
16.03.23–22.03.23  NonFood Top Artykuł

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
 Artykuł może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania oferty ze względu na ograniczone zapasy. Za błędy w druku nie odpowiadamy.

OD CZWARTKU 23.03.2023
DO ŚRODY 29.03.2023

TOP 
ARTYKUŁ!

KAŻDY Z NAS
OSZCZĘDZA!

Z KAUFLAND CARD

Sprawdź, ile możesz zyskać na  
kaufland.pl/kauflandcard

PARKSIDE®

Dwustronna  
walizka  
na narzędzia
możliwość  
uzupełnienia  
z obu stron,
z 4 praktycznymi 
zamknięciami na kliknięcie

cena  
bez karty 27,99

13,99**

** Cena naliczana 
przy kasie.

tylko
Z KARTĄ

PARKSIDE®

Zestaw wkrętaków
stal chromowo-wanadowa i stal S2,
ergonomiczne uchwyty,
w zestawie 4 śrubokręty krzyżakowe, 
3 śrubokręty płaskie, 6 śrubokrętów 
precyzyjnych SL, 18 bitów 25 mm, 
magnetyczny uchwyt wtykowy

cena  
bez karty 59,99

29,99**

** Cena naliczana 
przy kasie.

tylko
Z KARTĄ

32
 elementy

W KAUFLANDZIE
TERAZ



OD CZWARTKU 23.03.2023
DO ŚRODY 29.03.2023

Golarka NN-BT-A1
potrójny system golących 
głowic sprężynowych,
rozkładany, precyzyjny  
trymer,
akumulator Ni-Mh  
z możliwością  
ponownego ładowania

KAŻDY Z NAS
OSZCZĘDZA!

Z KAUFLAND CARD

moc 750 W

cena  
bez karty 69,99

34,99**
tylko

Z KARTĄ

Gofrownica  
NN-WM-01
nieprzywieralna  
powłoka,
ochrona przed 
przegrzaniem,
automatyczna  
regulacja  
temperatury,
lampka kontrolna śr. 14 cm

cena  
bez karty 59,99

29,99**
tylko

Z KARTĄ

cena  
bez karty 21,99

10,99**
tylko

Z KARTĄ

cena  
bez karty 28,99

14,49**
tylko

Z KARTĄ

rozm. 90–100 x 200 cm

cena  
bez karty 24,99

16,99**
tylko

Z KARTĄ

rozm. 140–160 x 200 cm

cena  
bez karty 29,99

19,99**
tylko

Z KARTĄ

rozm. 180–200 x 200 cm

cena  
bez karty 34,99

22,99**
tylko

Z KARTĄ

LIV & BO®

Prześcieradło 
z mikrowłókna
z gumką,
różne rozmiary i kolory

SPICE & SOUL®

Patelnia mini
do wszystkich rodzajów 
kuchenek oprócz indukcyjnych,
różne kolory

SPICE & SOUL®

Rondel mini
do wszystkich rodzajów 
kuchenek oprócz indukcyjnych,
różne koloryśr. 18 cm

16.02.23–22.03.23  NonFood Vorwerbeplakat

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
 Artykuł może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania oferty ze względu na ograniczone zapasy. Za błędy w druku nie odpowiadamy.

Sprawdź,  
ile możesz zyskać na  

kaufland.pl/kauflandcard
** Cena naliczana przy kasie.



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

