
OD PONIEDZIAŁKU 7.06
Raz ALDI, zawsze ALDI

OD CZWARTKU 10.06 OD SOBOTY 12.06OD ŚRODY 9.06

str. 27 str. 21 str. 29

OD PONIEDZIAŁKU 7.06
Ni� będnik 

kibicakibica

QUIGG
Wentylator 
w stylu retro
Sztuka

-25%

179
239

SUN SNACKS
Chipsy faliste
Opak. 140 g
(100 g = 1,28)

HIT

129

-32%

399
595

LE COQ DE FRANCE
Brie
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)

STRAIGHT UP
Moda XXL 
Koszula męska
Sztuka

HIT

3999

-30%

1390
1990

WĘDLINIARNIA
Boczek wędzony
Cena za kg

ŚWIEŻEJESZ
Maliny
Opak. 125 g
(100 g = 3,99)

-37%

499
799

Pepsi/
Mirinda/7UP 
Opak. 2 × 1 l
(1 l = 3,00)

TYLKO TERAZ

599

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



DO-44%44%44OWOCE
I WARZYWA

Ziemniaki 
jadalne jadalne 
wczesne
Cena za kg

-44%

279
499

ŚWIEŻEJESZ
Sałata cięta mix
Opak. 140/150/250 g
(100 g = 1,99/1,86/1,12)

-30%

279
399

Pomidory 
gałązka
Cena za kg
klasa 1

-37%

499
799

ŚWIEŻEJESZ
Szparagi 
zielone
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)

-41%

999
1699

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TĘ SZYNKĘ ZNAJDZIESZ NA STR. 10

Proste i pełne 
smaku! 

Delikatne i kremowe szparagi 
lubią się otulać wyrazistą w smaku 

szynką szwarcwaldzką. Do tego jajko 
w koszulce… i letnia kolacja gotowa!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.2
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LEMONIADA ARBUZOWA

SKŁADNIKI DO PODANIA

• 1,5 kg arbuza
• sok z 1 cytryny
• 2 łyżki cukru
• 1,5 l wody

• mięta
• cytryna
• maliny
• lód w kostkach

PRZEPIS

Pół szklanki wody z cukrem i sokiem z jednej 
cytryny zagotuj na syrop. Zostaw do ostudzenia. 
Arbuza obierz ze skórki i pokrój w mniejsze 
kawałki. Miąższ zmiksuj. W dużym dzbanku 
połącz syrop cukrowy, zmiksowanego arbuza 
oraz pozostałą wodę. Zamieszaj i trzymaj 
w lodówce do czasu podania. Podawaj 
w schłodzonych szklankach z lodem, listkami 
mięty, plasterkiem cytryny lub malinami. Morele

Cena za kg

-33%

999
1499

ARBUZOWE love

ŚWIEŻEJESZ
Arbuz mini
Cena za kg

-42%

399
699

MALINY ZNAJDZIESZ NA STR. 21

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 3
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GRILLA!
PASUJE DO

DO-26%MIĘSO

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso z uda 
kurczaka
Opak. 500 g
(1 kg = 10,98)
klasa A

-26%

549
749

MORLINY
Zestaw grillowy 
w plastrach
Cena za kg 
w opakowaniu: karkówka, 
szynka, boczek; plastry

TYLKO TERAZ

1890

Skrzydełka 
z kurczaka 
w marynacie
Cena za kg
o smaku ranger steak 
i słodkie chilli

TYLKO TERAZ

1499

MORLINY
Żeberka wieprzowe 
wolno gotowane
Cena za kg
wstępnie przygotowane metodą długiego 
gotowania – dzięki temu produkt zachowuje 
jeszcze lepszą jakość; wystarczy podgrzać 
30 minut w piekarniku

TYLKO TERAZ

1990

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

GRILLA!
PASUJE DO

GRILLA!
PASUJE DO

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.4
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GRILLA!
PASUJE DO

DO-30%WĘDLINY

WĘDLINIARNIA
Boczek wędzonyBoczek wędzony
Cena za kg
surowy; w kawałku

-30%

1390
1990

KRAKUS 
Kiełbasa śląska
Opak. 550 g
(1 kg = 21,80)
wieprzowa, wędzona, 
parzona; 100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 104 g mięsa

TYLKO TERAZ

1199

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Pasztet francuski 
Słoik 180 g
(100 g = 4,44)
do wyboru: z zająca, z królika, z kaczki, 
z jelenia w koniaku 

TYLKO TERAZ

799
-23%

999
1299

HOWE
Kiełbaski norymberskie
Opak. 250/300 g
(100 g = 4,00/1 kg = 33,30)
mięso wieprzowe: 95%; do wyboru: 
klasyczne lub odtłuszczone

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 5
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NA EKSPOZYTORZEBułka 
bawarska
Sztuka 100 g
pszenna

-22%

089
115

Bagietka 
z masłem 
czosnkowym
Sztuka 165 g
(100 g = 1,12)
pszenna; z dodatkiem 
ziół i przypraw

-22%

185
239

Bułka football
Sztuka 65 g
(100 g = 1,06)
pszenna, 
z dodatkiem płatków 
ziemniaczanych (8%)

TYLKO TERAZ

069

Ciastko ze słonym 
karmelem 
Sztuka 82 g
(100 g = 2,43)
ciastko duńskie z nadzieniem 
o smaku słonego karmelu (17,5%), 
ozdobione płatkami migdałów

TYLKO TERAZ

199
GOOD FOOD
Wafle 
kukurydziane 
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)
do wyboru: cebulowe z kwaśną 
śmietaną lub paprykowe

TYLKO TERAZ

299

DO-22%PIECZYWO

CONRADL
Ciasto z wiśniami/jabłkami
Sztuka 290 g
(1 kg = 22,38)
ciastko biszkoptowe; posypane kruszonką; 
zawartość nadzienia: ok. 25%

TYLKO TERAZ

649

Ni� będnik 
kibicakibica

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.6
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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

MEINE KUCHENWELT
Gofry belgijskie
Opak. 455/550 g
(1 kg = 17,56/14,53)
do wyboru: z cukrem lub z czekoladą

TYLKO TERAZ

799

PORTLAND
Włoszczyzna 
suszona
Opak. 300 g
(1 kg = 19,30)
w opakowaniu: marchew, 
pasternak, por, cebulka, 
pietruszka, seler; 
doskonały dodatek 
do potraw

-22%

579
745

Konfitura brzoskwiniowa 
z marakują
Słoik 420 g
(1 kg = 11,88)
zawartość owoców: 88%

TYLKO TERAZ

499

KAMIS
Przyprawa Street Food 
Opak. 15 g
(100 g = 11,27)
do wyboru: meksykańska, grecka lub tajska

TYLKO TERAZ

169
DO-22%PŁACISZ

MNIEJ

LA FINESSE
Pierożki ravioli
Puszka 800 g
(1 kg = 7,49)
do wyboru: z mięsem wołowym 
w sosie pomidorowym lub bolognese 

TYLKO TERAZ

599

VEGETA NATUR
Przyprawa do mięs
Opak. 170 g
(100 g = 2,35)
naturalna mieszanka warzyw 
i przypraw; bez wzmacniaczy smaku, 
sztucznych barwników i aromatów

TYLKO TERAZ

399
M.E.A.L.
Żołnierskie 
danie gotowe
Puszka 810/830 g
(1 kg = 8,63/8,42)
do wyboru: grochówka z kiełbasą i boczkiem wędzonym, zupa gulaszowa, 
fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem, kapuśniak

TYLKO TERAZ

699

TYLKO TERAZ

299
VEGETA NATUR
Fix do potraw
Opak. 40/45/60 g
(100 g = 7,48/6,64/4,98)
do wyboru; lasagne, 
spaghetti bolognese, klopsiki 
w sosie pomidorowym, papryka 
nadziewana, burgery, gulasz

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 7
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MILSANI
Jogurt pitny 
Opak. 500 g
(1 kg = 3,78)
zawartość tłuszczu: 0,1%; 
do wyboru: brzoskwinia-
-marakuja, cytryna-
-limonka, truskawka, wanilia

-17%

189
229

SERENADA
Ser Radamer
Opak. 150 g
(100 g = 2,19)
ser typu szwajcarskiego o mlecznym, 
lekko słodkim aromacie i orzechowej nucie; 
do wyboru: klasyczny lub wędzony

-25%

329
439

DO-32%NABIAŁ

STARBUCKS
Hazelnut 
Macchiato
Opak. 220 ml
(100 ml = 3,18)
mleczny napój kawowy 
o smaku orzechów laskowych 

TYLKO TERAZ

699

IL GUSTO DELL’ITALIA
Deser lodowy
Opak. 2 × 150 ml
(1 l = 26,63)
oryginalne włoskie lody podane w eleganckim pucharku; do wyboru: 
wiśniowe, truskawkowe, tiramisu, orzechowe, cytrynowe, czekoladowe

-20%

799
999

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

Lody Kaprysek
Opak. 220 ml
(100 ml = 0,90)
do wyboru: śmietankowe z sosem 
karmelowym lub waniliowe 
z sosem z czarnej porzeczki

TYLKO TERAZ

199

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

LE COQ DE FRANCE
Brie
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
francuski ser pleśniowy, 
miękki; zawartość tłuszczu 
w suchej masie: 60%

-32%

399
595

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.8
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GRATKA
dla łasuchów

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkach

MUCCI
Lody Simsalabim
Opak. 621 ml
(1 l = 13,67)
w opakowaniu 5 różnych rodzajów

-22%

849
1099

ALGIDA
Lody 
Big Milk Intense
Opak. 1 l
do wyboru o smaku: owoców 
leśnych, słonego karmelu 
lub truskawkowym

-23%

999
1299

NESTLÉ
Lody KitKat
Opak. 480 ml
(1 l = 27,06)
kakaowe z sosem 
o smaku czekoladowym

TYLKO TERAZ

1299

NESTLÉ
Lody Lion na patyku
Opak. 100 ml
karmelowe z sosem karmelowym, w mlecznej 
czekoladzie, z kruszonym waflem i kawałkami ciasteczek

TYLKO TERAZ

399

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

-22%

699
899

MUCCI
Rożki
Opak. 6 × 120 ml
(1 l = 9,71)
do wyboru: waniliowo-orzechowe, waniliowo-
-truskawkowe, waniliowo-czekoladowe

produkt
głęboko 

mrożony

 bez barwników

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 9
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Frytki z kurczaka
Opak. 390 g
(1 kg = 25,62)
w panierce

TYLKO TERAZ

999

WARMIA
Stek wołowy Rib Eye
Cena za 100 g
starannie wyselekcjonowana 
wołowina dojrzewająca na sucho 
min. 35 dni

TYLKO TERAZ

699

Kiełbaski 
w sosie curry
Opak. 220 g
(100 g = 3,18)
z drewnianym widelczykiem

TYLKO TERAZ

699

BBQ 
Karkówka 
rolowana 
Opak. 310 g
(1 kg = 31,90) 
w marynacie paprykowej 

TYLKO TERAZ

989

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

NOWA 
MARKA Ni� będnik 

kibicakibica

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

TANNENHOF
Szynka 
szwarcwaldzka
Opak. 100 g
100 g produktu wyprodukowano 
ze 130 g szynki wieprzowej 

-25%

449
599

Bagietki nadziewane
Opak. 350 g
(1 kg = 11,40)
do wyboru: z masełkiem ziołowym 
lub czosnkowym; 2 sztuki w opakowaniu

TYLKO TERAZ

399
produkt
głęboko 

mrożony

GRILLA!
PASUJE DO

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.10
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NA EKSPOZYTORZE

WĘDLINIARNIA
Kabanosy XXL 
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)
do wyboru: wieprzowe, 
drobiowo-wieprzowe lub z chili

TYLKO TERAZ

499

BBQ
Bułki do burgerów
Opak. 200 g
(100 g = 2,25)
do wyboru: pszenne lub pełnoziarniste

TYLKO TERAZ

449

Cheeseburger 
Opak. 225 g
(100 g = 4,44)
do wyboru: chicken 
cheese burger 
lub double cheese beef

TYLKO TERAZ

999

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

NOWA 
MARKA

produkt
chłodzony

Ni� będnik 
kibicakibica

SOKOŁÓW
Burger wieprzowo-wołowy 
o smaku cheddara
Opak. 400 g
(1 kg = 22,48)
na grilla, patelnię i do piekarnika

TYLKO TERAZ

899

GOLDÄHREN
Party bułeczki 
Opak. 250 g
(100 g = 2,80)
bułeczki pszenne 
posypane serem, 
makiem lub sezamem

TYLKO TERAZ

699

ROLESKI
Sos
Opak. 315/325 g
(1 kg = 15,84/15,35)
do wyboru: jogurtowy z czarnym 
czosnkiem, jogurtowy z ziołami, 
tysiąca wysp

TYLKO TERAZ

499

Skomponuj swojego burgera

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 11
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Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Serowe nici 
wędzone 
Opak. 50 g
(100 g = 5,98)
wędzony ser parzony, 
półtłusty

TYLKO TERAZ

299

DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

-24%

249
329

HOFBURGER
Limburger/Allgäuer
Opak. 180/200 g
(100 g = 3,05/2,75)
niemiecki ser miękki; z porostem 
czerwonej lub białej pleśni; 
do wyboru dwa rodzaje

-21%

549
699

-22%

349
449

ARLA
Apetina Snack 
Opak. 100 g
serek sałatkowy w kostkach 
w oleju z suszonymi 
pomidorami lub z ziołami

D’ANTELLID’ANTELLI
Mozzarella mini
Opak. 125 g
(100 g = 1,99)
classic

serek sałatkowy w kostkach 

Ni� będnik 
kibicakibica

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.12
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DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

Sałatka azjatycka
Opak. 150 g
(100 g = 3,99)
do wyboru: kimchi, wakame z fasolą 
edamame lub wakame z sezamem

TYLKO TERAZ

599

-25%

449
599

KING’S CROWNKING’S CROWN
Papryka opiekana
Słoik 530 g
(1 kg = 14,48)
delikatna, słodko-kwaśna; 
bez skórki; w aromatycznej 
zalewie; masa netto 
po odsączeniu: 310 g

produkt
chłodzony

KING’S CROWN
Korniszony premium
Słoik 370 g
(100 g = 1,99)
do wyboru: z chili, z miodem, 
z ziołami; masa netto po odsączeniu: 190 g

-20%

379
475

KING’S CROWN
Greckie oliwki
Opak. 4 × 115/120 g
(100 g = 3,86/3,54)
zielone oliwki; cztery jednoporcjowe opakowania; 
do wyboru: nadziewane czosnkiem lub pastą paprykową; 
masa netto po odsączeniu: 4 × 55/60 g

TYLKO TERAZ

849

DELIKATO
Pasta ajvar
Opak. 350 g
(1 kg = 11,40)
pasta z papryki i bakłażana; 
do wyboru: łagodna lub ostra

TYLKO TERAZ

399

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 13
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DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

Poleca ROBERT LEWANDOWSKI!

SCHWEPPES
Tonic
Butelka 1,35 l
(1 l = 2,96)
napój gazowany z chininą

-20%

399
499

RL9
Kawa ziarnista
Opak. 1 kg
do wyboru: Crema 
lub Espresso

TYLKO TERAZ

4999
RL9
Ice Tea Junior
Butelka 355 ml
(1 l = 7,01)
napój herbaciany 
z witaminami; do wyboru: 
Rooibos czerwona 
pomarańcza, zielona 
herbata truskawka

TYLKO TERAZ

249

RL9
Baton musli
Opak. 40 g
(100 g = 7,48)
o smaku truskawkowym

TYLKO TERAZ

299

BISCOTTO
Belgijskie 
ciasteczka karmelowe
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
tradycyjny belgijski wypiek 

TYLKO TERAZ

599

CIASTECZKA 
Z KRAKOWA
Koperta 
z jabłkiem
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
kruche ciastka z cynamonem 
oraz nadzieniem jabłkowym

TYLKO TERAZ

899

ZAWIERA 
20% SOKU

NA EKSPOZYTORZE

20
TYLKO TERAZ

Ni� będnik  kibicakibica

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.14

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 7–12.06



DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

NA EKSPOZYTORZE

HORTEX
Napój owocowy
Butelka 1,75 l
(1 l = 1,65)
do wyboru: pomarańcza-ananas, 
jabłko-rabarbar, cytryna-limonka

TYLKO TERAZ

289

Coca-Cola
Puszka 6 × 0,33 l
(1 l = 6,06)
napój gazowany

TYLKO TERAZ

1199

KARLSKRONE
Fassbrause 
napój 
bezalkoholowy
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,58)
napój o smaku 
cytrynowym z dodatkiem 
piwa bezalkoholowego

TYLKO TERAZ

229

Pepsi/ 
Mirinda/7UP
Opak. 2 × 1 l
(1 l = 3,00)
napój gazowany

TYLKO TERAZ

599
OSHEE
Napój izotoniczny
Butelka 0,75 l
(1 l = 2,65)
wzbogacony witaminami; 
do wyboru: grapefruit, watermelon

TYLKO TERAZ

199

MORENO
Mocca
Słoik 200 g
(100 g = 5,00)
kawa rozpuszczalna; 
mocna i aromatyczna

-16%

999
1199

CISOWIANKA
Woda mineralna 
lekko gazowana
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,84)
średnio nasycona dwutlenkiem 
węgla pochodzenia naturalnego; 
średnio zmineralizowana; 
niskosodowa

-25%

126
169

TYLKO 
W 6PAKU

TYLKO W 2PAKU

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 15
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NA EKSPOZYTORZE

EL SABOR
Dip
Słoik 300/315 g
(1 kg = 21,63/20,60)
do wyboru: hot salsa, 
salsa lub serowy

TYLKO TERAZ

649
WIEJSKIE ZIEMNIACZKI
Chipsy
Opak. 130 g
(100 g = 2,68)
do wyboru: masło z solą 
lub zielona cebulka 

TYLKO TERAZ

349
EL SABOR 
Nachos Chips
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
przekąska kukurydziana 
o smaku chili

TYLKO TERAZ

499

PRZYSNACKI
Prażynki 
Reksio
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)
keczupowe

TYLKO TERAZ

299
Słonecznik 
solony
Opak. 150 g
(100 g = 2,66)
z przyprawami

TYLKO TERAZ

399

LAY’S  
Oven Baked 
Opak. 200 g
(100 g = 2,75)
pieczone formowane chipsy 
ziemniaczane o smaku 
grillowanej papryki 

TYLKO TERAZ

549
PRINGLES
Chrupki
Opak. 165 g
(100 g = 3,99)
do wyboru: pikantne, pikantna 
papryka lub śmietanowo-
-cebulowe

TYLKO TERAZ

659

SUN SNACKS
Chipsy faliste
Opak. 140 g
(100 g = 1,28)
do wyboru: fromage, 
paprykowe, solone 
lub zielona cebulka

-25%

179
239

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

255
319

TRADER JOE’S
Chipsy jabłkowe
Opak. 40 g
(100 g = 6,38)
100% owoców

Ni� będnik      kibicakibica

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.16
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Piwo Garage 
Hard Lemon/
Kamikaze* 
Butelka 0,4 l
(1 l = 9,98)
połączenie piwa i napoju o smaku 
cytrynowym lub curaçao i limonki
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4,6% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

399
Piwo 
Heineken 0%*
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
piwo bezalkoholowe 
o orzeźwiającym, 
owocowym smaku, 
z delikatną słodową 
podbudową
kraj pochodzenia: Polska
alk. 0% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

299

Piwo Heineken*
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,78)
jasne, pasteryzowane
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

DO-14%PŁACISZ
MNIEJ

-13%

259
299

Piwo Żywiec*
Puszka 0,5 l
(1 l = 5,18)
piwo jasne
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,6% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

-14%

299
349

Piwo Warka Radler*
Puszka 0,5 l
(1 l = 5,98)
połączenie piwa z lemoniadą 
o smaku cytrynowym
kraj pochodzenia: Polska
alk. 3,5% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

-12%

289
329 Piwo Połczyn Full*

Puszka 4 × 0,5 l
(1 l = 5,00)
lager w 100% z naturalnych 
składników, wyprodukowany 
na wodzie ze źródła artezyjskiego, 
długi proces leżakowania i fermentacji
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

999

Piwo 
Hoegaarden*
Butelka 0,33 l
(1 l = 15,12)
białe piwo pszeniczne 
z dodatkiem kolendry 
i gorzkich pomarańczy
kraj pochodzenia: Belgia
alk. 4,9% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

499

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 

Ni� będnik      kibicakibica

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 17
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LACURA
Balsam/
Mleczko 
do ciała
Opak. 500 ml
(1 l = 10,98)
intensywnie nawilża; 
zawiera cenne olejki; 
do wyboru dwa rodzaje

-21%

549
699

LACURA
Krem do twarzy 
na dzień/noc
Opak. 50 ml
(100 ml = 14,98)
do wyboru różne rodzaje 

-25%

749
999

LACURA
Krem pod oczy
Opak. 15 ml
(100 ml = 49,93)
do wyboru różne rodzaje

-25%

749
999

KURIKUR
Tabletki 
do czyszczenia protez
Opak. 4 × 27 szt.
(1 szt. = 0,09)
usuwają przebarwienia i osady; 
mocny efekt czyszczący i odświeżający; mocny efekt czyszczący i odświeżający; 
w praktycznych plastikowych tubkac

-33%

999
1499

EVELINE
Mgiełka/
Pianka/
Rozświetlacz 
do ciała 
Brazilian 
Golden Tan
Opak. 150 ml
(100 ml = 9,99)
do wyboru: 
mgiełka samoopalająca, 
brązująca pianka 
lub złoty rozświetlacz 
do ciała 

TYLKO TERAZ

1499

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

STR8
Spray 
zapachowy 
dla mężczyzn 
Opak. 75 ml
(100 ml = 18,65)
do wyboru różne 
rodzaje

TYLKO TERAZ

1399

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.18
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TE I INNE PRODUKTY MARKI DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

DO-22%PŁACISZ
MNIEJ

GILLETTE SIMPLY VENUS 3
Maszynka systemowa 
do golenia dla kobiet
Zestaw
zapewnia dokładne golenie; w zestawie: 
uchwyt oraz 3 wkłady wymienne

TYLKO TERAZ

1299

-22%

1399
1799

ANNA BIONDI
Woda perfumowana 
dla kobiet
Butelka 75 ml
(100 ml = 18,65)
w eleganckiej butelce; 
do wyboru różne rodzaje

VACO 
Płyn 
na komary, 
kleszcze 
i meszki 
dla dzieci
Opak. 80 ml
(100 ml = 12,49)
zapewnia ochronę, 
skutecznie odstrasza 
owady 

TYLKO TERAZ

999
VACO
Krem 
łagodzący 
dla dzieci
Opak. 75 ml 
(100 ml = 11,99)
przynosi ulgę 
przy ukąszeniach 
i podrażnieniach

TYLKO TERAZ

899

VACO 
Elektrofumigator 
na komary
Opak. 30 ml
(100 ml = 53,30)
opakowanie zawiera 
urządzenie oraz płyn; 
działa przez ok. 30 nocy

TYLKO TERAZ

1599

VACO
Spray Max 
na komary, 
kleszcze 
i meszki
Opak. 100 ml
zawiera panthenol, 
zapewnia długotrwałą 
ochronę 

TYLKO TERAZ

1299

TE I INNE PRODUKTY MARKI 
DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

VACO
Strażak na osy 
i szerszenie
Opak. 300 ml
(1 l = 66,63)
zasięg 5,5 metra

TYLKO TERAZ

1999

GILLETTE
Maszynka 
do golenia 
Blue 3
Opak. 8 szt.
(1 szt. = 3,25)
z chromowanymi ostrzami 
i paskiem nawilżającym; 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

2599

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 19
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LENOR
Perełki zapachowe
Opak. 140 g
(100 g = 9,28)
rozpuszczają się podczas prania, uwalniają 
swój zapach i nasycają nim włókna ubrań

TYLKO TERAZ

1299

ARIEL
Żel do prania
Butelka 2,2 l
(1 l = 10,90)
do tkanin kolorowych

TYLKO TERAZ

2399SOLO
Papier toaletowy 
3-warstwowy
Opak. 8 rolek
(1 rolka = 0,75)
czysta celuloza, bielona bez użycia 
chloru, wyjątkowo miękki i wytrzymały; 
z ozdobnym wzorem

-20%

599
749

FAIRY
Płyn 
do naczyń
Opak. 
900 ml
(1 l = 6,10)
do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

549

FAIRY
Kapsułki do zmywarki
Opak. 28/35 szt.
(1 szt. = 1,00/0,80)
do wyboru: Platinum Plus 
lub Platinum All in One

TYLKO TERAZ

2799

SILAN
Płyn 
do płukania
Butelka 1,375 l
(1 l = 6,54)
do wyboru: Sensitive 
lub Fresh Sky 

-24%

899
1189

TANDIL
Chusteczki aktywnie wybielające/
zapobiegające farbowaniu
Opak. 20/24 szt.
(1 szt. = 0,27/0,23)
do wyboru:
• aktywnie wybielające: zapobiegają szarzeniu 

i żółknięciu tkanin
• przeciw farbowaniu: pochłaniają uwolnione do wody 

barwniki, zapobiegając zafarbowaniu pozostałego prania

-21%

549
699

DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.20
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GRILLA!
PASUJE DO

Kiełki Duo
Opak.

TYLKO TERAZ

249

ŚWIEŻEJESZ
Borówka amerykańska
Opak. 500 g
(1 kg = 31,98)

TYLKO TERAZ

1599

-23%

649
849

DO-37%PŁACISZ
MNIEJ

Dziki dorsz 
atlantycki w przyprawach
Opak. 225 g
(100 g = 5,33)
filet z dorsza ze skórą; z masłem klarowanym; 
do wyboru: w przyprawach indyjskich lub toskańskich; 
w tacce aluminiowej prosto na grilla

TYLKO TERAZ

1199

MIĘSNE SPECJAŁY
Schab wieprzowy
Opak. 360 g
(1 kg = 18,03)
bez kości; 
plastry

BBQ
Pstrąg 
tęczowy 
patroszony 
w przyprawach
Cena za 100 g
w aromatycznych 
przyprawach 
imbir-chili-limonka; 
w tacce aluminiowej 
prosto na grilla

-23%

229
299

NOWA MARKA

ŚWIEŻEJESZ
Maliny
Opak. 125 g
(100 g = 3,99)

-37%

499
799

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 21
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Chleb słonecznikowy 
Sztuka 440 g
(1 kg = 4,30)
pszenno-żytni

-24%

189
249

CUCINA
Kapary 
Słoik 100 g
(100 g = 3,82)
w aromatycznej zalewie; masa netto po odsączeniu: 60 g

-23%

229
299

DAWTONA
Passata Rustica
Butelka 690 g
(1 kg = 4,33)
przetarte pomidory 

-25%

299
399

MÜLLER
Müllermilch 
Shake
Butelka 400 g
(1 kg = 7,48)
napój mleczny; 
wyjątkowo kremowe 
orzeźwienie; do wyboru 
w czterech wariantach 
smakowych: banan, 
truskawka, czekolada-
-ciasteczka, wanilia

TYLKO TERAZ

299

SIERPC
Masło królewskie 
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
zawartość tłuszczu: 82%

TYLKO TERAZ

499

ŁOSOŚ USTKA
Łosoś w sosie/w oleju 
Puszka 110 g
(100 g = 3,99)
do wyboru: w oleju z pieprzem cytrynowym, 
w sosie słodkim chili, po królewsku

TYLKO TERAZ

439

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.22
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NA EKSPOZYTORZE

HELLENA 
Oranżada 
czerwona 
Butelka 1,25 l
(1 l = 2,23)
napój gazowany 

-20%

279
349

Ni� będnik  kibicakibica

Chleb słonecznikowy 
Sztuka 440 g
(1 kg = 4,30)
pszenno-żytni

TRADER JOE’S
Pistacje
Opak. 125 g
(100 g = 5,03)
prażone i solone

-30%

629
899

HOOP
Syrop 
o smaku coli
Butelka 430 ml
(1 l = 9,28)
z dodatkiem witaminy C, 
najlepiej smakuje 
z dodatkiem wody 
gazowanej 

TYLKO TERAZ

399

WOSANA
Sok 
pomarańczowy 
Butelka 2,8 l
(1 l = 2,85)
100% sok

TYLKO TERAZ

799

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

299
LAJKONIK
Mini krakersy
Opak. 100 g
do wyboru: o smaku 
czerwonej papryki 
lub solone

-20%

799
999

CHOCEUR
Czekolada & herbatnik
Opak. 300 g
(1 kg = 26,63)
czekolada mleczna z herbatnikiem; do wyboru: 
z nadzieniem mlecznym lub cappuccino

DR GERARD
Pryncypałki
Opak. 214/235 g
(100 g = 1,63/1,49)
wafle z kremem, dekorowane 
czekoladą mleczną; do wyboru: 
z kremem kakaowym 
lub o smaku orzechowym 

-22%

349
449

Piwo Łomża Pils* 
Puszka 6 × 0,5 l
(1 l = 3,98)
piwo jasne typu pils
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj. 
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

1194

Piwo Perła 
Chmielowa*
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,98)
sztandarowy produkt 
browaru; piwo jasne, 
pełne
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 6% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

249

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 JEST 

PRZESTĘPSTWEM

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 23



999
GARDENLINE
Byliny i kwiaty 
letnie jednoroczne
Sztuka
w doniczce o średnicy 13 cm, wysokość: 20–35 cm; do wyboru różne rodzaje

3999
GARDENLINE
Hibiskus/
Dipladenia
Sztuka
w doniczce o średnicy 21 cm; 
do wyboru różne kolory

1799
GARDENLINE
Trawy 
wiecznie zielone
Sztuka
w doniczce o średnicy 
14 cm, wysokość: 20–40 cm, 
do wyboru różne rodzaje

699
GARDEN FEELINGS
 Nawóz uniwersalny 
w płynie
Butelka 1 l
zawiera wszystkie ważne do rozwoju 
roślin mikroelementy; nadaje się do roślin 
pokojowych, balkonowych i ogrodowych 
oraz roślin wrażliwych, takich jak orchidee; 
pobudza rozrost korzeni i zwiększa odporność 
roślin; zapewnia obfite i barwne ukwiecenie

DOSTĘPNE 
OD ŚRODY

DOSTĘPNE 
OD ŚRODY

Ni� będnik 
kibicakibica

GARDENLINE
Konewka automatyczna
Sztuka
system automatycznego podlewania 
do domowych roślin, z niezależnym
zbiornikiem wody o pojemności 
9 litrów; zapewnia nawadnianie 
do 36 roślin (np. w trakcie letnich 
wyjazdów); zestaw zawiera: 
pompę z filtrem zanieczyszczeń, 
zasilacz z regulatorem czasowym, 
3 rozdzielacze o różnej wydajności 
zapewniające różne dawki wody, komplet węży

149

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.24
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699
SOXO
Skarpety 
na mistrzostwa 
damsko-męskie
Para
80% bawełna, 15% poliamid, 5% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 30/35–40/45

1999
Piłka nożna
Sztuka
rozmiar piłki: 5’’; 
materiał dwuwarstwowy; 
do wyboru różne rodzaje

6499
KOSMICZNY WYKOP
Gra planszowa
Zestaw
gra dla całej rodziny, nawiązująca 
do serialu z serii Kosmiczny 
Wykop z Robertem Lewandowskim 
w roli głównej; rozgrywka dla 
dwóch graczy pozwoli poczuć się 
jak na murawie Spaceball, 
stadionu kosmicznej Federacji 
Piłki Nożnej; w zestawie: karty, 
plansza oraz żetony do gry

2499
KOSMICZNY WYKOP
Puzzle
Zestaw
dla fanów Roberta Lewandowskiego, 
piłki nożnej i nie tylko; do wyboru: 
60, 100, 160 i 200 elementów

Ni� będnik 
kibicakibica

NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 25
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1999
UP2FASHION
Moda XXL Legginsy 
damskie z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

3499
UP2FASHION
Moda XXL T-shirt 
damski z koronką 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
koronka: 100% poliester lub 
90% poliamid, 10% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

4999
UP2FASHION
Moda XXL 
Sukienka 
damska letnia
Sztuka
100% wiskoza; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown Cotton 
Certifi ed by Control Union 

CU809507

damskie z bawełną BIOdamskie z bawełną BIO

Certi� ed by Ecocert Certi� ed by Ecocert 
Greenlife 151742 Greenlife 151742 

4499
WALKX
Półbuty damskie wsuwane
Para
cholewka z połączenia materiału tekstylnego z materiałem syntetycznym, 
tekstylna wyściółka, miękko wyściełana wkładka z funkcją pamięci kształtu stopy, 
lekka podeszwa z Phylonu; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

IDEALNE
na lato

3999 UP2FASHION
Moda XXL Szorty damskie
Para
100% lyocell (Tencel™) lub 100% wiskoza 
(Lenzing™ EcoVero™); z wiązaniem w pasie; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–52
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.26
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4499
WALKX
Półbuty 
męskie 
wsuwane
Para
cholewka z połączenia 
materiału tekstylnego 
z materiałem 
syntetycznym, tekstylna 
wyściółka, miękko 
wyściełana wkładka 
z funkcją pamięci kształtu 
stopy, lekka podeszwa 
z Phylonu; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary męskie: 41–44

4499 STRAIGHT UP
Moda XXL 
Bermudy męskie
Para
100% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 58–66/68

  11-31363 Shirley  11-31363 Shirley  

  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  

4.

6.

6.

5.

5.

100% BAWEŁNA

100% BAWEŁNA2999 STRAIGHT UP
Moda XXL Koszulka 
polo męska
Sztuka
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

HIT

3999
STRAIGHT UP
Moda XXL Koszula męska
Sztuka
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

4.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 27
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CZAS PRACY: 
OK. 90 MIN

6999
CURVER
Taboret składany dwustopniowy
Sztuka
maksymalne obciążenie: 150 kg; wymiary: 48,6 × 17,2 × 63,0 cm, 
podest na wysokości 43 cm; trwały i stabilny; wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego; przydatny w pracach domowych lub warsztacie; lekki i poręczny

2599 HOME CREATION
Mata łazienkowa
Sztuka/Zestaw
100% poliester; wodoodporna; 
antypoślizgowa; do wyboru różne rodzaje:
• mata łazienkowa 65 × 100 cm
• zestaw mat łazienkowych: mata 40 × 80 cm 

oraz mata przed WC 48 × 48 cm  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

1499
HOME CREATION
Szczotka do WC
Sztuka/
Zestaw 2 szt.
do wyboru:
• szczotka ze stojakiem; 

do wyboru różne rodzaje
• szczotka z końcówką 

do czyszczenia 
wewnętrznej krawędzi 
muszli, 2 szt.

TRACER
Kamera 
samochodowa
Sztuka
wyświetlacz LCD 5 cali; 
rozdzielczość maks. 1920–1080 p; 
format plików video AVI; kąt 
nagrywania 170 przód, 120 tył; 
funkcja WDR i HDR; dwie kamery: 
jedna zamontowana w lusterku, 
druga do montażu, np. na klapie 
bagażnika bądź zderzaku

145

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.28
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CZAS PRACY: 
OK. 90 MIN

AKUMULATOROWA 

TELESKOPOWY 
UCHWYT

CZAS 
ŁADOWANIA: 

OK. 4 H

5999
QUIGG
Pulsoksymetr
Sztuka
łatwy i szybki pomiar saturacji (wysycenia 
krwi tlenem) oraz pomiar częstotliwości 
pracy serca; duża dokładność pomiarów; 
lekki i kompaktowy

REGULOWANY 
KĄT NACHYLENIA 

(MAKS. 90°)

ŚREDNICA 
WENTYLATORA: 

30 CM

3 POZIOMY 
PRĘDKOŚCI

8900
QUIGG
Akumulatorowa szczoteczka 
do czyszczenia
Zestaw
z uchwytem teleskopowym; skutecznie usuwa 
zabrudzenia z różnych powierzchni; w zestawie 
4 wymienne końcówki: szczotka okrągła płaska, 
szczotka stożkowa,szczotka okrągła kulista, 
nakładka czyszcząca

QUIGG
Wentylator 
w stylu retro
Sztuka
3 poziomy prędkości; 
regulowany kąt nachylenia; 
zapewnia optymalny 
przepływ powietrza; 
do wyboru różne rodzaje

HIT

129

ZINTEGROWANE 
GNIAZDKO 

ELEKTRYCZNE 
Z PRZEWODEM 
ZASILAJĄCYM

UCHWYT 
NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY

HOME CREATION
Deska do prasowania
Sztuka
powierzchnia do prasowania: ok. 120 × 42 cm; pokrowiec: 100% bawełna; 
ze zintegrowanym gniazdkiem elektrycznym; regulacja wysokości deski 
do ok. 100 cm; do wyboru różne rodzaje

139

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 29
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HOME CREATION
Ręcznik 
plażowy
Sztuka
100% bawełna; idealny 
dla dwóch osób; wymiary: 
140 × 195 cm; do wyboru 
różne rodzaje

4999

  1902029 Centexbel  1902029 Centexbel  

POCZUJ
z�  natury

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

7999
FUN CAMP
Mata samopompująca
Sztuka
wygodna w użytkowaniu; bardzo dobrze 
izoluje od zimna i wilgotnego podłoża; łatwa 
w transporcie i przechowywaniu; z zaworem 
o wysokiej przepuszczalności, co daje lepszy 
efekt samopompowania; wymiary w stanie 
rozłożonym: 188 × 66 × 5 cm; do wyboru 
różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.30
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4499
HOME CREATION
Koc piknikowy XXL
Sztuka
z uchwytem do noszenia; 
z długim paskiem na ramię; 
strona wierzchnia: flausz i miękka 
tkanina; izolujący, wodoodporny 
i odporny na zabrudzenia; wymiary: 
200 × 200 cm lub okrągły o średnicy 
175 cm; do wyboru różne rodzaje

   20.0.02813 HOHENSTEIN HTTI   20.0.02813 HOHENSTEIN HTTI  

999 HOME CREATION
Wkłady chłodzące 
do lodówek turystycznych
Zestaw
utrzymują temperaturę w lodówkach, 
torbach i pojemnikach turystycznych; 
do wyboru różne rodzaje

MOBICOOL
Elektryczna lodówka 
turystyczna
Sztuka
pojemność: 24 l; funkcja chłodzenia 
do 18°C poniżej temperatury otoczenia 
oraz funkcja podtrzymywania ciepła 
do ok. 55°C; wskaźnik LED trybu pracy; 
dwa rodzaje chłodzenia: ECO lub MAX; 
zasilanie sieciowe lub z gniazdka 
zapalniczki samochodowej; kompaktowa, 
wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
40 × 30 × 44,5 cm

FUNKCJA 
PODTRZYMYWANIA 

CIEPŁA

FUNKCJA 
CHŁODZENIA

KOMPAKTOWA

219

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 31
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3799
UP2FASHION
Bluzka damska z lnem
Sztuka
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

4499
UP2FASHION
Spodnie 
damskie z lnem 
Para
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–44

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

1.

2.

1.

4499 UP2FASHION
Sukienka damska 
z lnem 
Sztuka
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

2999
UP2FASHION
Szorty damskie z lnem
Para
55% len, 45% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

2.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.32
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3999
STRAIGHT UP
Koszula męska 
z lnem
Sztuka
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

4499
STRAIGHT UP
Spodnie 
męskie z lnem
Para
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–56
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

3799 STRAIGHT UP
Koszula z lnem, 
krótki rękaw
Sztuka
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

POSTAW NA
naturalne tkaniny

3999 STRAIGHT UP
Szorty męskie 
z lnem
Para
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–54

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

3.

3. 4.

4.

1499 Kubek dla taty
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 33
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1599
POCOPIANO
Legginsy 
dziewczęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO; 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®) lub 85% bawełna BIO, 
10% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: 86/92–134/140
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

3PAK

100% BAWEŁNA

 2PAK

WAKACJE
już za chwilę

1999
POCOPIANO
Top dziewczęcy 
z koronką 
z bawełny BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically Made with Organically 
Grown Cotton certifi ed 

by CU 812624

1.

2.

2499
POCOPIANO
Szorty dziewczęce
Opak. 2 pary
100% wiskoza (Lenzing™ Ecovero™) 
lub 100% lyocell (Tencel™); pas z gumką 
i sznurkiem; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

2.

1.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.34
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WAKACJE
już za chwilę

POCOPIANO
Sukienka dziewczęca 
letnia
Sztuka
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

100% 
BAWEŁNA

2499

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 35
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produkt
chłodzony

4499
STRAIGHT UP
Moda XXL 
Bermudy męskie
Para

  11-31363 Shirley  11-31363 Shirley  

TRADER JOE’S
Pistacje
Opak. 125 g
(100 g = 5,03)

-30%

629
899

LIGHTZONE
Lampa stojąca 
LED
Sztuka

179

100% BAWEŁNA

ŚWIEŻEJESZ
Szparagi zielone
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)

-41%

999
1699

JASNOŚĆ 
OK. 1000 LM

WYSOKOŚĆ 
OK. 145 CM

BEZSTOPNIOWE 
PRZYCIEMNIANIE

23/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna 
do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej 
mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00 
Formularz kontaktowy na aldi.pl

OD SOBOTY 12.06OD CZWARTKU 10.06

OD PONIEDZIAŁKU 7.06 OD ŚRODY 9.06

NIE PRZEGAP OKAZJI



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

