dla środowiska, z misją poprawy warunków życia afrykańskich plantatorów 
bawełny i ich rodzin.



W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

moda dla każdej kobiety

Sukienka z wiskozy o swobodnym
kroju to idealny wybór na ciepłe,

letnie dni!
Wiskoza jest bardzo przyjemna

dla skóry, pozwala jej
oddychać i działa chłodząco.

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W CZWARTEK, 14.07.2022 R.

Upał? Podejdź do tego 
na chłodno!

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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Sukienka damska z wiskozy
• 95% wiskozy (LENZING™ ECOVERO™),  
 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

*cena regularna od piątku, 15.07.2022 r. 
**cena promocyjna obowiązująca wyłącznie 
w czwartek, 14.07.2022 r. do wyczerpania zapasów.

DRUGA SZTUKA 
40% TANIEJ*

SUKIENKA DAMSKA

*Akcja promocyjna „Druga sukienka damska i/lub dziewczęca 40% taniej“. Przy zakupie dwóch produktów lub ich wielokrotności. Rabat dotyczy produktu 
najtańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja trwa w czwartek, 14.07.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Szczegóły 
w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

39,99
1 szt.

MIKSUJ DOWOLNIE!
Od czwartku, 14.07 

 do soboty, 16.07 

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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Bluzka damska z wiskozy
• 95% wiskozy (LENZING™ ECOVERO™),  
 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• 4 wzory

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

ODKRYJ JAKOŚĆ,
CIESZ SIĘ CENĄ

UWAGA! NISKO!

dekolt 
w stylu 
carmen

22,99
1 szt.

Lato + 
styl marynarski

= idealne połączenie!

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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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Spodnie damskie  
z bawełną
• 69% bawełny, 29% poliestru,  
 2% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 36-46*
• 3 wzory

SUPERCENA

49,99
1 para

marynarski wzór obszyty cekinami  

UWAGA! NISKO!

moda dla każdej kobiety

T-Shirt damski 
z cekinami
• 100% bawełny
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

SUPERCENA

24,99
1 szt.
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z szeroką gumką w pasie

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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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moda dla każdej kobiety

8,98 za 2-pak

4,49
czyli

1 para

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

Stopki damskie/męskie**
• z silikonowym paskiem wewnątrz
• rozmiary: 35-46*
• 5 zestawów do wyboru

2x

2x

2x

2x

 Lekkie i wygodne klapki
IDEALNE NA LATO!

Klapki damskie
• o wyglądzie espadryli
• rozmiary: 38-41*
• 3 wzory

10 zł TANIEJ

29,99*
39,99**

1 para

**cena regularna od piątku, 15.07.2022 r. 
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w czwartek, 14.07.2022 r. 
do wyczerpania zapasów. 

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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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* nie wszystkie wzory dostępne w każdym rozmiarze

Biustonosz push-up
• rozmiary: 75B, 80B, 80C, 85B*
• 4 wzory

Majtki bezszwowe damskie, 2 pary**
• rozmiary: S-XL* 
• 2 zestawy do wyboru

2X

2X2X

2X

2X

Z EFEKTEM MODELUJĄCYM 
DZIĘKI WZMOCNIONEMU PRZODOWI

CIĘTE LASEROWO, DZIĘKI CZEMU
NIE BĘDĄ SIĘ ODZNACZAĆ 
POD LETNIĄ SUKIENKĄ

ANTYPOŚLIZGOWE 
WYPUSTKI NA PRZEDSTOPIU

Z ELEGANCKĄ 
KORONKĄ

Stopki damskie, 2 pary**
• rozmiary: 35-42
• 3 zestawy do wyboru

25,98 za 2-pak

12,99
czyli

1 para

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

11,98 za 2-pak

5,99
czyli

1 para

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

SUPERCENA

26,99
1 szt.

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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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W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Włókna na tkaniny lniane są w pełni naturalne.

Komfort lnianych ubrań

Pozyskuje się je z łodyg lnu, więc mogą 
stanowić podstawę garderoby także 
dla wegan i osób z uczuleniem 
na wełnę zwierzęcą.

UWAGA! NISKO!

Koszule z lnem dodają 
stylizacji luzu.  

Idealnie współgrają 
także w zestawieniu 

z klasycznymi jeansami.

prosty krój 
z regularnym 
stanem

kimjestesmy.lidl.pl 

10 zł TANIEJ

39,99*
49,99**

1 para

Spodnie męskie z lnem
• 55% lnu, 45% bawełny
• rozmiary: 48-56*
• 3 wzory

5 zł TANIEJ

34,99*
39,99**

1 szt.

Koszula męska z lnem
• 55% lnu, 45% bawełny
• rozmiary: M-XL
• 2 wzory

**cena regularna od piątku, 15.07.2022 r.
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w czwartek, 14.07.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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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KOLEKCJA MĘSKICH UBRAŃ
LNIANYCH W SUPERCENACH
AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE 
W CZWARTEK, 14.07.2022 R.

10 zł TANIEJ

39,99*
49,99**

1 para

**cena regularna od piątku, 15.07.2022 r.
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w czwartek, 14.07.2022 r.
lub do wyczerpania zapasów.

UWAGA! NISKO!
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Len - wytrzymały, 
przewiewny i wyjątkowo 

chłonny! 
Dodatkowo idealnie 

sprawdza się w ciepłe dni, 
ponieważ daje uczucie 

chłodu.

Bermudy męskie z lnem
• 55% lnu, 45% bawełny
• rozmiary: 48-58*
• 3 wzory

sprawdź 
więcej 

w naszym
 poradniku

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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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W PORZĄDKU!

Akumulatorowa myjka 
do okien 3,7 V
• w zestawie: 2 zapasowe myjki  
 z mikrowłókna
• ładowarka w zestawie

99,-
1 zestaw

USUWA ZANIECZYSZCZENIA, POZOSTAWIAJĄC LŚNIĄCĄ POWIERZCHNIĘ, WOLNĄ OD SMUG I ZACIEKÓW

PRZYSTOSOWANA DO GŁADKICH POWIERZCHNI, TAKŻE JAK KABINY PRYSZNICOWE CZY PŁYTKI 

WYDAJNY AKUMULATOR LITOWO-JONOWY (3,7 V, 2200 MAH)

CZAS PRACY: DO OK. 40 MIN

SZEROKOŚĆ ROBOCZA: 27,5 CM

OKNA 
BEZ SMUG, 
ZACIEKÓW 

I BRUDU

Lato w domu? 
Od czwartku, 14.07 

 do soboty, 16.07 

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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Mop z funkcją spryskiwania
• pojemność zbiornika na wodę: ok. 500 ml
• w zestawie: 2 nakładki do mopa

49,99
1 zestaw

PROSTE OPRÓŻNIANIE PO 
NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU

UCHWYT I POKRYWĘ WYKONANO W 52% 
Z MATERIAŁU POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU

Szczotka do czyszczenia 
ubrań i mebli
• ekologiczny system czyszczenia  
 bez pasków kleju i bez zużycia wody

17,99
1 szt.

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

DO SZYBKIEGO 
CZYSZCZENIA PODŁOGI 

BEZ UŻYCIA WIADRA - 
IDEALNY DO PŁYTEK 

I WSZYSTKICH 
GŁADKICH 

POWIERZCHNI

ZBIERA KŁACZKI, 
PYŁ, WŁOSY I SIERŚĆ 

Z MEBLI TAPICEROWANYCH, 
PODUSZEK LUB SIEDZEŃ 

SAMOCHODOWYCH

ZDEJMOWANY 
ZBIORNIK DO 
NAPEŁNIANIA 

WODĄ I ŚRODKIEM 
CZYSZCZĄCYM

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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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WYPRODUKOWANO Z UŻYCIEM 
MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH 
Z RECYKLINGU

Akcesoria do sprzątania
• do wyboru: mop, nakładka od mopa, kij do mopa,  
 miotła, ściągaczka do mycia szyb lub miotełka do kurzu

11,99
1 szt./1 zestaw

Zestaw mioteł do kurzu 
z trzonkiem teleskopowym
• w zestawie: teleskopowy trzonek aluminiowy  
 z głowicą przechylaną pod kątem, 3 nasadki

69,90
1 zestaw

Akcesoria do sprzątania
• do wyboru: szczotka do tekstyliów,  
 myjka do szyb z funkcją spryskiwania, ściągaczka,  
 szczotka do mycia 2 w 1, szczotka do grzejników

9,99
1 szt./1 zestaw

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

NASADKI 
Z UCHWYTEM - 

DO STOSOWANIA 
TAKŻE BEZ TRZONKA 

TELESKOPOWEGO

Zestaw 
nożyczek, 
3 pary
• w zestawie: nożyczki  
 krawieckie, uniwersalne 
 i dla majsterkowiczów
• 2 zestawy do wyboru

14,99
1 zestaw
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OK. 14 CM
OK. 21,4 CM

OK. 24,5 CM

KOMFORTOWE 
UCHWYTY 

SOFTTOUCH

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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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maks.

50 
kg

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ LINEK: 50 M

ROZPIĘTOŚĆ BOCZNA: 1,67 M

WYTRZYMAŁE LINKI NA BIELIZNĘ Z POWŁOKĄ 
ZAPOBIEGAJĄCĄ OSIADANIU ZABRUDZEŃ

BARDZO POJEMNA - DOSTOSOWANA DO POWIESZENIA ZAWARTOŚCI OK. 5 PRALEK

ŚREDNICA PO ROZŁOŻENIU: 2,36 M

WYSOKOŚĆ (PO OTWARCIU): 1,7 M

Suszarka ogrodowa na pranie
• stabilna konstrukcja
• łatwe składanie i rozkładanie 

129,-
1 szt.

Klamerki do bielizny, 20 szt.
• 2 kolory 
• miękka powierzchnia zaciskowa chroniąca materiał

11,99
1 zestaw

Z 24 KLAMERKAMI8 SKŁADANYCH WIESZAKÓW

IDEALNE W PODRÓŻY 
LUB NA KEMPINGU

Wieszaki na ubrania lub 
minisuszarka ogrodowa
• z wytrzymałego tworzywa

19,99
1 zestaw

TULEJA  
DO ZIEMI Z WODOSZCZELNĄ 

OSŁONĄ DO ZALANIA 
BETONEM

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

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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Żelazko parowe 1740 W
• regulowany termostat
• zbiornik na wodę o poj. 220 ml
• 2 kolory 

FUNKCJA 
SPRYSKIWANIA

FUNKCJA 
PARY 

STAŁEJ

FUNKCJA 
WYRZUTU 

PARY 

FUNKCJA SAMOCZYSZCZENIA (SELF CLEAN)

WYŚCIÓŁKA Z GĄBKI 

ANTYPOŚLIZGOWA PODKŁADKA

100% BAWEŁNY Z METALOWĄ 
POWŁOKĄ ODBIJAJĄCĄ CIEPŁO

Pokrowiec na deskę do prasowania
• ze ściąganym sznurkiem  
 ze stoperem
• do desek do prasowania o szer.  
 30-38 cm oraz dł. 110-120 cm
• 3 wzory

19,99
1 szt.

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

39,99
1 szt.

WYSOKIEJ 
JAKOŚCI STOPA 

Z POWŁOKĄ 
CERAMICZNĄ

Od czwartku, 14.07 
 do soboty, 16.07 

R 28/2230 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.



UWAGA! NISKO!

SUPERCENA

99,-
1 zestaw

SUPERCENA

279,-
1 zestaw

Blender do smoothie 
250 W 

Grill bezdymny 
na węgiel drzewny 

SUPERCENA

99,-
1 zestaw

Blender ręczny 600 W 
z nasadką do smoothie

Czas na
letnie smaki!

Dostawy do 
paczkomatów 
InPost

30 dni  
na zwrot towaru

Zwroty  
za darmo

Online.

Zawsze.

lidl.pl

R 28/22 31



Ładowarka 20 V
• moc: 65 W
• dł. przewodu sieciowego: 1,5 m

29,99
1 szt.

wskaźnik LED i automatyczne
odłączanie ładowania

czas ładowania 
ok. 60 min. przy 
20 V / 2 Ah

Akumulator 20 V, 2 Ah*

99,-
1 szt.

1 AKUMULATOR
DO RÓŻNYCH

URZĄDZEŃ

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY ZESTAW 
NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH PARKSIDE

akumulator litowo-jonowy
z 3-stopniowym wskaźnikiem 
stanu naładowania

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej 
na obsluga-klienta.lidl.pl w czasie obowiązywania promocji.

Tylko w  sobotę,  
16.07 

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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Akumulatorowa 
podkaszarka do trawy
• obracana głowica kosząca (0° i 180°) 
 i 5-krotna regulacja kąta cięcia
• w zestawie: 2 szpule z żyłką
• teleskopowy trzonek - płynna regulacja 
 długości o ok. 23 cm

SUPERCENA

149,-
1 zestaw

BRAK

W ZESTAWIE
AKUMULATORA

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 
AKUMULATORAMI SERII 
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

ŚREDNICA CIĘCIA: 25 CM

DOKŁADNE CIĘCIE NA OBRZEŻACH

OSŁONA Z OSTRZEM DO ŻYŁKI I SKŁADANYM
 PAŁĄKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM ROŚLINY

Narzędzia ogrodnicze ręczne
• do wyboru: łopatka do kwiatów, 
 motyka podwójna, skrobak do szczelin,
 grabki, automatyczny flancownik

14,99
1 szt.

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY ZESTAW 
NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH PARKSIDE

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej 
na obsluga-klienta.lidl.pl w czasie obowiązywania promocji.

Tylko w  sobotę,  
16.07 

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 28/22 33



AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

Akumulatorowe 
radio z Bluetooth®
• radio UKF-Stereo do odbioru DAB, DAB+ i FM
• w zestawie: zasilacz
• kabel USB i Aux nie są zawarte w zestawie

349,-
1 zestaw

MOC GŁOŚNIKÓW 2 X 5 W

BLUETOOTH® ZASIĘG DO 10 M

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 
AKUMULATORAMI SERII 

„PARKSIDE X 12 V I 20 V TEAM“

T-shirt męski
• 100% bawełny
• rozmiary: M-XXL
• 3 wzory

19,99
1 szt.

wytrzymała obudowa z narożnikami 
powlekanymi gumą i uchwytem do przenoszenia

duży wyświetlacz LCD 
ze wskaźnikiem daty i godziny 
oraz akumulatorowym 
wskaźnikiem stanu naładowania

automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie 
stacji radiowych

bezprzewodowe odtwarzanie muzyki
kanałem Bluetooth®

NOWOŚĆ

możliwość eksploatacji 
z wykorzystaniem 
zasilacza sieciowego 
lub akumulatora 

Tylko w  sobotę,  
16.07 

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 28/2234



do przecinania i zdzierania 
metalu, betonu lub płytek

uchwyt 3-pozycyjny 
z powłoką 
antypoślizgową

398461 Akumulatorowa szlifierka
kątowa 20 V
• w zestawie: tarcza do cięcia metalu o Ø 125 mm 
 oraz klucz montażowy 

SUPERCENA

179,-
1 zestaw

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 
AKUMULATORAMI SERII 
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

Ø TARCZY 125 MM

ZNAMIONOWA LICZBA OBROTÓW N 2500-10000 MIN-1

Tylko w  sobotę,  
16.07 

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 28/22 35



Zestaw 
3 brzeszczotów
do piły szablastej
• 5 zestawów do wyboru

19,99
1 zestaw

Wyrzynarka akumulatorowa 20 V
• 3-stopniowo regulowany skok wahadła
• 6 regulowanych kątów cięcia
• w zestawie: płoza ślizgowa, 2 brzeszczoty do cięcia 
 w drewnie, brzeszczot do cięcia w metalu, ogranicznik 
 równoległy, złączka prowadnicy liniowej, klucz z gniazdem 
 sześciokątnym, złączka dla zewnętrznego układu zasysania pyłu

159,-
1 zestaw

Zestaw kleszczy, 
3 pary
• z wysokojakościowej 
 stali węglowej
• w zestawie: szczypce wydłużone,
 spawalnicze i standardowe

39,99
1 zestaw

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

LICZBA SKOKÓW  0-2700 MIN-1

KĄT CIĘCIA 0O

PO LEWEJ 22,5°, 45°
PO PRAWEJ 15°, 30°, 45°

MAKS. GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 80 MM DREWNO / 5 MM METAL / 
12 MM ALUMINIUM

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 
AKUMULATORAMI SERII 
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

Tylko w  sobotę,  
16.07 

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 28/2236



Zestaw wierteł
• do wyboru: do stali HSS,
 do kamienia lub do drewna

12,99
1 zestaw

Słuchawki
wygłuszające
dziecięce
Peltor™
• opracowane specjalnie dla dzieci
• zgodne z normą europejską EN352-1:1993
• 2 wzory

69,90
1 para

Opalarka 
akumulatorowa 20 V
• 3 wybierane temperatury: 
 zimne powietrze, 250°C lub 550°C
• w zestawie: dysza redukcyjna, 
 dysza reflektorowa, płaska dysza,
 skrobaczka do farb, walizka

PRZEPŁYW POWIETRZA 170 L / MIN

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 
AKUMULATORAMI SERII 
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

wytrzymała obudowa 
z ergonomicznym,
miękkim uchwytem

uniwersalne urządzenie do odrywania, 
formowania lub rozgrzewania

5+ TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

�t for use
safe handling
controlled
         ID 6460
www.VPA-GmbH.de

SUPERCENA

139,-
1 zestaw

NOWOŚĆ

Tylko w  sobotę,  
16.07 

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 28/22 37



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   1LIDL_2021_F_wielka loteria lidla_stopka_170x40.indd   1 04.02.2022   14:3704.02.2022   14:37

Akumulatorowa polerka 20 V
• do komfortowego polerowania 
 i uszczelniania lakierowanych powierzchni
• w zestawie 2 nakładki polerujące 
 przystosowane do prania (frotowa i syntetyczna)

159,-
1 zestaw

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

OBROTY 0-3300 MIN-1

Ø TARCZY POLERSKIEJ OK. 250 MM

6-STOPNIOWA REGULACJA LICZBY OBROTÓW

Zestaw 
akumulatorków
Ni-MH, 4 szt.
• 2 zestawy: AA lub AAA

19,99
1 zestaw

OK. 50 MM X 15 M

Taśma
naprawcza
• taśma aluminiowa, dwustronna, 
 do dywanów, tekstylna

9,99
1 szt.

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 
AKUMULATORAMI SERII 
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

NOWOŚĆ

Tylko w  sobotę,  
16.07 

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 28/2238



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   1LIDL_2021_F_wielka loteria lidla_stopka_170x40.indd   1 04.02.2022   14:3704.02.2022   14:37

możliwość stosowania 
jako dmuchawy

Odkurzacz
akumulatorowy 
do pracy na mokro
i sucho 
• poj. 20 l z nierdzewnej stali szlachetnej
• bogaty zestaw akcesoriów

moc zasysania: 
60 Airwatt

stabilne ustawienie 
i proste manewrowanie 
za pomocą 5 kółek

zintegrowane 
uchwyty na rurę i dysze

WIELOFUNKCYJNE, 
BEZPRZEWODOWE 

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE 
– Z ŁATWOŚCIĄ USUWA MOKRY 

I SUCHY BRUD

279,-
1 zestaw

POJ. 20 L

Worki do odkurzacza
• do wyboru: papierowe 2-warstwowe 
 z zamknięciem lub włókninowe 
 3-warstwowe z zamknięciem 39,99

1 zestaw

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI 
AKUMULATORAMI SERII 
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

NOWOŚĆ

* Tylko do stosowania w odkurzaczach
do pracy na sucho

Tylko w  sobotę,  
16.07 

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 28/22 39



Sprawdź, czy
jesteś mistrzem
ekozakupów
- zagraj w naszą grę!

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Sprawdź, czy
jesteś mistrzem
ekozakupów
- zagraj w naszą grę!

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Dowiedz się więcej:

www.ekoeksperymentarium.pl/zakupy



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.



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,

https://explore-view.prod.sit.sys.odj.cloud/c/internal/preview-page/?previewPage=%2Fc%2Fa10012394&locale=pl_PL&status=DISABLED


DZIĘKUJEMY
ZA DOCENIENIE

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO



TAK
SMAKUJE
ŚWIAT

OD PONIEDZIAŁKU, 11.07
DO SOBOTY, 16.07

LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

SUPERCENA

5,99
SOL&MAR
Chorizo Extra
200 g/1 opak.
dojrzewająca, suszona 
kiełbasa wieprzowa, 100 g 
wyprodukowano ze 135 g 
mięsa, pikantna lub klasyczna
100 g = 3,00

SUPERCENA

23,99
SOL&MAR
Tuńczyk w oleju
900 g
(650 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 36,91 (wg masy netto
po odsączeniu)

KOŁDRY 
I PODUSZKI
20% TANIEJ*
AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE 

WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK, 11.07.2022 R.

*Akcja promocyjna „Kołdry i poduszki 20% taniej“, trwa w poniedziałek, 11.07.2022 r. 
lub do wyczerpania zapasów, wyłącznie w sklepach stacjonarnych. 
Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

Od poniedziałku, 11.07 
 do soboty, 16.07 

 

UWAGA! NISKO! UWAGA! NISKO!



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



