
oferta handlowa ważna 
od 7.09 do 13.09.2021

TARG
ś w i e ż o ś c i

carrefour.pl

TARG
ś w i e ż o ś c i
TARG

ś w i e ż o ś c iś w i e ż o ś c i
oferta ważna

od 7.09 do 11.09

Winogrona 
czerwone
RED GLOBE

499
kg

Polskie 
pieczarki 599

kg
Polskie Polskie Polskie 

pieczarkipieczarki 599
kg

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

TVZ

R
E K L A M

Y

PRODUKT

Karkówka
wieprzowa

bez kości
bez aplikacji 

- 11,99/kg

51%
RABAT

899
kg

1849
kg

oferta ważna 
od 9.09 do 11.09

SZYBKA 
OKAZJA

Taka cena tylko przez 

3 DNI
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32

Kark wołowy
bez kości 2399

kg

Naszym dostawcą jest m.in. MOWI POLAND SALES SA.

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

Filety śledziowe 
à la matias ekstra

Carrefour 1399
kg 1799

kg

Polędwica z mintaja
HERRING, KRYMAR 

glazura 20%

MIĘSA I RYBY
W NISKICH CENACH

3399
kg

Brzuszki wędzone 
ekstra z łososia

MOWI

Flaki 
wołowe

krojone

1299
kg

699
opak.

Mięso z indyka 
na kotlety

INDYKPOL
500 g, 13,98/kg1399

opak.

Filet z kaczki
AMI

460 g 
z sosem żurawinowym, 

wolno gotowany
30,41/kg
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6 szt.
  opak.

32

Pączki
z marmoladą

Carrefour
6 szt.

360 - 420 g
16,64 - 19,42/kg

699
opak.

Naszymi dostawcami są m.in.: MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP.K, ZAKŁAD PIEKARNICZY OMAR, INTER EUROPOL SA, VANDEMOORTELE EUROPE NV, 
NOWEL SP. Z O.O.

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

Bagietka czosnkowa
Carrefour

165 g
1,33/100 g 219

szt.

Bagietka czosnkowa

PIECZYWO
W OKAZYJNYCH CENACH

Chleb 
drwalski fi ntes

INTER EUROPOL 
 380 g

8,92/kg

339
szt.

079
szt.

Ciabatta wypiekana 
na kamieniu

NOWEL
70 g, 1,13/100 g

Bułka 
podkowa 

żytnia
OMAR

85 g
1,16/100 g

099
szt.

Pestki dyni
MAKAR

1 kg

1999
opak.

1 kg
  opak.

Warkocz klonowy
VANDEMOORTELE

98 g
2,54/100 g 249

szt.
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GWARANCJA
SPRAWDZONYCH ZAKUPÓW 
✓ Jakość oraz świeżość warzyw i owoców 

sprawdzamy kilka razy dziennie.  
✓ Zostawiamy tylko najlepsze i najładniejsze sztuki. 
✓ Godziny kontroli produktów zapisujemy na tablicy.
✓ Dbamy o wygląd stanowisk.

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

 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.
1H00v1

DOŁĄCZ 
DO NAS:10% RABATU w każdy weekend

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

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL  Znajdź swój sklep z aktualną gazetką.
carrefour@galluppolska.pl

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

 Wszystkie informacje dostępne w gazetkach 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.
1H36Bv1

DOŁĄCZ 
DO NAS:10% RABATU w każdy weekend

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

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

Grejpfruty 
czerwone 499

kg

299
kg

Dynia
makaronowa,

dynia piżmowa,
dynia Hokkaido,

dynia Nelson, 
dynia Muscat

199
kg

Dynia Gomez

169
kg

Polska 
marchew

WARZYWA I OWOCE 
W ATRAKCYJNYCH CENACH

099
szt.FigiMango 499

szt.

1 2 3

4

5

6

DUŻY
KALIBER

1. dynia Muscat
2. dynia Nelson
3. dynia Gomez 
4. dynia makaronowa
5. dynia piżmowa
6. dynia Hokkaido
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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

