
carrefour.pl

** Warunki promocji, w tym produkty nieobjęte promocją, znajdziesz w opisie kuponu. Kupon nie łączy się z innymi kuponami na całe zakupy. Regulamin jest dostępny na carrefour.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

NOWE OBLICZE
ULUBIONEGO 
SKLEPU

Codzienne
OKAZJE,
by kupować
TANIEJ

* Wystarczy, że pierwsze zakupy zrobisz 
z aktywnym kuponem 

za min. 70 zł z aplikacją 
Mój Carrefour**

w postaci e-bonu na kolejne zakupy*
20złZGARNIJ

 40%
TANIEJ

1799
opak.

2999
opak.

Kawa
rozpuszczalna

NESCAFÉ CLASSIC
300 g

59,97/kg

 50%
TANIEJ

249
kg

499
kg

Banany

oferta handlowa ważna 

od 1.12 do 6.12.2021

COŚ SPECJALNEGO na środę

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA: 
7.30 - 22.00

NIEDZIELA: 
10.00 - 18.00

NIEDZIELA HANDLOWA: 
9.00 - 21.00

Zapraszamy! 41-200 Sosnowiec, ul. Stanisława Staszica 8b



Alpejskie
Mleczko,

czekolada
MILKA

250 - 350 g
różne rodzaje

cena za opak. lub szt.
19,97 - 27,96/kg

4-pak

OFERTY DNIA na cały tydzień
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Filet
 z kurczaka

 37%
TANIEJ

999
kg

1599
kg

Piwo
KOZEL

LEŽÁK, ČERNÝ
4 x 0,5 l, puszka

cena za 4-pak
4,00/l

799
4-pak

1299
4-pak

 38%
TANIEJ

Polędwica 
z dorsza czarnego

3899
kg

4599
kg

 15%
TANIEJ

Mięso mielone 
wieprzowo-wołowe 

Carrefour
400 g, 12,48/kg

499
opak.

899
opak.

 44%
TANIEJ

699

1189

 41%
TANIEJ

100
 szt.

3999
szt. 

 97%
TANIEJ

*  Cena obowiązuje przy zakupie 

do 10 kg. Na każde kolejne 

opakowanie powyżej limitu 10 kg 

obowiązuje cena regularna.

6.
12

Naszymi dostawcami są m.in.: KOMPANIA PIWOWARSKA, AQUAPHOR.

Proszek, żel, 
kapsułki do prania

ARIEL 
PROCTER & GAMBLE

3,375 kg, 2,64 l, 26 - 33 szt.
różne rodzaje

cena za opak. lub szt.
7,70/kg, 9,84/l, 0,79 - 1,00/szt.

 45%
TANIEJ

2599

4789

Olej 
słonecznikowy**

WIELKOPOLSKI
1 l

599
szt.

849
szt.

 29%
TANIEJ

** Maksymalnie 2 szt. na jednym paragonie.

Cukier*
Carrefour

1 kg
11,96 zł/cena za 5 opak.

2,39/koszt kg
przy zakupie 5 opak.

cena 1 opak. 
poza zestawem - 2,99

239
opak.

KUPUJĄC 5 opak.

5 W CENIE4

Mandarynki 299
kg

Dzbanek 
fi ltrujący

AQUAPHOR 
FRESH

poj. 2,8 l
różne kolory

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGOCZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDASPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18  ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTJEST PRZEST¢PSTWEMPSTWEM



100% PIERZA NATURALNEGO

• dostępne w kolorach 
białym i różowym

• kołdry obszyte bizą 
dekoracyjną

klasa
energetyczna

G

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

USB x 2
złącze

NISKIE CENY dobre okazje

* Cena promocyjna zostanie naliczona przy kasie.

Naszymi dostawcami są m.in.: LEGO, MATTEL.

Pojazd z fi gurką
PSI PATROL

RYDER + POJAZD 
QUAD DINO RESCUE 

POJAZD REXA 
- 89,99 zł  139,00 zł

cena za opak. 5999
11900

pojazd z figurką

Klocki*
LEGO CITY

POŚCIG 
HELIKOPTEREM POLICYJNYM

60243
LEGO FRIENDS EKOLOGICZNA 

KAWIARNIA W HEARTLAKE CITY
41444

- 84,99 zł  121,00 zł
cena za opak. 8499

13200

LEGO CITY

Lalka 
z akcesoriami*
BARBIE KARIERA

różne rodzaje
cena za opak.

6999
13900

HDMI x 4
złącze

Zestaw*
HOT WHEELS 

PĘTLA 
MEGATRANSFORMACJA

10900
18900

Kołdra
wym. 220 x 200 cm - 169,00 zł  189,00 zł

poduszka
wym. 40 x 40 cm - 12,99 zł  16,99 zł

wym. 50 x 60 cm - 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm - 39,99 zł  44,99 zł

cena za szt.
11900

13900

wym. 155 x 200 cm

RABAT NALICZANY
PRZY KASIE

50%NA DRUGI
TAŃSZY
PRODUKT

43”

Smart T
V

Telewizor 43”
NOKIA 4300A 169900

219900

rabat 22%

Żwirek 
silikonowy

3,8 l
3,16/l

1199
opak.

Android TV



Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

CENY
NA NAJNIŻSZYM
POZIOMIE
WYBÓR
ROBI WRAŻENIE
OUTLET to strefa z ciekawymi 
ofertami i bardzo atrakcyjnymi 
rabatami.
Składa się z 5 części: 
1. Superhity
2. Okazje
3. Produkty do 5 zł 
4. Produkty do 10 zł
5. Produkty do 15 zł

W OUTLECIE czeka na Ciebie 
duży wybór produktów 
z działów: wyposażenie domu, 
hobby i majsterkowanie, ogród, 
zabawki, tekstylia i produkty 
AGD/RTV.

-10% 
Z kartą seniora 

w każdy wtorek

-10%
Z kartą dużej 
rodziny 
przez cały rok

i wygodne zakupy z usługą „Scan & Go” 

w aplikacji Mój Carrefour

ZNIŻKI 
DO -50%

2 tygodnie!Dostawy co 

N� ze zalety 



oferta handlowa ważna 

od 30.11 do 6.12.2021

TARG

carrefour.pl

ś w i e ż o ś c i

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl. Regulamin aplikacji Mój Carrefour jest dostępny na carrefour.pl.

999
kg

 Udo
z indyka

199
100 g

Polędwica
 łososiowa

PEKPOL

Karkówka
wieprzowa

bez kości

23%
RABAT

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

999
kg

1299

TV

TV

399
kg

Grejpfruty 
czerwone599

opak.

Pomarańcze
2 kg

3,00/kg
siatka, 1 kg - 2,99 zł

siatka, 2 kg

oferta ważna 
od 2.12 do 6.12

oferta ważna 
od 2.12 do 5.12

oferta ważna 
od 1.12 do 5.12

2 kg
siatka



Naszymi dostawcami są m.in.: NOWEL SP. Z O.O., LA LORRAINE POLSKA SP. Z O.O., INTER EUROPOL SA, VANDEMOORTELE EUROPE NV.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

g do potw.

Chleb z maślanką
NOWEL

550 g
6,53/kg 359

szt.

Rogal 
z szynką i serem

VANDEMOORTELE
105 g

2,85/100 g 299
szt.

169
szt.

Półbagietka w stylu 
hiszpańskim

LA LORRAINE 
110 g

1,54/100 g

089
szt.

Bułka z gryką
VANDEMOORTELE

70 g
1,27/100 g

OFERTA SPECJALNA

PIECZYWO
W OKAZYJNYCH CENACH

799
opak.

Ciasteczka 
orzechowe 

do samodzielnego 
przygotowania 

MISIE TULISIE
BAKAL

110 g, 7,26/100 g

289
szt.

Donut
STOKSON

58 - 75 g
różne rodzaje

3,85 - 4,98/100 g

Chleb słowiański
INTER EUROPOL 

380 g, 9,71/kg 369
szt.



Naszymi dostawcami są m.in.: HERRING, KRYMAR.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

700
opak.

Roladki 
z łososia 
wędzone
SUEMPOL

250 g
28,00/kg

2799
kg

Łosoś  
atlantycki

świeży
porcje z fileta

ze skórą

1899
kg

Boczek gotowy 
do pieczenia

ŁUKÓW

1099
kg

Łopatka
wieprzowa

MIĘSA I RYBY
W NISKICH CENACH

NOWOŚĆ

4999
kg

Sandacz
filet ze skórą

699
opak.

Mięso mielone 
wieprzowo-wołowe 

Carrefour
400 g, 17,48/kg

oferta ważna 
od 2.12

1499
kg

Flądra strzałozębna
HERRING, KRYMAR 

filet mrożony, glazura 25%



pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

, (22) 899 89 98, kontakt@carrefour.pl  Wszystkie informacje dostępne w katalogach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 kc. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej i akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie 
odbiegać od rzeczywistości. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Ceny towarów są podane w PLN i zawierają VAT. 

Za ewentualne błędy w druku przepraszamy.
1H48Bv2

DOŁĄCZ 
DO NAS:10% RABATU w każdy weekend

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL. Znajdź swój sklep z aktualną gazetką.

Naszymi dostawcami są m.in.: CRISPY NATURAL SP. Z O.O. SP.K., HELIO SA, VOG POLSKA SP. Z O.O. 

WARZYWA I OWOCE 
W ATRAKCYJNYCH CENACH

599
szt.

Masa makowa
z bakaliami

HELIO
850 g, 7,05/kg

799
kg

Daktyle
 suszone

699
opak.

Mak 
mielony
BACK MIT 

200 g
3,50/100 g

Suszone chipsy 
warzywne, 

owocowe
CRISPY 

NATURAL
15 - 18 g

wybrane rodzaje
13,28 - 15,93/100 g

239
opak.

Suszone chipsy 
owocowe

CRISPY NATURAL
plasterki jabłka

15 - 18 g
wybrane rodzaje

12,72 - 15,27/100 g

229
opak.

249
szt.

Granat

1999
opak.

Daktyle
MEDJULE

300 g
66,63/kg

899
opak.

Rodzynki 
sułtańskie

1 kg

399
szt.

Zioła 
w doniczce
Carrefour

bazylia, kolendra, 
pietruszka, mięta

850 g
szt.



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


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (PSR_SC_STD_V2_PT)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (SC paper \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'C4 Smallest 1.5 72 dpi'] [Based on 'Smallest1.3 PDF'] [Based on 'Smallest1.3 PDF'] [Based on 'Smallest1.3 PDF'] [Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


