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UP2FASHION
Sukienka 
damska 
na lato
Sztuka

HIT

3499

Lody 
Manhattan 
Opak. 1,4 l
(1 l = 7,14)

TYLKO TERAZ

999
Pieczeń 
szarpana
Opak. 370 g
(1 kg = 37,81)

TYLKO TERAZ

1399

TYLKO TERAZ

1099

SOLO
Papier toaletowy*
Opak. 16 rolek
(1 rolka = 0,69)
* 26% taniej w porównaniu 
do ceny regularnej papieru 
toaletowego 3-warstwowego 
(w cenie 7,49 za 8 rolek, czyli 
14,98 za 16 rolek)

-24%

2499
3299

MORENO
Caffè Crema
Opak. 1 kg

-25%

599
799

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
wołowe
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)

750 W

TYDZIEŃ
amerykański

-42%

799
1399

Winogrona 
zielone
Cena za kg
klasa I

AMBIANO
Opiekacz 
do kanapek
Sztuka

HIT

4999

Raz ALDI, zawsze ALDI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



DO-50%OWOCE
I WARZYWA

-40%

299
499

Kalafior
Sztuka

-30%

899
1299

ŚWIEŻEJESZ
Kurki 
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)

-50%

349
699

Melon Melon 
miodowy
Cena za kg

-42%

799
1399

Winogrona 
zielone
Cena za kg
klasa I

TYLKO TERAZ

449
ŚWIEŻEJESZ
Pomidory zebra
Opak. 500 g
(1 kg = 8,98)
klasa I 

Kalafior

produkt
chłodzony

ŚWIEŻEJESZŚWIEŻEJESZŚWIEŻEJESZŚWIEŻEJESZŚWIEŻEJESZ

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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POKUSA z USA

-37%

249
399

ŚWIEŻEJESZ
Sałata lodowa 
Sztuka
klasa I

produkt
chłodzony

KLASYCZNE AMERYKAŃSKIE BURGERY

SKŁADNIKI PRZYGOTOWANIE

•  3 bułki burgerowe 
• 500 g mielonej wołowiny
• 1 żółtko
• 1 mała cebulka
• 1 ząbek czosnku
• papryka mielona
• kolendra mielona 
• sól, pieprz

• kilka liści sałaty lodowej
• pomidor zebra 
• 3 łyżki majonezu
• 3 łyżki keczupu
• ogórek konserwowany 
• ew. olej do smażenia

Cebulkę i czosnek drobno posiekaj, dodaj do mięsa 
wraz z żółtkiem i przyprawami. Wymieszaj na gładką, 
zwartą masę, a następnie uformuj 3 burgery. 
Usmaż je na grillu lub patelni.

Bułki przetnij na pół i podgrzej w piekarniku. 
Połówki posmaruj majonezem i złóż burgera, 
układając na połówce bułki kolejne składniki: 
na liściach sałaty połóż mięso, kilka plasterków 
ogórka, plasterek pomidora. Udekoruj keczupem 
i przykryj drugą częścią bułki. Smacznego!

PRODUKTY 
DO PRZYRZĄDZENIA BURGERA 

ZNAJDZIESZ NA S. 12 

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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TYLKO TERAZ

899
MORLINY 
Kiełbasa śląska 
z szynki
Opak. 460 g
(1 kg = 19,54)
wieprzowa, wędzona, 
parzona; 90% mięsa 
wieprzowego z szynki

TYLKO TERAZ

599
SOKOŁÓW
Kiełbasa piastowska
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
wieprzowa, wędzona, parzona; 
do wyboru: z szynki lub z serem

-25%

599
799

MIĘSNE SPECJAŁYMIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
wołowe
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
mięso wołowe: 100%

TYLKO TERAZ

1099
Zestaw 
barbecue 
na grilla
Cena za kg 
uda i podudzia z kurczaka 
w marynacie na grilla

25%MIĘSO
TANIEJ O

TYLKO TERAZ

1999
MORLINY
Karkówka 
w marynacie Texas
Cena za kg
pikantna, doskonała na grilla

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.4
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DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-21%

629
799

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa 
krakowska 
parzona
Opak. 250 g
(100 g = 2,52)
wieprzowa, parzona, 
wędzona; w plastrach; 
zawartość mięsa: 90% 
(mięso z szynki)

-26%

1090
1490

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa 
toruńska
Cena za kg
wieprzowa, parzona, 
wędzona

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-20%

639
799

WĘDLINIARNIA
Parówki 
drobiowe
Opak. 700 g
(1 kg = 9,13)
produkt bezglutenowy; 
rodzinne opakowanie 

produkt
chłodzony

SOKOŁÓW
Boczek 
grillowy 
BBQ Lemon
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
wieprzowy

TYLKO TERAZ

699 -28%

999
1399

KRAKUS
Szynka 
konserwowa
Puszka 455 g
(1 kg = 21,96)
z galaretką

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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TYLKO TERAZ

199
Donut z białą 
czekoladą i malinami 
liofilizowanymi
Sztuka 56 g
(100 g = 3,55)

DOBRE PLONY
Chleb tostowy maślanyChleb tostowy maślany
Opak. 500 g
(1 kg = 3,98)
zawartość masła: 3% 

-33%

199
299

-22%

069
089

Półbagietka
Sztuka 110 g
(100 g = 0,63)
pszenna

-33%

199
299

Chleb 
razowy
Sztuka 500 g
(1 kg = 3,98)
na zakwasie żytnim

-22%

069
089

Bułka wiejska 
z ziarnami
Sztuka 80 g
(100 g = 0,86)
pszenna, z dodatkiem 
płatków ziemniaczanych 
i mąki żytniej

TYDZIEŃ
amerykański

zawartość masła: 3% zawartość masła: 3% 

 bez substancji konserwujących

DO-33%PIECZYWO

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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RYBY Z ALDI

DO-25%NABIAŁ

TYLKO TERAZ

1999
GOLDEN SEAFOOD 
Filet z łososia 
Opak. 3 × 125 g
(1 kg = 53,31)
ze skórą 

TYLKO TERAZ

369
ŁACIATY
Serek 
śmietankowy 
barbecue
Opak. 200 g
(100 g = 1,85)
kremowy serek śmietankowy 
z warzywami i nasionami konopi

TYLKO TERAZ

799
SKARBY SEROWARA
Bursztyn/Szafir/Rubin
Opak. 190 g
(100 g = 4,21)
sery twarde, długo dojrzewające – od 3 
do 6 miesięcy; wytwarzane tradycyjnymi 
metodami z mleka gospodarstw z Podlasia; 
do wyboru: Bursztyn – kruchy z pikantną 
nutą, Szafir – łagodny z kremową nutą, 
Rubin – farmerski z maślaną nutą

-23%

199
259

BALTA MARE
Pstrąg tęczowy
Cena za 100 g
świeży; cały; patroszony

-20%

399
499

SM GOSTYŃ
Mleko 
zagęszczone 
light 
z magnezem
Opak. 500 ml
(1 l = 7,98)
niesłodzone; 4% tłuszczu; 
idealne do kawy, 
herbaty, kakao

-21%

259
329

D’ANTELLI
Mozzarella 
mini
Opak. 125 g
(100 g = 2,07)
klasyczna

-25%

299
399

LURPAK
Masło 
czosnkowe
Opak. 125 g
(100 g = 2,39)
duńskie masło z czosnkiem; 
zawartość tłuszczu: 82%

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

999
SERY 
Z GOLISZEWA
Ser 
Mimmolle
Opak. 245 g
(100 g = 4,08)
ser dojrzewający 
o łagodnym smaku 
i jasnopomarańczowej 
barwie

produkt
głęboko 

mrożony

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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DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

479
MIĘDZYCHÓD
Danie gotowe z kurczakiem
Opak. 500 g
(1 kg = 9,58)
do wyboru: kurczak z warzywami w ryżu, 
potrawka z kurczaka z ryżem

TYLKO TERAZ

399
ROLNIK
Zupa 
gotowa
Słoik 650 g
(1 kg = 6,14)
do wyboru: 
grochowa, 
grzybowa, 
krupnik, 
żurek

TYLKO TERAZ

129
KUPIEC
Coś na Ząb
Opak. 50 g
(100 g = 2,58)
owsianka; do wyboru: gruszkowa, 
truskawkowa lub śliwkowa

-20%

479
599

Makaron 
wstążki 
5-jajeczny
Opak. 500 g
(1 kg = 9,58)
wyrabiany ręcznie według 
tradycyjnej receptury; 
z mąki z pszenicy durum; 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

499
M&K
Mango w plastrach
Puszka 425 g
(100 g = 2,17)
w lekkim syropie; masa netto 
po odsączeniu: 230 g

-10%

899
999

KNUSPERONE
Płatki 
zbożowe
Opak. 750 g
(1 kg = 11,99)
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.8
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

529
KOTLIŃSKI
Sałatka 
jarzynowa
Słoik 920 g
(1 kg = 9,12)
do wyboru: tradycyjna 
lub z kukurydzą; 
masa netto 
po odsączeniu: 580 g

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

799
Kiszka ziemniaczana
Opak. 580 g
(1 kg = 13,78)
wyrób garmażeryjny z polskich 
ziemniaków z dodatkiem boczku

produkt
chłodzony

-20%

199
249

DOBRE PLONY
Ryż brązowy
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 4,98)

TYLKO TERAZ

699
URBANEK
Patisony 
konserwowe
Słoik 910 g
(1 kg = 16,26)
masa netto 
po odsączeniu: 430 g

KUCHAREK
Przyprawa do potraw
Opak. 200 g
(100 g = 1,00)
uniwersalna

-20%

199
249

-25%

599
799

DOLINA SMAKUDOLINA SMAKU
Frytki 
steakhousesteakhouse
Opak. 1 kgOpak. 1 kg
grubo krojone; 
podsmażone

produkt
głęboko 

mrożony

NA OLEJU NA OLEJU 
SŁONECZNIKOWYMSŁONECZNIKOWYM

SORELLA
Dania wegańskie
Słoik 380 g
(1 kg = 15,76)
do wyboru m.in.: bigos z boczniakami, 
chili sin carne, flaczki z boczniaków

TYLKO TERAZ

599

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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20%PŁACISZ
MNIEJ O

TYLKO TERAZ

699
OREO
Mleczna 
przekąska
Opak. 4 × 30 g
(100 g = 5,83)
mleczny krem o waniliowym smaku, na miękkim biszkopcie kakaowym, 
w delikatnej polewie, z chrupiącymi kawałkami ciasteczka Oreo

TYLKO TERAZ

379
Lody Oreo stick sandwich
Opak. 75 ml
(100 ml = 5,05)
ciastka kakaowe z masą lodową o smaku 
waniliowym, z dodatkiem pokruszonych ciastek 
kakaowych, oblane mleczną czekoladą 

-20%

199
249

MUCCI
Lody classic/
premium
Opak. 120 ml
(100 ml = 1,66)
do wyboru: waniliowe 
w polewie czekoladowej 
lub w polewie czekoladowej 
z krojonymi migdałami

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

1599
CAPRI SUN 
Napój wieloowocowy 
Mystic Dragon 
Karton 10 × 200 ml
(1 l = 8,00)
niegazowany, bez sztucznych słodzików, 
barwników, aromatów i środków 
konserwujących TYLKO 

W 10PAKU

NAJLEPIEJ PODAWAĆ 
SCHŁODZONY LUB NAWET 

ZMROŻONY!

TYLKO TERAZ

899
CONRADL
Batonik 
biszkoptowy
Opak. 6 × 38 g
(100 g = 3,94)
do wyboru z kremem o smaku karmelowym, 
czekoladowym i mlecznym, oblany czekoladą

TYLKO TERAZ

1599
Czekolada 
z cukierkami M&M’s
Opak. 150/165 g
(100 g = 10,66/9,69)
mleczna; do wyboru: z orzechami laskowymi lub z ryżem preparowanym

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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produkt
chłodzony

-24%

899
1189

MARKUS
Strong
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
kawa mielona; mieszanka arabiki 
i robusty; intensywny smak

-24%

2499
3299

MORENO
Caffè Crema
Opak. 1 kg
kawa ziarnista o pełnym 
aromacie dzięki tradycyjnej 
metodzie palenia

-20%

399
499

MONSTER 
Napój energetyzujący 
Puszka 0,5 l
(1 l = 7,98)
do wyboru: Energy lub Energy Ultra 

-15%

319
379

HERBAPOL
Syrop
Butelka 420 ml
(1 l = 7,60)
o smaku malinowym

-21%

389
495

PURE FRUIT
Sok pomarańczowy 
100%
Butelka 1 l
bezpośrednio wyciskany, z miąższem

Czekolada 
z cukierkami M&M’s
Opak. 150/165 g
(100 g = 10,66/9,69)
mleczna; do wyboru: z orzechami laskowymi lub z ryżem preparowanym

INKA 
Kawa zbożowa
Opak. 120 g
(100 g = 4,99)
do wyboru: bananowa 
lub kokosowa

TYLKO TERAZ

599

-10%

169
189

Piwo 
Karlsquell* 
Puszka 0,5 l
(1 l = 3,38)
piwo jasne
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 6% obj.
* dostępne w wybranych 
sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

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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TYDZIEŃ
amerykański

NA EKSPOZYTORZE

-20%

559
699

TAKIE PROSTE
Cheeseburger
Opak. 320 g
(1 kg = 17,47)
do wyboru: 
drobiowy 
lub wieprzowy

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-17%

329
399

HOCHLAND
Ser żółty w plasterkach
Opak. 130 g
(100 g = 2,53)
do wyboru: gouda, maasdamer lub z szynką

TYLKO TERAZ

499
HEINZ
Sos burgerowy
Butelka 220 ml
(100 ml = 2,27)

amerykański
NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

HEINZ
Sos burgerowy
Butelka 220 ml
(100 ml = 2,27)

TYLKO TERAZ

699
TRADER JOE’S
Boczek 
wędzony
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)
wieprzowy; w plastrach

TYLKO TERAZ

599
SCHULSTAD
Bułki Dallas burger 
Opak. 324 g
(1 kg = 18,49)
pszenna, z makiem i sezamem; 
4 sztuki w opakowaniu

TYLKO TERAZ

699
Burger wołowy Hot
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
mięso wołowe: 83%

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.12

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 19–24.07



TYLKO TERAZ

399
TRADER JOE’S
Ogórki 
w plastrach
Słoik 530 g
(1 kg = 13,76)
masa netto 
po odsączeniu: 290 g

TYLKO TERAZ

599
TRADER JOE’S
Parówki 
hot dog
Słoik 550 g
(1 kg = 19,97)
masa netto 
po odsączeniu: 300 g

DAKRI
Bułki hot dog 
francuskie 
Opak. 240 g
(100 g = 1,54)
4 sztuki w opakowaniu, 
do wyboru: pszenne lub graham

-24%

369
489

HOCHLAND
Ser żółty w plasterkach
Opak. 130 g
(100 g = 2,53)
do wyboru: gouda, maasdamer lub z szynką

TYLKO TERAZ

399
TRADER JOE’S
Bułki do hot dogów 
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
pszenne; 4 sztuki w opakowaniu 

TYLKO TERAZ

599

MLEKOVITA
Ser Cheddar 
wiórki
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
ser dojrzewający 
w wiórkach, 
o charakterystycznym, 
intensywnym smaku

TYLKO TERAZ

399
TRADER JOE’S
Sos
Butelka 500 ml
(1 l = 7,98)
do wyboru: barbecue, 
do hamburgerów, do kanapek, 
ketchup do hot dogów lub 
musztarda do hot dogów

produkt
chłodzony

24%PŁACISZ
MNIEJ O

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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TYLKO TERAZ

999
Wołowina 
suszona
Opak. 50 g
(100 g = 19,98)
wołowe, wędzone, 
suszone; w plastrach

TYLKO TERAZ

499
TARCZYŃSKI
Beef Jerky 
wołowina 
suszona
Opak. 25 g
(100 g = 19,96)
wołowy, wędzony, parzony, 
suszony; 100 g produktu 
wyprodukowano z 200 g 
mięsa wołowego 

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

899
MCILHENNY
Sos Tabasco
Sztuka 60 g
(100 g = 14,98)
do wyboru: red, green 
lub chipotle

TYLKO TERAZ

1399
Pieczeń szarpana
Opak. 370 g
(1 kg = 37,81)
do wyboru: drobiowa 
lub wieprzowa

TYLKO TERAZ

2990
RAKVERE 
Żeberka 
w marynacie 
American BBQ
Opak. 900 g
(1 kg = 33,22)
doskonałe na grill i szybki obiad; 
delikatne i soczyste, wolno 
gotowane; wieprzowe

TYDZIEŃ
amerykański

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1999
TRADER JOE’S
Kubełek chicken strips
Opak. 600 g
(1 kg = 33,32)
do wyboru: z sosem śmietanowym lub BBQ

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
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TYLKO TERAZ

899
Fluff 
Marshmallow
Opak. 213 g
(100 g = 4,22)
amerykański krem o smaku 
pianek; do smarowania 
pieczywa, tostów, deserów 
czy spożycia bezpośrednio 
z opakowania; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1249
TRADER JOE’S
Orzechy pekan
Opak. 200 g
(100 g = 6,25)
naturalne

TYLKO TERAZ

499
TRADER JOE’S
Naleśniki w stylu 
amerykańskim
Opak. 240 g
(100 g = 2,08)

-20%

599
749

 TRADER JOE’S
Masło orzechowe
Opak. 350 g
(1 kg = 17,11)
do wyboru dwa rodzaje: Creamy 
lub Crunchy (z kawałkami orzeszków 
ziemnych); z chrupiących, świeżo 
prażonych orzeszków ziemnych; 
zawartość orzeszków ziemnych: 90%

produkt
chłodzony

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

TRADER JOE’S
Syrop klonowy
Butelka 250 ml
(100 ml = 4,80)
oryginalny kanadyjski 
syrop klonowy; syrop klonowy; 
100% syrop z drzewa 100% syrop z drzewa 
klonowego

-20%

1199
1499-15%

329
389

TRADER JOE’S
Rodzynki Jumbo
Opak. 200 g
(100 g = 1,65)
bezpestkowe

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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-30%

699
999

NA EKSPOZYTORZENA EKSPOZYTORZE

 bez barwników*

TYLKO TERAZ

999
Cukierki Rainbow Nerds
Opak. 141,7 g
(100 g = 7,05)
małe chrupiące cukierki w kształcie 
kryształków 

TYLKO TERAZ

1299
Krakersy 
Goldfish
Opak. 187 g
(100 g = 6,95)
o smaku serowym 

TYLKO TERAZ

449

Drażetki Tic Tac
Opak. 49 g
(100 g = 9,16)
o smaku Cola-Coli

MUCCI
Lody w stylu 
amerykańskim
Opak. 500 ml
(1 l = 13,98)
do wyboru: cookie double trouble, 
caramel love*, chocolate brownie 
lub vanilla & cookies

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

999 Lody ManhattanLody Manhattan
Opak. 1,4 l
(1 l = 7,14)
do wyboru: czekolada-orzech-karmel 
lub śmietanka-jagoda 

TYDZIEŃ
amerykański

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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TYLKO TERAZ

499
SUN SNACKS
Popcorn
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
słodki, z karmelem 

Chrupki Herr’s Chrupki Herr’s Chrupki Herr’s 
Carolina Reaper Carolina Reaper Carolina Reaper Carolina Reaper Carolina Reaper Carolina Reaper 
Opak. 28,4 gOpak. 28,4 gOpak. 28,4 g
(100 g = 10,53)(100 g = 10,53)
pikantne chrupki kukurydziane pikantne chrupki kukurydziane pikantne chrupki kukurydziane 
o smaku czerwonej papryki o smaku czerwonej papryki o smaku czerwonej papryki o smaku czerwonej papryki 
Carolina Reaper i seraCarolina Reaper i seraCarolina Reaper i sera

TYLKO TERAZ

599
TRADER JOE’S
Deser w stylu 
amerykańskim
Opak. 110 g
(100 g = 5,45)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

899
TRADER JOE’S
Orzeszki/
Żurawina 
w czekoladzie
Opak. 250 g
(100 g = 3,60)
w czekoladzie mlecznej 
lub ciemnej 

TYLKO TERAZ

599
TRADER JOE’S
Muffiny mini
Opak. 225 g
(100 g = 2,66)
do wyboru: o smaku 
czekoladowym lub stracciatella 

TYLKO TERAZ

2599
Twinkies
Opak. 385 g
(1 kg = 67,51)
kultowe amerykańskie ciasteczka 
biszkoptowe z kremowym nadzieniem

TYLKO TERAZ

299

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. 17
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NA EKSPOZYTORZENA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

249
Napój gazowany 
Dr Pepper
Puszka 330 ml
(1 l = 7,55)
do wyboru: original lub zero

TYLKO TERAZ

699
Napój 
owocowy 
Snapple
Butelka 473 ml
(1 l = 14,78)
niegazowany; do wyboru: 
lemoniada cytrynowa, 
truskawka z kiwi, mango, 
ice tea brzoskwinia 

TYLKO TERAZ

249
Napój gazowany 
Canada Dry
Puszka 330 ml
(1 l = 7,55)
o smaku imbirowym z cytrusami

TYLKO TERAZ

549
TRADER JOE’S 
Napój owocowy 
Karton 1 l 
do wyboru: borówkowy, 
z granatów 
lub żurawinowy

TYLKO TERAZ

799
STARBUCKS
Coconut 
Based Cocoa 
Cappuccino
Opak. 220 ml
(100 ml = 3,63)
napój kawowy na bazie 
napoju kokosowego

TYLKO TERAZ

599
STARBUCKS
Frappuccino
Opak. 250 ml
(100 ml = 2,40)
mleczny napój kawowy; 
do wyboru: karmel, wanilia, 
mocha, kawa

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.18
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TYDZIEŃ
amerykański

NA EKSPOZYTORZE

TYDZIEŃ

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

399
Piwo Pabst 
Blue Ribbon*
Butelka 0,5 l
(1 l = 7,98)
amerykańskie piwo typu lager 
kraj pochodzenia: USA 
alk. 4,6% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

299
Piwo Bud* 
Butelka 0,33 l
(1 l = 9,06)
amerykańskie piwo lager 
premium
kraj pochodzenia: USA
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

599
Mirinda/7 Up/
Pepsi Max
Butelka 2 l
(1 l = 3,00)
napój gazowany

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO 
W 2PAKU

TYLKO TERAZ

399
Piwo Miller 
Genuine Draft* 
Butelka 0,33 l 
(1 l = 12,09)
piwo typu pale lager
kraj pochodzenia: USA
alk. 4,7% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

998

Coca-Cola 
Zero*
Butelka 2 × 2 l
(1 l = 2,50)
napój gazowany 
z kofeiną
* 30% taniej 
w porównaniu do ceny 
regularnej Coca-Cola 
Zero 2 l (w cenie 7,19 
regularnej Coca-Cola 
Zero 2 l (w cenie 7,19 
regularnej Coca-Cola 

za 1 butelkę, czyli 14,38 za 1 butelkę, czyli 14,38 
za 2 butelki) 
za 1 butelkę, czyli 14,38 
za 2 butelki) 
za 1 butelkę, czyli 14,38 

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. 19
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-25%

749
999

NIVEA
Deo roll-on
Sztuka 50 ml
(100 ml = 14,98)
antyperspirant w kulce; 
do wyboru różne rodzaje

-25%

899
1199

NIVEA
Dezodorant 
w sprayu
Opak. 200 ml
(100 ml = 4,50)
do wyboru różne rodzaje

-28%

899
1249

GLISS
Szampon 
do włosów
Opak. 400 ml
(1 l = 22,48)
pozostawia 
włosy elastyczne 
i wypielęgnowane; 
do wyboru różne 
rodzaje

-35%

999
1549

TAFT 
Lakier do włosów
Opak. 300 ml
(1 l = 33,30)
do wyboru różne rodzaje

-28%

899
1249

NIVEA 
Żel 
pod prysznic
Opak. 500 ml
(1 l = 17,98)
do wyboru różne rodzaje 

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

799
GLISS
Odżywka 
do włosów
Opak. 200 ml
(100 ml = 4,00)
do wyboru różne 
rodzaje

-32%

799
1189

GLISS
Odżywka 
do włosów
Opak. 200 ml
(100 ml = 4,00)
ułatwia rozczesywanie 
włosów, nadaje im blask; 
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.20

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 19–24.07



TE I INNE PRODUKTY YUMI NA EKSPOZYTORZE

STREFA PUPILA

-27%

399
549

KIMBA
Karma sucha dla kota
Karton 1 kg
pełnoporcjowa sucha karma 
dla kotów; w formie krokiecików 
o różnych kształtach; 
do wyboru dwa rodzaje

-20%

399
499

WWUFF
Przekąski dla psa
Opak. 200/210 g
(100 g = 2,00/1,90)
do wyboru:
• z wołowiną i cielęciną (200 g)
• z drobiem i dziczyzną (200 g)
• z delikatnymi żołądkami (200 g)
• paski do żucia z kaczką 

i indykiem (200 g)
• Ready Dent – przekąski 

o specjalnym kształcie 
pielęgnującym zęby (210 g)

TYLKO TERAZ

1199
YUMI
Żel 
pod prysznic 
Opak. 400 ml 
(1 l = 29,98)

TYLKO TERAZ

999
VOLLARĚ
Mgiełka 
do ciała 
Opak. 200 ml
(100 ml = 5,00)
z brokatem; nawilża 
i pielęgnuje; o delikatnym 
zapachu; do wyboru różne 
rodzaje 

TYLKO TERAZ

1599
YUMI
Balsam 
do ciała
Opak. 300 ml
(1 l = 53,30)

-23%

999
1299

LISTERINE
Płyn 
do płukania 
jamy ustnej
Butelka 500 ml
(1 l = 19,98)
do wyboru: Cool Mint, Stay White, Zero

TYLKO TERAZ

999
PARODONTAX 
Pasta do zębów
Opak. 75 ml
(100 ml = 13,32)
pomaga zachować zdrowe dziąsła i mocne zęby; 
do wyboru różne rodzaje

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

299
399

PUTZMEISTERPUTZMEISTER
Uniwersalny Uniwersalny 
płyn do myciapłyn do mycia
Butelka 1 lButelka 1 l
do wyboru różne rodzajedo wyboru różne rodzaje

Świeże, owocowe, wegańskie 
i naturalne – takie są 

kosm� yki YUMI. 
To prawdz� y 

ko� ajl dla skóry. 
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. 21
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produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1499
Skrzydełka 
w marynacie 
Cena za kg 
w marynacie ranger 
steak; na grilla 

TYLKO TERAZ

2999
GOODVALLEY
Stek Tomahawk 
z kością
Cena za kg
wieprzowy; z chowu 
bez antybiotyków

HOFBURGER
Ser żółty
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
w plastrach; do wyboru: 
edamski, tylżycki 
lub maślany

-33%

599
899

DO-52%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

-52%

379
799

Cukinia 
Cena za kg

Borówki 
amerykańskie
Opak. 500 g
(1 kg = 21,98) 

-45%

1099
1999

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

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 22–24.07



produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1499
Skrzydełka 
w marynacie 
Cena za kg 
w marynacie ranger 
steak; na grilla 

TYLKO TERAZ

2999
GOODVALLEY
Stek Tomahawk 
z kością
Cena za kg
wieprzowy; z chowu 
bez antybiotyków

599
899

produkt
chłodzony

379
799

Cukinia 
Cena za kg

Borówki 
amerykańskie
Opak. 500 g
(1 kg = 21,98) 

1099
1999

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

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 22–24.07

TYLKO TERAZ

249
Sałatka à la amerykańska
Opak. 250 g
(100 g = 1,00)
z kukurydzą 

-20%

479
599

LYTTOS
Jogurt typu 
greckiego
Opak. 4 × 150 g
(1 kg = 7,98)
do wyboru: miodowy, 
jeżynowy, wiśniowy lub 
słony karmel

-25%

149
199

PROFI
Pasztet
Opak. 131 g
(100 g = 1,14)
do wyboru: firmowy, z pomidorami 
lub z pieczarkami

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499
HELCOM
Pasta rybna
Słoik 130 g
(100 g = 3,84)
do wyboru: makrela 
z suszonymi 
pomidorami, tuńczyk 
z zielonymi oliwkami, 
makrela i pstrąg 
z grillowaną papryką

-15%

319
379

BALTA MARE
Filety śledziowe Filety śledziowe 
w oleju
Puszka 170 g
(100 g = 1,88)
zawartość ryby: 70%

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

-21%

549
699

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

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. 23



-22%

699
899

TRADER JOE’S
Pistacje 
Opak. 125 g
(100 g = 5,59)
prażone i solone 

-24%

249
329

LAJKONIK
Krakersy
Opak. 180 g
(100 g = 1,38)
solone

DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

-21%

249
319

SUN SNACKS 
Chrupki 
Opak. 200 g
(100 g = 1,25)
kukurydziano-orzechowe

-23%

099
129

STORCK
Wafelek Knoppers 
Sztuka 25 g
(100 g = 3,96)
z kremem mleczno-orzechowym

TYLKO TERAZ

699
VORTUMNUS 
Smak Lata 
owoce deserowe
Słoik 370 g
(1 kg = 18,89)
do wyboru: wiśnia 
lub mango-marakuja

-20%

399
499

ŁOWICZ 
Sos
Słoik 500 g
(1 kg = 7,98)
do wyboru: boloński, 
słodko-kwaśny lub spaghetti

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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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

299
PRZYSNACKI
Prażynki 
Reksio
Opak. 90/95 g
(100 g = 3,32/3,15)
do wyboru: lekko solone 
lub keczupowe

STORCK
Wafelek Knoppers 
Sztuka 25 g
(100 g = 3,96)
z kremem mleczno-orzechowym

TYLKO TERAZ

996
KUBUŚ
Napój 
owocowy 
Waterrr*
Opak. 6 × 0,5 l
(1 l = 3,32)
do wyboru: malina 
lub truskawka
* 24% taniej 
w porównaniu do ceny 
regularnej za 1 butelkę 
0,5 l = 2,19 (1 l = 4,38)

TYLKO 
W 6PAKU

NA EKSPOZYTORZE

ZAWIERA 20% 
SOKU

SO!CZYSTE
Nektar czarna 
porzeczka
Butelka 1 l
zawartość soku: 25%; 
źródło witaminy C

-20%

239
299

TYLKO TERAZ

999
LOYD
Herbatka na zimno
Opak. 24 × 2,5 g
(1 szt. = 0,42)
zestaw ze szklanką; w opakowaniu herbatki 
ziołowo-owocowe o smaku: cytryny, limonki i mięty 
oraz truskawki i maliny

TYLKO TERAZ

129
JURAJSKA
Woda 
mineralna 
lekko 
gazowana
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,86)
bogata w minerały

20%PŁACISZ
MNIEJ O

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



NA EKSPOZYTORZE

GARDENLINE
Rojnik w doniczce ceramicznej
Sztuka
kompozycja rojników w ręcznie robionej doniczce 
ceramicznej; do wyboru różne rodzaje

1299
GARDENLINE
Goździk pink kisses
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm, wysokość 
rośliny: ok. 25 cm; kolor różowy

899

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

999

TYLKO TERAZ

1099
SOLO
Papier toaletowy*
Opak. 16 rolek
(1 rolka = 0,69)
3-warstwowy; o delikatnym zapachu 
aloesu
* 26% taniej w porównaniu do ceny 
regularnej papieru toaletowego 
3-warstwowego (w cenie 7,49 
regularnej papieru toaletowego 
3-warstwowego (w cenie 7,49 
regularnej papieru toaletowego 

za 8 rolek, czyli 14,98 za 16 rolek)
3-warstwowego (w cenie 7,49 
za 8 rolek, czyli 14,98 za 16 rolek)
3-warstwowego (w cenie 7,49 

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

2499
PERSIL
Kapsułki 
do prania Discs
Opak. 28 szt.
(1 szt. = 0,89)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2299
PERSIL
Żel do prania
Butelka 1,8 l
(1 l = 12,77)
do wyboru: uniwersalny 
lub do tkanin kolorowych

TYLKO TERAZ

999
SILAN SUPRÊME
Płyn do płukania tkanin
Butelka 1,2 l
(1 l = 8,33)
do wyboru różne rodzaje

-25%

599
799

CLINAIR
Żelowe krążki 
do WC
Opak. 75 ml
(100 ml = 7,99)
do wyboru o zapachu: 
cytrynowym, lawendowym, 
morskim, tropikalnym 

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

JUŻ OD CZWARTKU
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UP2FASHION
Top damski 
na ramiączkach 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–L

1999

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

WALKX
Klapki damskie/męskie
Para
niezwykle lekkie, wykonane z Phylonu; 
elastyczna podeszwa; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze1499

STRAIGHT UP
Spodnie męskie chino
Para
98% bawełna, 2% elastan; fason 
swobodnie leżący na sylwetce; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

STRAIGHT UP
Koszulka polo męska
Sztuka 
100% bawełna; fason dopasowany 
do sylwetki; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL

2499

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

ENRICO MORI
Slipy męskie 
z bawełny BIO
Opak. 7 par
100% bawełna BIO; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: M–XXL

3999

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI  

4499

100% BAWEŁNA

7PAK

O

RGANIC 100

content standar
d

Certifi ed by CU 849214

PROGNOZA
wygody

PERSIL
Kapsułki 
do prania Discs
Opak. 28 szt.
(1 szt. = 0,89)
do wyboru różne rodzaje

SILAN SUPRÊME
Płyn do płukania tkanin
Butelka 1,2 l
(1 l = 8,33)
do wyboru różne rodzaje

1.

1.

2.

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. 27
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DUNLOP
Licznik rowerowy
Sztuka
14 funkcji, w tym pomiar 3 poziomów 
prędkości: aktualnej, średniej i maksymalnej; 
automatyczne wyłączanie; pokonany 
dystans mierzony w kilometrach lub milach; 
mocowanie na kierownicy roweru; 
wymiary: 50 × 50 × 45 mm

2799
LIGHTZONE
Wąż świetlny LED
Sztuka
nastrojowe oświetlenie ogrodu, tarasu, balkonu lub domu; 
zasilanie solarne lub sieciowe; 7,5 m węża świetlnego + 5 m 
przewodu zasilającego; odporny na warunki atmosferyczne 
(IP44); 100 LED; 8 trybów oświetlenia do wyboru: 
wielokolorowy (RGB) światło ciepłe białe

3499

CRANE
Basen składany 
dla dzieci
Sztuka
nie wymaga pompowania, wystarczy 
ustawić i napełnić wodą; średnica: 120 lub 
86 cm; do wyboru dwa rodzaje 

3999

WAKACJE
od upału

LIVING ART
Koszyk 
z trawy morskiej 
Sztuka
do przechowywania przedmiotów oraz jako 
dekoracja; wymiary: 33 × 39, 39 × 27 lub 30 × 35 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3499

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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HOME CREATION
Szklanki do wina
Zestaw 4 szt.
(1 szt. = 7,50)
do wyboru:
• szklanki do wina białego lub różowego, poj. 350 ml
• szklanki do wina czerwonego lub napojów, 

poj. 490 ml

2999

JOIE
Forma 
na kostki lodu
Sztuka/
Zestaw 2 szt.
do wyboru różne rodzaje

1499

HOME CREATION
Podkładka 
foliowa 
do szuflady
Sztuka
wymiary: 50 × 150 cm; 
z możliwością przycięcia; 
antypoślizgowa; 
przystosowana do mycia 
w zmywarce

1499

750 W750 W

AMBIANO
Opiekacz 
do kanapek
Sztuka
automatyczna regulacja 
temperatury; z powłoką 
zapobiegającą przywieraniu; 
lampki kontrolne trybu 
pracy; zabezpieczenie przed 
przegrzaniem

HIT

4999

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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   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

PRZEPUSZCZA 
POWIETRZE

100% BAWEŁNA

NIE WYMAGA 
PRASOWANIA

ACTIVE TOUCH
Szorty męskie 
kąpielowe
Para
100% poliamid lub 100% poliester; 
z gumką i dodatkowym sznurkiem 
w pasie; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XXL 
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1999

POCOPIANO
Zestaw niemowlęcy 
prezentowy 
z bawełny BIO
Zestaw
100% bawełna BIO; w skład zestawu wchodzi: 
czapka, chustka, pieluszka, body oraz spodnie 
niemowlęce; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 50/56–62/68

3499

Certi� ed by CU 812624Certi� ed by CU 812624

UP2FASHION
Sukienka 
damska na lato
Sztuka
100% wiskoza (Lenzing™

EcoVero™); ze sznurkiem 
podkreślającym talię; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1.

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

W PUDEŁKU 
PREZENTOWYM

HIT

3499

1.

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL CLASS
Koszula męska z krótkim 
rękawem, Cool & Fresh
Sztuka
100% bawełna; kołnierzyk z wkładkami Wendler 
zapewniającymi sztywność; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 40–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999

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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UP2FASHION
Top damski 
Sztuka
100% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL 

1799
2.

2.

UP2FASHION
Bermudy/
Szorty damskie
Para
97% bawełna, 3% elastan 
(Lycra®); do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499

  2020OK1708 AITEX  2020OK1708 AITEX  

QUIGG
Spieniacz do mleka
Sztuka 
z funkcją podgrzewania mleka; 
obudowa ze stali nierdzewnej; 
powłoka ILAG zapobiegająca 
przywieraniu; automatyczne 
wyłączanie; lampka kontrolna 
trybu pracy9999

LIGHTZONE
Latarnia LED 
ze stacją ładowania
Sztuka
tworzy przytulną atmosferę w ogrodzie, 
przy grillu, pod namiotem lub w domu; 
do ok. 6 godzin ciągłego świecenia; proste ładowanie przez postawienie na stacji ładującej; 
dekoracyjne ciepłe białe światło, światło wielokolorowe (zmienne) lub o wybranej barwie – 
prosta obsługa jednym przyciskiem; klasa odporności IP44

4999

ROYAL LIFE
Koszyk składany
Sztuka
łatwe składanie i rozkładanie; z komorą na suwak i smyczą 
na klucze; rama i uchwyt wykonane z lekkiego aluminium; wymiary: 
ok. 45 × 28 × 21 cm; pojemność: ok. 17 l; do wyboru różne rodzaje

3499

Z ŻETONEM DO WÓZKA 
SKLEPOWEGOBARDZO LEKKI

3.

3.

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL CLASS
Koszula męska z krótkim 
rękawem, Cool & Fresh
Sztuka
100% bawełna; kołnierzyk z wkładkami Wendler 
zapewniającymi sztywność; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 40–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

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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NOVITESSE
Pościel 
z bawełny Renforce
Komplet
100% bawełna; wymiary: 
poszwa 200 × 220 cm oraz 
2 poszewki 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje

7999

NOVITESSE
Prześcieradło 
z gumką z elastanem
Sztuka
94% bawełna, 6% elastan; 
wymiary: 180–200 cm × 200–220 cm; 
do wyboru różne rodzaje

5999

NOVITESSE
Poszewki 
na poduszki
Opak. 2 szt.
100% bawełna; 
wymiary: 40 × 80 cm; 
do wyboru różne 
rodzaje

1999

   MISM7R9X4 HOHENSTEIN HTTI   MISM7R9X4 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

M1YLCPWH9 HOHENSTEIN HTTIM1YLCPWH9 HOHENSTEIN HTTI

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

2.

2.

1.

1.

KRONTALER
Budzik radiowy
Sztuka
• automatyczne ustawianie 

i zmiana czasu
• wskazanie daty i dnia tygodnia
• alarm z funkcją drzemki
• możliwość ustalenia 2 czasów 

alarmu (w tygodniu i w weekendy)
• wskaźnik temperatury 

w stopniach Celsjusza/Fahrenheita
• automatyczne podświetlenie 

wyświetlacza w trybie dziennym 
i nocnym

• do wyboru różne rodzaje

3499

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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NOVITESSE
Poduszka 
profilowana pod kark
Sztuka
wymiary: 74 × 34 cm; poszewka: 
strona letnia: 59% poliester, 
41% polietylen, strona zimowa: 
100% poliester; z dwoma stopniami 
twardości; termoaktywna poszewka 
z efektem chłodzenia 

7999
NOVITESSE
Poduszka 
z wypustkami/
z żelem wodnym
Sztuka
tkanina: 100% poliester, wkład: 
poliuretan; wysokość: 11 cm; poszewka 
z zamkiem błyskawicznym; wymiary: 
34 × 78 cm; do wyboru dwa rodzaje

9999

  45175OeTI

   94904 HOHENSTEIN HTTI   94904 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Poduszki na krzesło
Opak. 2 szt.
poszewka: 100% bawełna, 
wypełnienie: 100% poliester 
(z poliuretanem); wymiary: 
40 × 40 × 4 cm lub o średnicy 40 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3599

   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

95°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

95°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

NOVITESSE
Poduszka pikowana
Sztuka
powłoka zewnętrzna i wypełnienie: 
100% poliester; wymiary: 70 × 80 cm; 
przeznaczona dla osób uczulonych 
na kurz domowy; łatwa w pielęgnacji

3999

   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

119
NOVITESSE
Kołdra 
4 pory roku 
Zestaw
100% poliester, wypełnienie: 
100% poliester; 2 kołdry 
o różnej grubości mogą 
być stosowane osobno 
lub połączone ze sobą 
zatrzaskami; wymiary: 
200 × 220 cm

   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

3.

4.

3.

4.

SYPIALNIA
jak ze snu!

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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KRAFT 
Teczka A4 z gumką 
Sztuka
sztywna nowoczesna okładka w ekologicznym stylu 

399

STYLEX
Pióro kulkowe
Opak. 4 szt.
(1 szt. = 1,75)
duża wydajność pisania; końcówka 
ze stali nierdzewnej; zintegrowany 
wziernik do sprawdzania poziomu 
tuszu; do wyboru różne kolory 

699

BIC 
Długopisy Cristal Original
Zestaw 10 szt.
(1 szt. = 1,00)
legendarna jakość i prostota oryginalnych długopisów BIC

999
KRAFT
Blok notatnik A4, 80 kartek 
Sztuka
blok do pisania; w kratkę; z okładką w ekologicznym stylu

999

KRAFT
Zeszyt A5
Sztuka 
do 10 różnych przedmiotów, w kratkę i linie; do wyboru: 
zeszyt 60 kartek lub zeszyt tematyczny 58 kartek 

249

KRAFT
Zeszyt tematyczny A5, 58 kartek
Sztuka
zeszyty z wycinaną okładką w stylu Kraft; 58 kartek; 
do wyboru: w kratkę lub linie, do 10 przedmiotów

299

EXPERTIZ
Marker 
permanentny
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 1,17)
z końcówką okrągłą lub ściętą; innowacyjny system atramentowy cap-off zapobiega 
wysychaniu końcówki; o delikatnym zapachu; szybkoschnący; odporny na działanie 
światła, ścieranie i działanie wody; do wyboru różne zestawy kolorów 

699

SZKOLNA WYPRAWKA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

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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EXPERTIZ
Obwoluty/Koszulki 
na dokumenty A4
Opak. 50/20/10 szt.
(1 szt. = 0,12/0,30/0,60)
wzmocniony brzeg z perforacją; format A4; z 11 dziurkami 
do wpięcia; do wyboru różne kolory i rodzaje

599

EXPERTIZ
Segregator A4, 5/8 cm
Sztuka
na kartki formatu A4; szerokość grzbietu: 
ok. 5 lub 8 cm; na grzbiecie kieszonka z etykietą; 
ze wzmocnionymi krawędziami i otworem 
grzbietowym do chwytania; do wyboru różne kolory

699

EXPERTIZ
Kostka biurowa 
w pudełku
Sztuka
ok. 800 karteczek w plastikowym opakowaniu; 
wysokiej jakości papier biały i kolorowy; 
wymiary: ok. 9,5 × 9,5 × 9,5 cm; do wyboru 
różne zestawy kolorów 

799

1.

2.

QUIGG
Folia do laminowania
Opak. 40/120 szt.
(1 szt. = 0,32/0,11)
wodoodporna; do wyboru:
• w formacie A4 (40 arkuszy)
• w formacie fotograficznym 108 × 157 mm 

(80 arkuszy) i w formacie A5 (40 arkuszy)
1299

QUIGG
Laminator A4
Zestaw
do zdjęć i dokumentów w formacie A4 
i mniejszym; szybki czas nagrzewania: 
ok. 1,5–2 min; z zestawem startowym 
folii laminacyjnych

6999
1. 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. 35
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-50%

6400
129 

QUIGG
Wentylator 
w stylu retro
Sztuka
3 poziomy prędkości; 
do wyboru różne rodzaje

-60%

2500
6499

PROSPERPLAST
Kosze 
do segregacji śmieci
Zestaw 3 szt.
(1 szt. = 8,33)
pojemność: 3 × 20 l; możliwość ustawienia 
jeden na drugim; do wyboru różne rodzaje

-80%

699
3499

ACTIVE TOUCH
Kurtka polarowa 
damska/męska
Sztuka
100% poliester; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

-70%

1000
3499

HOME CREATION
Dozownik 
do napojów
Sztuka
szklany; pojemność: 5,5 l; 
do wyboru różne rodzaje

REGULOWANY 
KĄT NACHYLENIA 

(MAKS. 90°)

ŚREDNICA 
WENTYLATORA: 

30 CM

Z KIESZENIAMI 
ZAPINANYMI 
NA SUWAK

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

OD SOBOTY 24.07
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

29/2021 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

W OBNIŻONYCH CENACH ZNAJDZIESZ: ODZIEŻ DAMSKĄ, MĘSKĄ I DZIECIĘCĄ, OBUWIE, 
ARTYKUŁY OGRODOWE I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ, MAŁE AGD I WIELE INNYCH!*

80%-do

OBNIŻKA!
ALE 



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem
ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI 
– pośpiesz się z zakupem

CRANE
Bramka do piłki nożnej  
ze ścianką treningową
Zestaw

HIT 

179

6999
INTEX
Brodzik nadmuchiwany 
dla dzieci
Sztuka

Basen  
nadmuchiwany
Sztuka 7499

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupemZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

6499 KOSMICZNY WYKOP
Gra planszowa
Zestaw2499 KOSMICZNY WYKOP

Puzzle
Zestaw

CRANE
Ślizgawka 
wodna 
Sztuka

4499

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

7999
ROYAL LIFE
Dziecięca walizka 
z plecakiem
Zestaw

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl
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4999 3499 ENRICO MORI
Piżama męska 
z bawełną BIO
Komplet

UP2FASHION
Jeansy damskie 
z bawełną BIO
Para

  11-41536 Shirley    95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

O

RGANIC 100

content standar
d

Made with Organically 
Grown Cotton 

Certified by CU 
817648

Organically Grown 
Cotton Certified 
by CU1000197

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl
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Z ZAMKIEM 
BŁYSKAWICZNYM

DO WYBORU 
DWA RODZAJE

WALKX
Sandały  
damskie/męskie 
trekkingowe
Para5999

6999 Komplet 
pościeli  
Robert 
Lewandowski
Komplet

  11-26090 Shirley

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

100% BAWEŁNA

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl
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ZINTEGROWANE 
GNIAZDKO 

ELEKTRYCZNE 
Z PRZEWODEM 
ZASILAJĄCYM

UCHWYT  
NA PRZEWÓD 
ZASILAJĄCY

HOME CREATION
Deska do prasowania
Sztuka

139

3999 Zazdrostki 
kuchenne
Komplet

  IW 00201

Z POLSKI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl
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XBLITZ
Uchwyt 
samochodowy  
z ładowaniem 
indukcyjnym G650
Zestaw

9499

WORKZONE
Bity 
z grzechotką 
Zestaw

3999

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl
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MOBICOOL
Elektryczna 
lodówka 
turystyczna
Sztuka

FUNKCJA PODTRZYMYWANIA CIEPŁA

FUNKCJA 
CHŁODZENIA

KOMPAKTOWA

219

5999
QUIGG
Pulsoksymetr
Sztuka

Z BLUETOOTH

PODŚWIETLENIE 
LED

ODPORNE  
NA ZACHLAPANIA

FOREVER  
Głośnik Bump Air BS 700
Zestaw

HIT 

8999

GARDENLINE
Konewka 
automatyczna
Sztuka149

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl
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8499

9999
VILEDA
Suszarka na pranie King
Sztuka

VILEDA
Zestaw do podłóg 
Ultramax
Zestaw

2299
VILEDA
Wkład do mopa 
Ultramax
Sztuka

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



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

