
oferta handlowa ważna 
od 12.10 do 23.10.2021

carrefour.pl

MODNE TRENDY
na jesienną pogodę

TEX – MODA DLA CAŁEJ RODZINY! SUPERJAKOŚĆ W ATRAKCYJNYCH CENACH!



ZMIEŃ LOOK
na jesienny 

styl
2-pak

2499
3499

Spodnie
dziewczęce

rozm. od 2 do 16 lat 4999
5999

Buty 
dziewczęce

TEX 
rozm. 26 - 40 3999

4999

Trzewiki
dziecięce

TEX 
rozm. 26 - 31

4999
5999

Kurtka niemowlęca
TEX 

kombinezon 1-częściowy  
- 79,99 zł  89,99 zł

rozm. 68 - 98 cm
cena za szt.

1799
2-pak

cena od

Rajstopy
 dziecięce

TEX 
2-pak

różne kolory
 i rozmiary

1999
szt.

cena od

Bluza dziewczęca
TEX 

rozm. 98 - 164 cm

5999
7999

Kurtka 
dziewczęca

TEX 
rozm. 98 - 164 cm

5999
7999

Kurtka 
dziewczęca

TEX 
rozm. 98 - 164 cm

cena za szt.

6999
7999

Płaszczyk
dziewczęcy

rozm. 98 - 164 cm

1699
1999

Czapka 
dziewczęca

TEX 
różne wzory
cena za szt.

5999
6999

Kurtka 
dziewczęca

TEX 
rozm. 98 - 164 cm

1999
2499

Torebka 
dziewczęca

TEX
różne wzory
cena za szt.

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

kurtka

Legginsy 
dziewczęce

TEX
różne modele 

rozm. 98 - 164 cm 

1499
1 para

cena od

Płaszczyk 
dziewczęcy

rozm. 98 - 164 cm 11900
13900
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na miarę 
jesieni

ODKRYJ TRENDY

3999
4999

Trzewiki
chłopięce

TEX 
rozm. 26 - 42

5999
6999

Buty chłopięce
TEX 

ocieplane
rozm. 26 - 42

9999
11900

Kurtka chłopięca
TEX

rozm. 98 - 128 cm
bluza ocieplana dziecięca

- 34,99 zł  39,99 zł
rozm. 134 - 164 cm

cena za szt.

4999
5999

Kurtka chłopięca
TEX 

rozm. 98 - 164 cm
cena za szt.

4999
5999

Kurtka niemowlęca
rozm. 68 - 98 cm

kombinezon niemowlęcy
1-częściowy

- 79,99 zł  99,99 zł
rozm. 68 - 98 cm

cena za szt.

2499
2999

 Koszulka
dziecięca

3-pak
gładka, wzorzysta 

różne kolory i rozmiary
2-pak - cena od 19,99 zł

5999
7999

Kurtka 
chłopięca

TEX 
rozm. 98 - 164 cm699

799

Rękawiczki 
polarowe
dziecięce
różne kolory

1699
1999

Czapka 
chłopięca

TEX 
różne wzory
cena za szt.

5999
7499

Kurtka dziecięca
rozm. 98 - 164 cm

Bluza chłopięca
różne modele

rozm. od 2 do 16 lat

2999
szt.

cena od

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

3-pak

kurtka

kurtka

Spodnie
dresowe 

chłopięce
TEX 

rozm. 98 - 164 cm

2499
1 para

cena od

Spodnie chłopięce
różne wzory

rozm. 98 - 164 cm

2999
1 para

cena od

Kurtka chłopięca
TEX 

rozm. 98 - 164 cm

11900
13900

3



DODAJ STYLU
paletą kolorów 

jesieni

4999
5999

Spodnie 
damskie

TEX 
casual

różne modele
rozm. S - XL

cena za 1 parę

15900
19900

Płaszczyk 
damski

długi 
ze wstawkami

à la skóra
rozm. S - XL

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

4999
5999

Sukienka 
damska

TEX 
różne wzory
rozm. S - XL

6999
7999

Kurtka 
pikowana 

damska
TEX 

rozm. S - XL

3999
4999

Kardigan 
dzianinowy

damski
lub

spódnica 
dzianinowa

damska
TEX 

rozm. S - XL
cena za szt.

5999
6999

Kurtka 
pikowana

 damska
TEX 

różne kolory
rozm. S - XL
cena za szt.

24900
29900

Płaszczyk 
sportowy 

damski
długi

rozm. S - XL

3499
3999

Bluzka damska
TEX 

różne wzory
rozm. S - XL
cena za szt.

4999
5999

Torebka 
damska 

TEX 
cena za szt.

5999
6999

Botki damskie
TEX 

różne modele
rozm. 36 - 41 

cena za 1 parę8999
9999

Botki 
damskie

TEX 
ocieplane

rozm. 36 - 41

1699
1999

Czapka 
damska

TEX 
różne modele

cena za szt. 599
699

Rękawiczki
damskie

do ekranów 
dotykowych

cena za 1 parę

Naszym dostawcą jest m.in. IMM.
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BĄDŹ MODNA
i nabie�  jesiennej 

swobody

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

9999
11900

Płaszcz 
damski

TEX 
rozm. S - XL

4999
5999

Kardigan
damski

TEX 
różne kolory
rozm. S - XL 6999

7999

Sukienka damska
kolory: czarny, royal blue

rozm. S - XL
cena za szt.

9999
11900

Kurtka
jeans 

damska
różne modele
rozm. S - XXL

12900
14900

Płaszcz 
pikowany

damski
TEX 

długi
rozm. S - XL

2499
2999

Beret 
damski

TEX 

6999
7999

Spodnie
 jeans 

damskie
ogrodniczki
rozm. S - XL

6999
7999

Spodnie
 jeans

damskie
BIG SIZE

rozm. M - XXL

5999
6999

Golf damski
TEX

rozm. S - XL

3499
3999

Szal damski
TEX

różne kolory
cena za szt.

3499
3999

Golf damski
TEX

różne kolory
rozm. S - XL
cena za szt.

6999
7999

Botki damskie
z ozdobami

rozm. 36 - 41 
cena za 1 parę7999

1 para

Trzewiki damskie
wiązane

rozm. 36 - 41 

4999
5999

Kamizelka 
damska

TEX
rozm. S - XL
cena za szt.

Naszymi dostawcami są m.in.: IMPEX, IMM.
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PEŁNY LUZ
z jesienią 

w tle

1999
2499

Plecak 
męski
poj. 10 l 
różne kolory

5999
6999

Spodnie
jeans

męskie
TEX

rozm. 32 - 42

5999
6999

Sweter
męski

TEX
z kołnierzem
rozm. S - 3XL

4999
5999

Spodnie
męskie

TEX
chino

rozm. 32 - 42

3499
3999

Koszula męska
TEX

rozm. S - 3XL, 37 - 46
cena za szt.

3499
3999

Koszula męska
TEX

rozm. S - 3XL

5999
6999

Spodnie
sztruksowe

 męskie
TEX

rozm. 32 - 42

1499
1999

Czapka
męska 

TEX
różne wzory
cena za szt.

8999
1 para

Trapery męskie
FASHION

rozm. 40 - 46

6999
1 para

Buty 
trekkingowe

męskie
niskie

rozm. 40 - 46

9999
12900

Kurtka 
męska

TEX 
rozm. S - 3XL

9999
10900

Kurtka męska
TEX 

rozm. S - 3XL
cena za szt.

6999
7999

Kurtka męska
TEX 

rozm. S - 3XL
cena za szt.

2999
3999

Bluza męska
TEX 

z nadrukiem, 
gładka

rozm. S - 3XL
cena za szt.

4999
5999

Bluza męska
TEX 

rozm. S - 3XL
cena za szt.

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

Naszymi dostawcami są m.in.: IMPEX, IMM.
6

35% bawełny
65% poliestru

60% bawełny
40% poliestru



BĄDŹ TRENDY
w jesiennym 

tonie2499
2999

T-shirt męski
TEX

rozm. S - 3XL

1999
2499

Szalik męski 
TEX 

799
999

Rękawiczki 
polarowe

męskie
TEX 

5999
6999

Koszula męska
TEX 

rozm. 37 - 46, 
S - 3XL

7999
8999

Kurtka 
męska

TEX 
rozm. S - 3XL

6999
7999

Kurtka 
męska

TEX 
rozm. S - 3XL

3999
4999

Spodnie 
bawełniane

męskie
TEX 

rozm. 32 - 42

3999
1 para

Spodnie 
jeans 

męskie
TEX 

rozm. 32 - 42

6999
7999

Trzewiki męskie
wiązane

rozm. 40 - 46

6999
7999

Buty trekkingowe
męskie
wysokie

rozm. 40 - 46
cena za 1 parę

11900
13900

Kurtka męska
TEX 

skóropodobna
rozm. S - 3XL

12900
16900

Kurtka jeans 
męska

TEX 
rozm. S - 3XL

11900
14900

Kurtka 
sztruksowa

męska
TEX 

rozm. S - 3XL

5999
6999

Spodnie 
bojówki

TEX
rozm. S - 3XL

cena za 1 parę

1299
1699

T-shirt męski
TEX

gładki
rozm. S - 3XL

cena za szt.

3999
4999

Sweter męski
rozm. S - 3XL

cena za szt.

5999
6999

Sweter męski
TEX 

rozm. S - 3XL
cena za szt.

1499
1999

T-shirt męski
TEX

z nadrukiem
rozm. S - 3XL

cena za szt.

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

Naszymi dostawcami są m.in.: IMPEX, IMM, MGB.
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100% bawełny

100% bawełny



NOŚ SIĘ
stylowo jesienią

 Wszystkie informacje dostępne w gazetkach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 kc. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej i akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie 
odbiegać od rzeczywistości. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Ceny towarów są podane w PLN i zawierają VAT. 

Za ewentualne błędy w druku przepraszamy.
1H41Dv1

DOŁĄCZ 
DO NAS:10% RABATU w każdy weekend

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

5999
1 para

Buty trekkingowe
damskie, męskie, 

dziecięce
TEX

rozm. 28 - 46

1299
1699

Rękawiczki 
dzianinowe 

damskie
różne wzory

cena za 1 parę

Trapery 
damskie, męskie

rozm. 36 - 46 5999
1 para

cena od

Naszym dostawcą jest m.in. KONDOR.

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

, (22) 899 89 98, kontakt@carrefour.pl



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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