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ZNANE,

I Z POLSKI
 LUBIANE

Polskie 
śliwki 299

kg

Filet
 z indyka 1299

kg

Polski
 brokuł 299

szt.

oferta handlowa ważna 

od 24.08 do 30.08.2021
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NA POLSKIM
STOLE OD POKOLEŃ 

POLSKI
DOSTAWCA

Makrela
 wędzona

SEAMOR, SONA
tusza 1599

kg

POLSKI
DOSTAWCA

6 szt.
  opak.

Chleb
 polski z mąką

NOWEL
500 g, 5,38/kg 269

szt.

Bułka poznańska
z makiem

NOWEL
75 g, 0,92/100 g 069

szt.

•  W naszych recepturach 
nie stosujemy  fosforanów, 
glutaminianów i barwników.

•  Nasze wyroby wędzimy na ciepło 
 dymem wędzarniczym z drewna 
drzew liściastych.

•  Współpracujemy z polskimi 
dostawcami.

DBAŁOŚĆ O ŚWIEŻOŚĆ  
I JAKOŚĆ JEST DLA NAS 
NAJWAŻNIEJSZA.

Naszymi dostawcami są m.in.:  SEAMOR SP. Z O.O., SONA SP. Z O.O., NOWEL SP. Z O.O.

Śledź solony
Carrefour 1199

kg

Pączki
 z marmoladą
Carrefour

6 szt.
60 - 70 g

1,66 - 1,94/100 g 699
opak.

400 g
opak.

Mięso mielone 
wieprzowe z łopatki

JAKOŚĆ Z NATURY 
CARREFOUR

400 g
24,98/kg 999

opak.

Kiełbasa 
toruńska
Z NASZEJ 
WĘDZARNI

249
100 g

oferta ważna
 od 26.08

Szponder 
wołowy 1899

kg

44%
RABAT

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

999
kg

1799
Schab 
wieprzowy
bez kości

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

Karkówka
wieprzowa

bez kości 1399
kg

Carrefour
kontrola na każdym 

etapie produkcji

BEZ GMO, 100% NATURY

WYBIERAJ, CO NAJLEPSZE
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Żurawina
MAKAR

1 kg 1999
opak.

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

TVZ

R E K L A M
Y

PRODUKT

Naszym dostawcą jest MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP.K.

Z POLSKICH
SADÓW I PÓL

POLSKICH

Jakość z Natury 
Carrefour
kontrola na każdym 

etapie produkcji

BEZ GMO, 100% NATURY

1 kg
opak.

Polskie jabłka 
grójeckie

  JONAPRINCE, 
GOLDEN DELICIOUS

 tacka, 4 szt. 399
opak.

Polski czosnek 
JAKOŚĆ Z NATURY 
CARREFOUR
3 szt.349

opak.

Winogrona 
jasne

399
kg

Polskie 
pomidory 
malinowe 399

kg

Polska 
cebula 

biała
obierana 199

kg
Polska

 cukinia 299
kg

oferta ważna
 do 29.08

oferta ważna
 od 26.08 do 29.08
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439
opak.

Chleb 
tostowy
OSKROBA

500 g
różne rodzaje

8,78/kg

239
szt.

Serek
BIELUCH

135 - 150 g
różne rodzaje

1,59 - 1,77/100 g

Jogurt
BOTANICALS

BAKOMA
140 g

3 rodzaje 
1,54/100 g 215

szt.

LUBIMY POLSKIE,
BO DOBRE!

POLSKIE
NOWOŚĆ

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

Ser żółty
Carrefour 
plastry, 2 x 250 g

19,98/kg 999
opak.

BESKIDZKI CULINARY
BIELMAR

400 g, 34,98/kg 1399
szt.

Mleko 
ekologiczne 

bio
PIĄTNICA

1 l
zaw. tł. 3,9% 469

szt.

Lody
GRYCAN
500 ml, różne rodzaje
14,52 zł/cena 
za 2 opak.
14,52/koszt l 
przy zakupie 2 opak.
cena 1 opak. 
poza zestawem - 9,68
19,36/l

50%
DRUGI

CENA ZA 1 OPAK. 
PRZY ZAKUPIE 2 OPAK.

726
opak.

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

Musztarda
ROLESKI
165 - 175 g
różne rodzaje 
1,14 - 1,21/100 g

199
szt.

POLSKA KLASYKA
I NOWE SMAKI

POLSKA

Galaretka
DELECTA

75 g
różne rodzaje

1,19/100 g

089
opak.

Mąka
SZYMANOWSKA

uniwersalna 
1 kg

279
opak.

Deser 
dla dzieci

GERBER
w tubce

90 g
wybrane rodzaje

10,17 zł/cena za 4 szt.
2,83/koszt 100 g

przy zakupie 4 szt.
cena 1 szt. 

poza zestawem - 3,39
3,77/100 g

254
szt.

KUPUJĄC 4 szt.

4 W CENIE3

Ogórki 
konserwowe

DAWTONA
900 g/470 g  

10,62/kg

499
opak.

2021_S34_Polska_s02-05g_conv.indd   5 13/08/2021   15:29



66

20%
RABATU
PRODUKTY 

DO PIELĘGNACJI 

WŁOSÓW 

MARKI ONLY BIO

różne rodzaje

cena na etykiecie 
zawiera obniżkę

Sok
HORTEX 
POLSKIE JABŁKO
1 l
różne rodzaje

429
szt.

66

Żel do mycia 
ciała i włosów

 BAMBINO
400 ml

różne rodzaje
21,23/l

849
szt.

Woda
mineralna

STAROPOLANKA
6 x 1,5 l

1,11/l 999
6-pak

6-pak

Dezodorant
ZIAJA 
60 ml

różne rodzaje
8,32/100 ml

499
szt.

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

W POLSCE
ROZSMAKUJ SIĘ

POLSCE

389
szt.

Sok
DAWTONA

1 l
2 rodzaje

2021_S34_Polska_s06-08e_conv.indd   6 13/08/2021   15:40



777

I ŁADNIEWYGODNIE

Sokownik  
poj. 8 l - 99,99 zł

7

komplet

komplet

299
399

Podkolanówki 
damskie

AGMAR
3-pak

15 den
różne kolory

cena za 3-pak

poj. 5 l

4999
5999

Komplet 
pościeli

kora
różne wzory

rozm. 160 x 200 cm 
+ 2 x 70 x 80 cm 

7999
szt.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
Naszymi dostawcami są m.in.: FLORENTYNA, TADAR.

Komplet 
słoików

różne rodzaje

699
kpl.

cena od

100% bawełny

3-pak

Poszewka 
na poduszkę

 wym. 40 x 40 cm
różne wzory
cena za szt. 399

499

1699
szt.

bidon

Bidon
CANPOL
miseczka 
- 14,99 zł

różne rodzaje

Naczynie 
żaroodporne

TERMISIL 3299
szt.

poj. 5,2 l
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Woda mineralna
CISOWIANKA

12 x 0,5 l
różne rodzaje

2,33/l

1399
12-pak

12-pak

W zależności od rodzaju sklepu sieci Carrefour dostępność produktów może się różnić od tej prezentowanej w katalogu.    

Czekotubka
WEDEL

50 g
różne rodzaje

5,98/100 g

299
szt.

Napój
 jogurtowy

DUET 
JOVI 

LACTALIS
350 g

różne rodzaje
5,40/kg

189
szt.

Sok
KUBUŚ

0,3 l
różne rodzaje

3,14 zł/cena za 2 szt.
5,23/koszt l 

przy zakupie 2 szt.
cena regularna 

1 szt. - 2,09
6,97/l

157
szt.

KUPUJĄC 2 szt.

50%DRUGI
TANIEJ

POLSKIE PRODUKTY 
DO SZKOŁY

POLSKIE

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

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

Za ewentualne błędy w druku przepraszamy.
1S34Bv1

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

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