
Sukienka damska z wiskozą

UWAGA! NISKO!

10 zł TANIEJ

29,99*
39,99**

1 szt.

**cena regularna od wtorku, 31.05.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie poniedziałek,  
30.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

5745

W APLIKACJI
LIDL PLUS

ONLINE

SPRAWDŹ!

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

WYBIERAJĄC

DBASZ
 O PLANETĘ!

GAZETKĘ 
ONLINE,

KATALOG
OD PONIEDZIAŁKU, 30.05 DO SOBOTY, 4.06

OD CZWARTKU, 2.06 | S.27

OD SOBOTY, 4.06 | S.39

Szlifierka kątowa 
akumulatorowa 20 V

SUPERCENA

179,-
1 zestaw

Walizka z poliwęglanu

SUPERCENA

od 139,-
1 szt.

szczegóły na s. 24

AKUMULATOR
30% TANIEJ*

PRZY ZAKUPIE 
URZĄDZENIA Z SERII 

5745



materiał miękki
 i przyjemny w dotyku, 

dzięki zawartości wiskozy

UWAGA! NISKO! AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK, 30.05.2022 R.

moda dla każdej kobiety

modny dekolt
 typu carmen

długie rozcięcia 
po bokach

modna długość maxi n
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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 22/222

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



Sukienka damska z wiskozą
• 65% poliestru, 35% wiskozy  
 (LENZING™ ECOVERO™)
• rozmiary: XS-L
• 8 wzorów

10 zł TANIEJ

29,99*
39,99**

1 szt.

**cena regularna od wtorku, 31.05.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie poniedziałek,  
30.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

SUKIENKA 
10 ZŁ TANIEJ*

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK, 30.05.2022 R.

z wpuszczaną gumką
 podkreślająca talię

tył z wiązaniem

z falbanką 
przy dekolcie

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 22/22 3



AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK, 30.05.2022 R.

Spodnie damskie
• 97% wiskozy (LENZING™  
 ECOVERO™), 3% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 48-56
• 2 wzory

100% biobawełny

T-shirt damski z biobawełny
• rozmiary: XL-3XL
• 3 wzory

SUPERCENA

19,99
1 szt.

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

elastyczny pas 
z tasiemką do wiązania

10 zł TANIEJ

34,99*
44,99**

1 para

**cena regularna od wtorku, 31.05.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie poniedziałek,  
30.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

miękkie 
i przyjemne 

w dotyku

UWAGA! NISKO!

moda dla każdej kobiety

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 22/224

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK, 30.05.2022 R.

Sukienka damska z wiskozą
• rozmiary: XL-3XL
• 2 wzory

10 zł TANIEJ

34,99*
44,99**

1 szt.

**cena regularna od wtorku, 31.05.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie poniedziałek,  
30.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.z tasiemką w talii

długie rozcięcie 
z boku

wysoka zawartość bawełny

2x

2x2x

materiał miękki i przyjemny w dotyku, 
dzięki zawartości wiskozy

Skarpetki damskie 
lub męskie, 2 pary***

• rozmiary: 35-42
• 10 zestawów do wyboru

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

6,98 za 2-pak

3,49
czyli

1 para

SUKIENKA 
10 ZŁ TANIEJ*

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 22/22 5



UWAGA! NISKO!

moda dla każdej kobiety

Szorty jeansowe damskie
• rozmiary: 36-46
• 2 wzory

z koronką

Bermudy jeansowe 
damskie
• 98% bawełny, 2% elastanu  
 (LYCRA®) 
• rozmiary: 34-46
• 2 wzory

SUPERCENA

39,99
1 para

SUPERCENA

29,99
1 para

SUPERCENA

19,99
1 szt.

najmodniejsza długość spodenek na  lato  

Top damski
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• 4 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 22/226

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



UWAGA! NISKO!

Szorty damskie
• 98% bawełny, 2% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 36-46
• 3 wzory

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

SUPERCENA

39,99
1 para

wygodny krój

z długim 
rozcięciem

boczne i tylne kieszenie

materiał miękki i przyjemny w dotyku, 

dzięki zawartości wiskozy

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

29,99
1 szt.
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SKOMPLETUJ ZESTAW 
W SUPERCENIE 

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 22/22 7

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



Spodnie dresowe  
damskie z bawełną
• 80% bawełny, 20% poliestru
• rozmiary: XS-L*
• 2 kolory

29,99
1 para

wysoka zawartość 
biobawełny

długość 3/4

idealne do tuniki, 
sukienki lub dłuższej 

koszulki 

długość idealna 
 np. do legginsów

Legginsy damskie 3/4***

• rozmiary: XS-L*
• 3 wzory

17,99
1 para

Długie koszulki damskie 
z biobawełną, 2 szt.**
• rozmiary: XS-L*
• 2 zestawy do wyboru

moda dla każdej kobiety

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

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

24,98 za 2-pak

12,49
czyli

1 szt.

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

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.

R 22/228

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



klasyczny krótki krój

lekko dopasowana w talii

Spódnica ołówkowa  
z bawełną***

• rozmiary: S-L
• 3 wzory

29,99
1 szt.

z kieszeniami 
i wiązaniem w talii 

Kurtka jeansowa damska
• 98% biobawełny, 2% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 34-46*
• 2 wzory

69,90
1 szt.

Okulary 
przeciwsłoneczne
• 100% ochrona UV
• 6 wzorów

12,99
1 szt.

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

*** Produkt dostępny w wybranych sklepach. 
Dowiedz się więcej na obsluga-klienta.lidl.pl 
w czasie obowiązywania promocji.
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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 22/22 9

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



Sandały damskie FOOTFLEX
• rozmiary: 37-41
• 3 wzory

Buty damskie
• rozmiary: 36-41
• 2 wzory

1910L328316

cholewka i wkładka ze skóry naturalnej
większy komfort 

dzięki szerokiej cholewce

zintegrowany system 
wewnętrznej podeszwy 

Footflexx zapewnia 
optymalną amortyzację 

wstrząsów

idealne do letnich stylizacji

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ BUTY FOOTFLEXX?

większy komfort noszenia, 
dzięki odpowiedniej  
szerokości obuwia

lekka i elastyczna podeszwa TPR  
z antypoślizgowym pochłaniaczem 
wstrząsów Footflexx zapewnia stopom 
dodatkową amortyzację

skórzana, miękka i sprężysta 
wkładka zapewnia stopom 
uczucie komfortu i wygody

UWAGA! NISKO! AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK, 30.05.2022 R.

10 zł TANIEJ

39,99*
49,99**

1 para

10 zł TANIEJ

59,90*
69,90**

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 22/2210

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



z podszewką 
i wygodna podeszwą TPR

komfort noszenia dzięki wyściółce
 z materiału tekstylnego

stylowe i wygodne

10 zł TANIEJ

39,99*
49,99**

1 para

Mokasyny męskie lub buty męskie
• rozmiary: 41-46
• 2 wzory

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO
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BUTY 
DAMSKIE I MĘSKIE
10 ZŁ TANIEJ*

**cena regularna od wtorku, 31.05.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie poniedziałek,  
30.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

1910L328316

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK, 30.05.2022 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.

R 22/22 11



Szorty lub bermudy męskie
• rozmiary: 48-58*
• 5 wzorów  

SUPERCENA

39,99
1 para

wygląd jeansów, 
wygoda spodni dresowych

wysoka 
zawartość
 bawełny Eco Denim – mniejsze zużycie wody i energii

wysoka zawartość bawełny
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UWAGA! NISKO!

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 22/2212

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



SUPERCENA

29,99
1 para

z bocznymi kieszeniami i sznurkiem

z materiału piqué

wysoka zawartość bawełny

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Szorty dresowe męskie
• rozmiary: M-XL
• 2 wzory

UWAGA! NISKO!

SKOMPLETUJ ZESTAW 
W SUPERCENIE 

T-shirt męski
• 100% bawełny lub 90% bawełny, 10% wiskozy
• rozmiary: M-XL
• 3 wzory

17,99
1 szt.

Japonki damskie 
lub męskie 
• rozmiary damskie: 36-41
• rozmiary męskie: 40-45
• 4 wzory

7,99
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 22/22 13

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



1.

1.

1.

Zestaw 2 szklanek do piwa
• najwyższej jakości szkło Nonic

14,99
1 zestaw 

2.

Zestaw 2 pokali do piwa
• najwyższej jakości szkło Crystalline

19,99
1 zestaw

PRZYSTOSOWANE 
DO MYCIA W ZMYWARCE 

POJ. 500 ML

CHARAKTERYSTYCZNY POGRUBIONY PIERŚCIEŃ

WZMACNIANY RANT

STABILNE DNO

ELEGANCKI DESIGN

IDEALNE NA PREZENT

ATEST PZH

Szklanki wyróżniają się charakterystycznym pogrubieniem w górnej części, 
które ułatwia trzymanie w dłoni i pomaga w utrzymaniu piany. 

Mają wygodną zwartą budowę - przy średnicy 91 mm mają 157 mm wysokości.

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 22/2214

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



2.

2.

3.

3.

Zestaw 
6 pucharków do deserów
• pojemne czarki z przejrzystego szkła,  
 z wyprofilowanym rantem

29,99
1 zestaw

Dziedzictwo szkła
Niemal 100 lat historii doskonałego rzemiosła, słynącego z dbałości o każdy detal 

sprawiło,  że dziś KROSNO jest ikoną polskiego szkła, docenianego w kraju  
i na świecie za jakość, piękno, wyrafinowanie i krystaliczną przejrzystość. Ten sukces 

zawdzięczamy pracy wielu pokoleń artystów i rzemieślników, którzy z pasją  
i zaangażowaniem tworzą rzeczy wyjątkowe i trwałe.  

POJ. 500 ML

POJ. 260 ML

KRYSTALICZNA PRZEJRZYSTOŚĆ

IDEALNE DO LODÓW, GALARETEK, DESERÓW 
PODAWANYCH NA CIEPŁO I ZIMNO

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 22/22 15

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 

ODZIEŻ I OBUWIE 
DZIECIĘCE LUB MŁODZIEŻOWE 

MAREK

KUPUJĄC W SKLEPACH STACJONARNYCH

Akcja promocyjna trwa od 30.05.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Regulamin akcji oraz pełna lista artykułów objętych akcją dostępne na www.lidl.pl.

OSZCZĘDZISZ

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.

R 22/2116



DRUGI PRODUKT

* przy zakupie dwóch produktów lub ich wielokrotności. Klient w ramach jednej transakcji 
może kupić maksymalnie 10 zestawów. Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. 

Akcja trwa od piątku, 27.05.2022 r. do środy, 01.06.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, wyłącznie w sklepach 
stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

ZABAWKI, 
ODZIEŻ I OBUWIE 

DLA DZIECI

OD PIĄTKU, 27.05
DO ŚRODY, 1.06

 50% 
TANIEJ*

miksuj dowolnie!

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 22/21 17



Rakieta  NERF 
Vortex Aero Howler
• 2 wzory 69,90

1 szt.

5 elementów

z kolekcji Myszka Minnie 
lub Psi Patrol

Zestaw do zabawy
w piasku
• 6 zestawów do wyboru

Zabawkowe akcesoria 
ogrodowe
• 5 wzorów

9,99
1 zestaw

19,99
1 szt.

Łopatka lub grabki
do zabawy w piasku
• 4 wzory

7,99
1 szt.

ze stabilizatorem lotu 
i efektem dźwiękowym

idealne
dla małych 
ogrodników

www.tuv.com
ID 1111243822

produkty biorą udział w akcji 

DRUGI PRODUKT
50% TANIEJ

Zestaw zabawek 
do piasku
• 2 zestawy do wyboru

17,99
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 22/2218

Od poniedziałku, 30.05 
 do soboty, 4.06 



popularne historie z kolorowymi ilustracjami

Książeczka 
dla dzieci
• 6 tytułów

17,99
1 szt.

4+

4+
z kolekcji: Psi Patrol, 
Harry Potter i Minionki

Zestaw gier 3 w 1
• 3 zestawy do wyboru

34,99
1 zestaw

stół z zamontowanymi na stałe ławkami

stabilna drewniana konstrukcja 

Stół piknikowy 
dla dzieci
• ok. 89 x 79 x 50 cm  
 (dł. x szer. x wys.)
• wys. siedziska: 28 cm
• poduszki w zestawie

149,-
1 zestaw

C100520

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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Układanka dla malucha 
• 6 zestawów do wyboru

17,99
1 zestaw

Gra edukacyjna 
• 6 zestawów do wyboru

34,99
1 zestaw

Gry i zabawy edukacyjne, 
które bawią i uczą!

www.KapitanNauka.pl 
Завантажити інструкції українською до 

обраних ігор можна на сайті

możliwość pobrania instrukcji do wybranych 
gier w języku ukraińskim 

Odkrywaj 
polskie marki w Lidlu

3+

1+

emocjonujące gry dla całej rodziny

zestaw dwu- i trzyelementowych puzzli dla maluchów

ćwiczą koordynację oko-ręka i spostrzegawczość

rozwijają praktyczne umiejętności, 
ćwiczą koncentrację i refleks

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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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Gra „Bójka” lub 
„Ja ci pokażę”
• 4 zestawy do wyboru

29,99
1 zestaw

Gra „Loteryjka”
• 5 zestawów do wyboru

24,99
1 zestaw

Gra „Domino”  
lub „Memory” 
• 6 zestawów do wyboru

24,99
1 zestaw

Odkrywaj 
polskie marki w Lidlu

3+

2+

5+

gry dla dzieci w wieku 2+

idealne jako pierwsze gry 
dla maluchów

ekscytująca zabawa 
i trening pamięci dziecka

gry dla fanów inteligentnej rozrywki i niestandardowej nauki

ćwiczą spostrzegawczość i koncentrację oraz zapewniają mnóstwo zabawy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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

Wózek
• rozłożony: ok. 98 x 49 x 110 cm  
 (dł. x szer. x wys.)

249,-
1 szt.

maks.

150
kg

Nóż wielofunkcyjny 
lub sztućce kempingowe

19,99
1 szt./1 zestaw

sztućce dzielone na 2 części

z torbą do przechowywania

Hamak jednoosobowy
• 2 wzory

39,99
1 zestaw

Ciesz się Kempingiem
drugi tańszy produkt

30% TANIEJ*

wielostronne zastosowanie - 
praktyczna pomoc

stabilna rama stalowa 
z wytrzymałą plandeką

duże koła z hamulcami - 
również na nierówny teren

Zadbaj o wygodę transportu akcesoriów i sprzętu kempingowego gdziekolwiek jesteś – 
na plaży, biwaku, kempingu, w ogrodzie lub podczas innej czynności 
wymagającej zabrania ze sobą więcej niż jednej rzeczy.

powierzchnia do 
leżenia: ok. 200 x 100 cm

mocne sznurki
 z pętlami do zawieszenia

z 17 funkcjami

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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2-kierunkowy zamek błyskawiczny 

wewnętrzna kieszeń

ok. 76 cmok. 76 / 50 cm

ok
. 2

20
 c

m

z kompresującym  
workiem do pakowania

ultralekki, waga poniżej 
0,9 kg – idealny na wycieczki 
trekkingowe i rowerowe

*OSTRZEŻENIE!
W zakresie temperatur ekstremalnych należy się liczyć z silnym 
odczuwaniem zimna. Istnieje ryzyko utraty zdrowia na skutek 
wychłodzenia.

 +13,6 °C +10°C -1,1 °C

sprawdzony pod względem  
temperatur zgodnie z ISO 23537-1

Śpiwór mumia lub śpiwór kołdra
• możliwość prania w pralce w temp. 30°C
• 3 wzory

99,-
1 szt.

Zestaw mebli 
 kempingowych składanych
• składany stół kempingowy z 4 stołkami
• łatwe i szybkie rozkładanie
• bardzo lekki i wytrzymały

199,-
1 zestaw

Krzesło kempingowe
• po rozłożeniu: ok. 77,5 x 53 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)
• 2 wzory

59,90
1 szt.

maks.

110
kg

maks.

100
kg

maks.

50
kg

kompaktowy rozmiar po złożeniu – 
stołki z możliwością schowania w stole

stabilna konstrukcja 
stalowa i wytrzymałe 
pokrycie

z podłokietnikami

składany do 
niewielkich rozmiarów

stół: ok. 120 x 60 cm (dł. x szer.)

stopniowa regulacja 
wys.: ok. 55/60/70 cm

aż 5 elementów: stół i 4 krzesła

*Przy zakupie artykułów ze stron 22-23. Rabat dotyczy produktu najtańszego lub w tej samej cenie. Klient w ramach jednej transakcji może kupić maksymalnie 10 sztuk/
zestawów. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych w dniach 02.06-04.06.2022 lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym 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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PRZY ZAKUPIE URZĄDZENIA 
Z SERII 

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 
LUB AKUMULATOR 

LITOWO-JONOWY Z ŁADOWARKĄ 

* przy zakupie urządzenia z serii X20V Team Parkside klient może zakupić akumulator lub akumulator z ładowarką 30% taniej. Rabat dotyczy 
produktu najtańszego. Klient w ramach transakcji może kupić maksymalnie 10 sztuk/zestaw, w ramach transakcji jeden akumulator/amulator 
z ładowarką do jednego urządzenia. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych w dniach 02.06-04.06.2022 lub do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

Akcja promocyjna obowiązuje
od 2.06 do 4.06.2022 r.

30% TANIEJ*

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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Akumulator
litowo-jonowy 
Smart 20 V, 8 Ah

2.

Akumulator 
litowo-jonowy 
20 V/2 Ah z ładowarką 65 W

3. 4.

 

Akumulator litowo-jonowy 
Smart 20 V, 4 Ah

1.

AKUMULATORY I ŁADOWARKI KOMPATYBILNE  
Z URZĄDZENIAMI PARKSIDE 20 V TEAM

Akumulator
litowo-jonowy
20 V, 4 Ah

4.

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 
LUB AKUMULATOR 

LITOWO-JONOWY Z ŁADOWARKĄ 

Akcja promocyjna obowiązuje
od 2.06 do 4.06.2022 r.

349,-
1 szt.

119,-
1 zestaw

3.

199,-
1 szt.

1.

2.

kompaktowa budowa przy wysokiej 
skuteczności dzięki zastosowaniu
ogniw typu 21700

149,-
1 szt.

NOWOŚĆ

ARTYKUŁY 
OBJĘTE AKCJĄ

odczytywanie danych akumulatora i konfigurowanie parametrów
wydajnościowych poprzez Bluetooth® i aplikację Lidl Home

SMART

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 wygodnym mocowaniem do paska

Adapter do akumulatora  
20 V z lampką LED
• do zastosowania w akumulatorach 
 serii „PARKSIDE X 20 V Team“ jako Powerbank
• 2 przyłącza USB-A (każde 2,4 A) 
 do ładowania 2 urządzeń jednocześnie

Pilarka tarczowa  
akumulatorowa 20 V
• do dostępnych w handlu tarcz o Ø 150 mm

239,-
1 zestaw

PROSTA WYMIANA TARCZ DZIĘKI BLOKADZIE 
WRZECIONA SPINDLE LOCK

płynna regulacja 
głębokości i kąta cięcia

laser wyznaczający linię cięcia

podłączenie 
do zewnętrznego 
układu zasysania

ZNAMIONOWE OBROTY BIEGU JAŁOWEGO N₀ 3800 MIN-1

KĄT CIĘCIA 0–45°

MAKS. GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA (W DREWNIE) PRZY 0°: 0-48 MM  
PRZY 45°: 0-36 MM

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

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

39,99
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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ZNAMIONOWA LICZBA OBROTÓW N 2500-10000 MIN-1

do przecinania i zdzierania 
metalu, betonu lub płytek

Szlifierka kątowa  
akumulatorowa 20 V
• pokrywa ochronna 2 w 1 do przecinania 
 i szlifowania
• w zestawie: tarcza do cięcia metalu o Ø 125 mm, 
 klucz montażowy z dwoma otworami

SUPERCENA

179,-
1 zestaw

uchwyt 3-pozycyjny 
z powłoką 
antypoślizgową

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

szczegóły str. 24
30% TANIEJ

akumulator

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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Reflektor  
akumulatorowy LED
• 2 nastawiane poziomy jaskrawości 
 (100% / 50%) i tryb migania
• 20 diod świetlnych LED
• w zestawie zasilacz sieciowy

139,-
1 zestaw

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

NOWOŚĆ

Szorty robocze męskie
• 65% poliestru, 35% bawełny
• rozmiary: 48-56
• 2 wzory

wygodne 
kieszenie 
boczne

elementy 
odblaskowe

*cena regularna od piątku, 3.06 r.
**cena promocyjna obowiązująca wyłącznie 
w czwartek 2.06.2022 r. do wyczerpania zapasów. 

10 zł TANIEJ

49,90**
59,90*

1 para

ODKRYJ JAKOŚĆ,
CIESZ SIĘ CENĄ

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 
wiertarkowkrętarka 
udarowa 3 w 1, 20 V
• silnik z przekładnią 2-biegową i podłączanym

mechanizmem udarowym
• w zestawie: 2 bity, dodatkowy

uchwyt powlekany gumą

SUPERCENA

159,-
1 zestaw

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE
MAKS. MOMENT OBROTOWY 45 NM

OBROTY 1. BIEG 0 - 440 MIN-¹

2. BIEG 0 - 1650 MIN-¹

ZAKRES MOCOWANIA UCHWYTU 1,5 - 13 MM

LICZBA UDERZEŃ: 26400 MIN-¹

szybko mocujący uchwyt
 wiertarski z metalu 
z blokadą promieniową

włącznik/wyłącznik z płynną 
regulacją liczby obrotów 
i zatrzymywaniem 
(Quickstop)

automatyczna 
blokada wrzeciona
 SPINDLE LOCK

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

szczegóły str. 24
30% TANIEJ

akumulator

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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401994

Klej w sprayu 
lub rozpuszczalnik
• 4 rodzaje

19,99
1 opak.

Zestaw śrubokrętów,
8 elementów
• z wysokojakościowej stali chromowo-wanadowej
• w zestawie: 4 śrubokręty płaskie,  
 3 śrubokręty krzyżakowe, 1 próbnik napięcia

34,99
1 zestaw

Przyrządy pomiarowe
• 3 rodzaje: cyrkiel z rysikiem 
 traserskim, zestaw wag sprężynowych,
  mikrometr kabłąkowy

29,99
1 szt./1 zestaw

końcówki izolowane 
według DIN - do bezpiecznej 
pracy na elementach
pod napięciem do 1000 V

IDEALNY DO PRECYZYJNEGO
NAWADNIANIA KORZENI 
AŻ DO 35 ROŚLIN JEDNOCZEŚNIE

DŁ. CAŁKOWITA 30 M

Zestaw do nawadniania
kropelkowego, 80 elementów
• łatwy montaż, przycinanie i przebudowa
• w zestawie: przyłącze kranowe z regulacją ciśnienia, 
 3 elementy połączeniowe, 5 elementów, redukcyjnych, 
 7 zatyczek, 2 zawory odcinające, 35 kroplowników rzędowych, 
 25 uchwytów do rur oraz 2 rury o dł. 15 m

89,90
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.
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Kosiarka akumulatorowa 40 V
• szlifowany nóż ze stali specjalnej 
• innowacyjny silnik bezszczotkowy
• 2 tryby koszenia: Auto lub ECO
• ogranicznik boczny dla precyzyjnego
 koszenia na obrzeżach

SUPERCENA

599,-
1 szt.

WKŁAD DO MULCZOWANIA DO OPTYMALNEGO
PONOWNEGO UŻYCIA SKOSZONEJ TRAWY
W ROLI NAWOZU

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

SZEROKOŚĆ CIĘCIA OK. 43 CM

WYSOKOŚĆ CIĘCIA 25–75 MM (7-STOPNIOWA)

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
NA BIEGU JAŁOWYM

2900-3300 MIN-¹

OK. 50 L

DO 30% DŁUŻSZY 
CZAS PRACY 

W PORÓWNANIU 
Z TRADYCYJNYMI 

SILNIKAMI

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

REKOMENDOWANA POWIERZCHNIA
KOSZENIA DO 600 M 2

szczegóły str. 24
30% TANIEJ

akumulator

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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DŁ. 50 CM

Listwa na narzędzia
• szyna aluminiowa z 4 przesuwnymi 
 uchwytami zaciskowymi do trzonków 
 o średnicy od 2 do 3 cm

Piła akumulatorowa  
do gałęzi 20 V
• wymiana brzeszczota
 bez użycia narzędzi
• płynna regulacja liczby skoków
• w zestawie: brzeszczot 
 do ścinania Swiss-Made,
 pałąk podtrzymujący
 gałęzie oraz walizka

169,-
1 zestaw

4 GNIAZDA WTYKOWE  
Z TERMICZNYM  
ZABEZPIECZENIEM

LICZBA SKOKÓW 0-2700 MIN-¹

DŁ. SKOKU 20 MM

MAKS. Ø GAŁĘZI Ø 90 MM 

maks.

2,5
kg

BRAK

W ZESTAWIE
AKUMULATORA

24,99
1 szt.

Przedłużacz
bębnowy 25 m
• stabilny stelaż z rurki stalowej 
 z ergonomiczną rączką

159,-
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.
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Kosiarka  
akumulatorowa 20 V
• obustronny ogranicznik boczny
 zapewnia precyzyjne koszenie na obrzeżach
• wkład do mulczowania do optymalnego
 ponownego użycia skoszonej trawy 
 w roli nawozu

SZEROKOŚĆ CIĘCIA OK. 33 CM

POJ. ZBIORNIKA OK. 32 L

WYS. CIĘCIA
25–65 MM
(5-STOPNIOWA)

OK. 32 L

SZLIFOWANY NÓŻ ZE STALI SPECJALNEJ

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA POZWALA 
NA ZAOSZCZĘDZENIE MIEJSCA

SUPERCENA

449,-
1 szt.

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

REKOMENDOWANA POWIERZCHNIA
KOSZENIA DO 250 M 2

BRAK

W ZESTAWIE
AKUMULATORA

szczegóły str. 24
30% TANIEJ

akumulator

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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Dekoracyjna lampa
solarna LED
• ok. 44 cm (wys.)
• z diodą świetlną LED i wymienialnym
 akumulatorkiem Ni-MH
• 3 wzory

24,99
1 szt.

CZAS PRACY OK. 8 GODZ.

WŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE 
PRZY ZAPADAJĄCYM ZMIERZCHU

CZAS PRACY OK. 8 GODZ.

WŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE
PRZY ZAPADAJĄCYM ZMIERZCHU

CZAS PRACY OK. 8 GODZ.

5X

Girlanda solarna –  
żarówki LED
• dł. całkowita 5 m
• 50 wytrzymałych i energooszczędnych
 diod LED
• 2 wzory

39,99
1 zestaw

Lampki solarne
LED, 5 szt.*
• ok. 36 cm (wys.)
• ze stali szlachetnej

24,95 za 5-pak

4,99
czyli

1 szt.

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

Drugi produkt

50% TANIEJ**przy zakupie dwóch produktów lub ich wielokrotności. Klient 
w ramach jednej transakcji może kupić maksymalnie 10 zestawów. 
Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. 
Akcja trwa od czwartku 02.06.2022 r. do soboty, 04.06.2022 r. lub 
do wyczerpania zapasów, wyłącznie w sklepach stacjonarnych. 
Szczegóły w regulaminie dostępnym 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.

R 22/2234

Od czwartku, 2.06 
 do soboty, 4.06 



Podpórka do roślin
• ok. 103,5 cm (wys.)
• z metalu powlekanego 
 proszkowo
• 3 wzory

49,99
1 szt.

Parasol
przeciwsłoneczny
• Ø ok. 180 cm
• skuteczna ochrona przeciw 
 promieniowaniu UV  zgodnie ze 
 standardem UV 801

WODOODPORNY I NIEWCHŁANIAJĄCY
ZABRUDZEŃ DZIĘKI POWŁOCE TEFLON®

79,90
1 szt.

Od czwartku, 2.06 
 do soboty, 4.06 



Online.

Zawsze.

lidl.pl

30 dni  
na zwrot towaru

Zwroty  
za darmo

Dostawy do 
paczkomatów 
InPost

SUPERCENA

429,-
1 zestaw

Wyrzynarka 
akumulatorowa 20 V

SUPERCENA

159,-
1 szt.

Akumulatorowa
opalarka 20 V

SUPERCENA

129,-
1 szt.

BRAK

W ZESTAWIE
AKUMULATORA

BRAK

W ZESTAWIE
AKUMULATORA

SPRAWDŹ NARZĘDZIA I AKUMULATORY
Z SERII PARKSIDE 20 V TEAM

I CIESZ SIĘ ICH WIELOMA
MOŻLIWOŚCIAMI!

Akumulatorowy klucz
udarowy 20 V 400 Nm 
z akumulatorem 4 Ah 
i ładowarką

R 22/2236



 

więcej na www.lidl.pl

PONAD 160 ELEMENTÓW

19,99
1 zestaw

Zestaw do tworzenia  
biżuterii
• 4 zestawy do wyboru

19,99
1 szt.

Książeczka 
• 4 wzory

29,99
1 zestaw

Książeczka  
dźwiękowa
• 9 wzorów

2+

1+ 1+

21,99
 1 szt.

Książeczka  
edukacyjna 
• 5 wzorów

SPRAWDŹ NARZĘDZIA I AKUMULATORY
Z SERII PARKSIDE 20 V TEAM

I CIESZ SIĘ ICH WIELOMA
MOŻLIWOŚCIAMI!

Od czwartku, 2.06 
 do soboty, 4.06 

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 22/22 37



WYJĄTKOWO LEKKA

IDEALNA JAKO BAGAŻ PODRĘCZNY  
WEDŁUG WYTYCZNYCH WIĘKSZOŚCI LINII LOTNICZYCH

4 PODWÓJNE GUMOWANE KÓŁKA (360°)

UCHWYT TELESKOPOWY  
Z PRZYCISKIEM BLOKUJĄCYM

 Z FUNKCJĄ OKOBAN® DO SZYBKIEJ  
IDENTYFIKACJI ZAGUBIONEGO BAGAŻU

UWAGA! NISKO!

maks

10 kg 

30 l

maks

30 kg 

90 l

W ZESTAWIE WOREK NA BUTY LUB  DWA WORKI

3 KOLORY

POLIWĘGLAN JEST BARDZO LEKKI, PRZEZ CO WALIZKA WYKONANA 
Z NIEGO JEST WYJĄTKOWO WYGODNA W UŻYCIU, NAWET JEŚLI JEST 
MAKSYMALNIE ZAPAKOWANA. WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ I JAKOŚĆ WALIZEK 
Z POLIWĘGLANU TO DOSKONAŁY WYBÓR NA WIELE LAT.

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 22/2238

Tylko w  sobotę,  
4.06



www.tuv.com
ID 1419052894

FUNKCJONALNE WNĘTRZE:  
DWIE ZAPINANE KOMORY I PASEK

30 L, WYM. 55 X 40 X 20 CM (WYS. X SZER. X GŁ.)

69 L, WYM. 74 X 48,5 X 26,5 CM (WYS. Z SZER. X GŁ.)

90 L, WYM.  79 X 53 X 29 CM (WYS. X SZER. X GŁ.)
Z ZAMKIEM CYFROWYM  
TRAVEL SENTRY®

UWAGA! NISKO!

ODKRYJ JAKOŚĆ,  
CIESZ SIĘ CENĄ

maks

24 kg 

69 l

SUPERCENA

139,-
1 szt.

SUPERCENA

179,-
1 szt.

SUPERCENA

219,-
1 szt.

Walizka z poliwęglanu 

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 22/22 39

Tylko w  sobotę,  
4.06



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

Zestaw organizerów  
podróżnych, 8 elementów
• w zestawie 4 torby na odzież, bieliznę, obuwie  
 lub kosmetyki, 3 woreczki na suszarkę,  
 urządzenia cyfrowe lub biżuterię, 1 zawieszka  
 do walizki z możliwością opisania
• 3 wzory

34,99
1 zestaw

Składany plecak lub składana torba
• przegrody wewnętrzne zamykane na zamek błyskawiczny
• 3 wzory

Elektroniczna waga do bagażu
• czytelny wyświetlacz LCD
• z funkcją doważania TARA
• w zestawie bateria 3 V (DC) CR2032

24,99

PRECYZYJNY POMIAR W ODSTĘPACH CO 50 G

ZE ZINTEGROWANYM ETUI –  
PO ZŁOŻENIU ZAJMUJE  
NIEWIELE MIEJSCA

POJ. OK. 20 L POJ. OK. 25 L

DO WAŻENIA BAGAŻU (DO MAKS. 50 KG)

maks

15
kg

19,99
maks

15
kg

1 szt.

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 22/2240

Tylko w  sobotę,  
4.06



maks.

20
kg

PŁYNNE ROZSUWANIE OD 111 DO 200 CM

ŁĄCZNA DŁ. LINEK: 20 M

2 KÓŁKA UŁATWIAJĄCE TRANSPORT

BOCZNE ZACISKI DO ZAWIESZANIA MNIEJSZYCH UBRAŃ

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

UWAGA! NISKO!

Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie 
w sobotę, 4.06.2022 r.

Suszarka na pranie rozsuwana
• wymiary po rozłożeniu:  
 111-200 x 54,5 x 91,5 cm (dł. x szer. x wys.),  
 po złożeniu: 126 x 54,5 x 7 cm (dł. x szer. x wys.)

20 ZŁ TANIEJ

99,-**
119,-*
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1 szt.

SUSZARKA NA PRANIE
20 ZŁ TANIEJ**

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 22/22 41

Tylko w  sobotę,  
4.06



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.



M
O

ŻN
A

SU
SZYĆ W SUSZARCEMOŻ

N
A

PRAĆ W TEMP. AŻ 60
OC

chłonne  
i wytrzymałe

miękkie 
 i puszyste

100% 
bawełny

UWAGA! NISKO!

MAMY CENY TAKIE, 
JAK W ZESZŁYM ROKU!
STAŁA JAKOŚĆ, 
NIEZMIENNA CENA!*

*Recznik frotte marki Livarno był oferowany do sprzedaży w sieci Lidl w okresie od 11.10.2021 do wyczerpania zapasów w cenie 
od 11.99

od 11,99
1 szt.

Ręcznik frotté
• 4 wzory

Niezbędne dla domu
za tak niewiele

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 22/22

Tylko w  sobotę, 
4.06 



Ręcznik frotté
• 4 wzory  

UWAGA! NISKO!

HAFTOWANE 
APLIKACJE 
I OZDOBNE 

WYKOŃCZENIE

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 22/2242

Tylko w  sobotę,  
4.06



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

MAMY CENY TAKIE, 
JAK W ZESZŁYM ROKU!

30 X 50 CM, 2 SZT.

*Ręcznik frotte marki Livarno Home był oferowany do sprzedaży w sieci Lidl 
w okresie od 11.10.2021 do wyczerpania zapasów w cenie od 11.99

STAŁA JAKOŚĆ, NIEZMIENNA CENA*

chłonne  
i wytrzymałe

miękkie 
 i puszyste

100% 
bawełny

450 g/m2

13,98 za 2-pak

6,99
1 szt.

50 X 100 CM

SUPERCENA

11,99
1 szt.

70 X 140 CM

SUPERCENA

21,99
1 szt.

100 X 150 CM

SUPERCENA

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 22/22 43

Tylko w  sobotę,  
4.06



DZIĘKUJEMY
naszym partnerom za zaufanie

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO



UWAGA! NISKO!

NISKIE, CHOĆBY
NIE WIEM CO! 

LIDL CHRONI POLSKIE 
RODZINY PRZED INFLACJĄ

NAJTAŃSZY KOSZYK  
W LUTYM I MARCU 2022 SPOŚRÓD DYSKONTÓW OBJĘTYCH BADANIEM  
I RAPORTEM KOSZYK ZAKUPOWY ASM SALES FORCE AGENCY

U NAS ZROBISZ ZAKUPY 

Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 10% TANIEJ 
NA WYBRANY ASORTYMENT.  SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE DOSTĘPNYM NA WWW.LIDL.PL

W TYM ROKU ŁĄCZNIE JUŻ PONAD  

1500 PRODUKTÓW  
BYŁO TAŃSZYCH Z KUPONAMI W APLIKACJI LIDL PLUS

OD STYCZNIA MIELIŚMY JUŻ ŁĄCZNIE  
341 OBNIŻEK CEN STAŁEGO ASORTYMENTU

OBNIŻONE CENY PONAD 

3000 PRODUKTÓW 
W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NIŻSZEJ STAWKI PODATKU VAT OD 01.02.2022

TERAZ

0% VAT

KDR



30 L

UWAGA! NISKO! UWAGA! NISKO!
ODKRYJ JAKOŚĆ,  
CIESZ SIĘ CENĄ

69 L

SUPERCENA

179,-
1 szt.

90 L

SUPERCENA

219,-
1 szt.

*przy zakupie dwóch produktów lub ich wielokrotności. Klient w ramach jednej transakcji może kupić maksymalnie 10 zestawów. Rabat dotyczy 
produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja trwa od piątku 27.05.2022 r. do środy, 01.06.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

SUPERCENA

139,-
1 szt.

szczególy na str. 38-39

OD SOBOTY, 4.06

DLA DZIECI

DRUGI PRODUKT 
50% TANIEJ*

MIKSUJ DOWOLNIE

PIĄTKU 27.05.2022 R. DO ŚRODY, 01.06.2022 R.

Walizka z poliwęglanu



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



