
Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl. Regulamin aplikacji Mój Carrefour jest dostępny na carrefour.pl.
* Oferta dotyczy sklepów z działem mięsnym, wędlin, serów i ryb w sprzedaży tradycyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

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

oferta handlowa ważna 
od 7.12 do 13.12.2021

TWOJE CODZIENNE ZAKUPY
        

Limit to 10 opak. 
na jednym paragonie.

oferta ważna
od 6.12 do 12.12

TV

Cukier biały
Carrefour

1 kg 
cena 1 opak. poza 

zestawem - 2,99

5 W CENIE4
KUPUJĄC 5 opak.

239
opak.

Kawa mielona
JACOBS KRÖNUNG

500 g
- z aplikacją 29,98/kg 

- bez aplikacji 43,98/kg

31%
RABAT

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

1499
opak.

2199

oferta ważna
od 6.12 do 12.12

TV

Schab 
wieprzowy*

bez kości

23%
RABAT

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

999
kg

1299

oferta ważna
od 8.12 do 12.12

TV

oferta ważna
od 8.12 do 12.12

TV

Filety śledziowe
à la matias ekstra*1399

kg

carrefour.pl
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TWOJE CODZIENNE ZAKUPYDla każdego coś świąte� nego

Mleko 
spożywcze

POLSKIE
1 l 

zaw. tł. 2% 
zaw. tł. 3,2% 

- 2,69 zł

259
szt.

zaw. tł. 2%

Śmietanka 
UHT

POLSKA
500 ml

zaw. tł. 36% 
13,18/l

659
szt.

Margaryna 
DELMA

500 g, różne rodzaje
7,98/kg 399

szt.

Ser topiony
HOCHLAND

krążek, 180 g/200 g 
4 rodzaje, 2,44/100 g 439

opak.

199
szt.

Margaryna
OD KRUSZWICY

250 g
3 rodzaje

7,96/kg 

899
opak.

Jaja
CARREFOUR BIO

10 szt.
0,90/szt. 589

4-pak

Jogurt 
MONTE MAX 

4 x 100 g
1,47/100 g

Uszka
IGLOTEX

300 g, 2 rodzaje
13,30/kg 399

opak.

Frytki
MCCAIN

750 g, 3 rodzaje
9,32/kg 699

opak.

Lody
ZIELONA BUDKA

1 l
różne rodzaje 1199

opak.

Danie
FROSTA

450 g, różne rodzaje
19,98/kg 899

opak.

Jogurt  
FANTASIA

98 - 122 g, różne rodzaje
4,00 zł/cena za 2 szt.

1,64 - 2,04/koszt 100 g 
przy zakupie 2 szt. 

cena 1 szt. poza zestawem - 2,19
1,80 - 2,23/100 g KUPUJĄC 2 szt.

200
szt.

W ZESTAWIE
TANIEJ

4-pak

349
opak.

Ser żółty
WŁOSZCZOWA

plastry, 150 g
4 rodzaje

2,33/100 g
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TWOJE CODZIENNE ZAKUPYDla każdego coś świąte� nego

* Dotyczy wybranych sklepów.

Kupuj więcej z aplikacją 10% taniej!*

Przyprawa
KNORR

10 - 23 g
różne rodzaje

7,78 - 17,90/100 g

179
opak.

Groszek 
konserwowy

DAWTONA
400 g/240 g

0,95/100 g

229
opak.

Makaron 
AS BABUNI
250 - 400 g

4 rodzaje
od 4,73/kg

189
opak.

cena od

Mąka 
SZYMANOWSKA

1 kg
różne rodzaje

309
opak.

cena od

Przecier pomidorowy, 
pomidory krojone

ŁOWICZ
400 - 500 g

2 rodzaje
od 6,38/kg 319

opak.

cena od
Proszek 

do pieczenia
GELLWE

30 g
cukier wanilinowy - 0,49 zł

1,50 - 1,63/100 g 045
opak.

proszek 
do pieczenia

799
szt.

Majonez 
dekoracyjny

WINIARY
700 ml 

11,41/l

499
opak.

Barszcz czerwony
WINIARY

170 g
2,94/100 g 499

szt.

Bulion
WINIARY

160 g
3 rodzaje

3,12/100 g
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TWOJE CODZIENNE ZAKUPYDla każdego coś świąte� nego

Czekolada 
WEDEL

220 g
2 rodzaje

5,27/100 g

1159
szt.

Figurka  
czekoladowa

GOPLANA
30 g

3 rodzaje
5,30/100 g

159
szt.

Zestaw 
świąteczny 

WOLNOŚĆ
170 g

2,35/100 g

399
zestaw

Kule śnieżne 
czekoladowe

MILKA
112 g, 2 rodzaje

13,38/100 g 1499
opak.

zestaw

699
opak.

Bombonierka
TOFFIFEE

125 g
5,59/100 g

1049
opak.

Alpejskie 
Mleczko

MILKA
330 - 350 g

4 rodzaje
29,97 - 31,79/kg259

szt.

Baton
KINDER BUENO

39 - 43 g
2 rodzaje

6,02 - 6,64/100 g

529
opak.

Żelki
HARIBO

175 - 200 g
różne rodzaje

2,65 - 3,02/100 g

Czekolada
WAWEL

100 g, różne rodzaje
6,20 zł/cena za 2 szt.

3,10/koszt 100 g 
przy zakupie 2 szt. 

cena 1 szt. poza zestawem - 4,55 KUPUJĄC 2 szt.
310

szt.

W ZESTAWIE
TANIEJ
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* Oferta dotyczy sklepów z działem mięsnym, wędlin, serów i ryb w sprzedaży tradycyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Mandarynki, 
pomarańcze 

w worku jutowym
1,5 kg, 6,66/kg 999

opak.

Pomidory 
daktylowe

500 g, 13,98/kg 699
opak.

Rodzinna
 z warzywami* 1890

kg

Szynka 
konserwowa 

wieprzowa* 2990
kg

Salceson 
cesarski* 2290

kg

Szynka 
ze spiżarni* 2990

kg

Kiełbasa 
żywiecka* 1390

kg
Kiełbasa 

zwyczajna* 990
kg

Schab 
z doliny, 

szynka 
z doliny*

3190
kg

Szynka 
z czarnuszką* 3390

kg

Ser żółty*
GOUDA 

OGORZAŁEK 1990
kg

Kapusta
pekińska 399

kg

Pieczeń 
z piersi 

kurczaka* 1990
kg

Indyk lux* 2290
kg

Kaki 249
szt.

Awokado 
zielone 499

szt.

TWOJE CODZIENNE ZAKUPYDla każdego coś świąte� nego
DUŻY 

KALIBER

Bakalie
Carrefour

180 g 
różne rodzaje
od 1,55/100 g 279

opak.

cena od

1,5 kg
opak.

500 g
opak.
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Wszystkie informacje dostępne w gazetkach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Sklep nie 
prowadzi sprzedaży hurtowej. Jednorazowy zakup możliwy jest do 10 jednostek sprzedaży tego samego produktu (10 szt., 10 kg, 10 l). Zdjęcia umieszczone 
w ulotce mogą odbiegać od wizerunku produktu dostępnego w sprzedaży. Carrefour Express nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i zmiany cen. 
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

HONORUJEMY 
NASTĘPUJĄCE 
FORMY PŁATNOŚCI:

W KASIE ZAPŁACISZ 
RACHUNKI
Tylko w wybranych sklepach.

Oferta obowiązuje w wybranych sklepach.

Zapraszamy

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGOALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDASPRZEDA˚ ALKOHOLU  ALKOHOLU 

OSOBOM DO LAT 18OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTJEST PRZEST¢PSTWEMPSTWEM

Woda 
mineralna

NESTLÉ
PURE FIFE

6 x 1,5 l
2 rodzaje 

0,89/l

799
6-pak

Syrop
ŁOWICZ

0,4 l
różne rodzaje 

10,48/l

419
szt.

Piwo**
TYSKIE
4 x 0,5 l
puszka

cena za 4-pak
5,50/l

1099
4-pak

Piwo**
ŻUBR

0,5 l
puszka

4,78/l

239
szt.

Piwo**
KASZTELAN

0,5 l
butelka zwrotna

2 rodzaje
4,50 zł/cena za 2 szt.

4,50/koszt 1 l 
przy zakupie 2 szt.

cena 1 szt. poza 
zestawem - 2,79

5,58/l

KUPUJĄC 2 szt.
225

szt.

W ZESTAWIE
TANIEJ

Napój 
gazowany
HOOP COLA

1,5 l
3 rodzaje 

7,50 zł/cena za 2 szt.
2,50/koszt 1 l 

przy zakupie 2 szt.
cena 1 szt. poza 
zestawem - 5,19

3,46/l

KUPUJĄC 2 szt.
375

szt.

W ZESTAWIE
TANIEJ

Napój
NESTEA

1,5 l
różne rodzaje 

6,50 zł/cena za 2 szt.
2,17/koszt 1 l 

przy zakupie 2 szt.
cena 1 szt. poza 

zestawem - 4,29
2,86/l

KUPUJĄC 2 szt.
325

szt.

W ZESTAWIE
TANIEJ

Sok
DAWTONA

0,33 l, 4 rodzaje 
3,00 zł/cena za 2 szt.

4,55/koszt 1 l 
przy zakupie 2 szt.

cena 1 szt. poza 
zestawem - 1,79

5,42/l

KUPUJĄC 2 szt.
150

szt.

W ZESTAWIE
TANIEJ

Napój 
energetyczny

MONSTER
0,5 l, różne rodzaje 

8,50 zł/cena za 2 szt.
8,50/koszt 1 l 

przy zakupie 2 szt.
cena 1 szt. poza 

zestawem - 5,69
11,38/l

KUPUJĄC 2 szt.
425

szt.

W ZESTAWIE
TANIEJ

Dla każdego coś świąte� nego

Piwo**
WARKA

4 x 0,5 l, puszka
2 rodzaje

cena za 4-pak
od 5,50/l

1099
4-pak

cena od

Sok, 
nektar

TYMBARK 
1 l

różne rodzaje

369
szt.

cena od

4-pak

6-pak

4-pak

3-pak

Piwo**
DESPERADOS

3 x 0,4 l
butelka 

bezzwrotna
różne rodzaje
cena za 3-pak

9,99/l

1199
3-pak

** Nie dotyczy sklepów bez koncesji.
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
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