
carrefour.pl

** Warunki promocji, w tym produkty nieobjęte promocją, znajdziesz w opisie kuponu. Kupon nie łączy się z innymi kuponami na całe zakupy. Regulamin jest dostępny na carrefour.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

NOWE OBLICZE
ULUBIONEGO 
SKLEPU

Zapraszamy! Warszawa, ul. Wołoska 12, Galeria Mokotów
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Codzienne
OKAZJE,
by kupować
TANIEJ

* Wystarczy, że pierwsze zakupy zrobisz 
z aktywnym kuponem 

za min. 150 zł z aplikacją 
Mój Carrefour**

w postaci e-bonu na kolejne zakupy*
20złZGARNIJ

50%
TANIEJ

3299
opak.

6599
opak.

oferta handlowa ważna 

od 23.11 do 28.11.2021

COŚ SPECJALNEGO na wtorek

Kawa ziarnista
COSTA

MEDIUM, DARK
1 kg

2 rodzaje

Banany

50%
TANIEJ

249
kg

499
kg



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

Olej 
rzepakowy*

WIELKOPOLSKI
1 l

Mięso mielone 
z łopatki 

wieprzowej
Carrefour 

400 g, 9,98/kg

Alpejskie
Mleczko,

czekolada
MILKA

250 - 350 g
różne rodzaje

cena za szt. lub opak. 
19,97 - 27,96/kg

OFERTY DNIA na cały tydzień

Filet
 z kurczaka

37%
TANIEJ

999
kg

1599
kg

Proszek, żel, 
kapsułki do prania

ARIEL 
PROCTER & GAMBLE

3,375 kg, 2,64 l, 26 - 33 szt.
różne rodzaje

cena za opak. lub szt.
7,70/kg, 9,84/l, 0,79 - 1,00/szt.

45%
TANIEJ

2599

4789

599
szt.

899
szt.

33%
TANIEJ

Piwo
KOZEL

LEŽÁK, ČERNÝ
4 x 0,5 l, puszka

cena za 4-pak
4,00/l

799
4-pak

1299
4-pak

38%
TANIEJ

Dorsz atlantycki
MOWI 

POLAND SALES S.A.
filet ze skórą

4399
kg

5369
kg

18%
TANIEJ

Generator pary
ROWENTA VR5020

ciśnienie pary 5 barów, 
wyrzut pary 150 g/min, 

prasowanie w pionie, 
regulacja temperatury

19900
szt.

27900
szt.

28%
TANIEJ

499
opak.

899
opak.

44%
TANIEJ

Jaja bio
Carrefour

10 szt.
0,60/szt.

599
opak.

999
opak.

40%
TANIEJ

699

1379

49%
TANIEJ

* Limit 2 produktów na jeden paragon.

Naszym dostawcą jest m.in. KOMPANIA PIWOWARSKA.

Mandarynki 299
kg

4-pak

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGOCZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDASPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18  ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTJEST PRZEST¢PSTWEMPSTWEM

2200 W
moc



100% PIERZA NATURALNEGO

• dostępne w kolorach 
białym i różowym

• kołdry obszyte bizą 
dekoracyjną

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

NISKIE CENY dobre okazje

* Cena promocyjna zostanie naliczona przy kasie.

Naszymi dostawcami są m.in.: LEGO, MATTEL, AQUAPHOR.

Dzbanek 
fi ltrujący

AQUAPHOR 
FRESH

poj. 2,8 l
różne kolory
cena za szt.

599
3999

rabat 85%

Pojazd z fi gurką
PSI PATROL

RYDER + POJAZD 
QUAD DINO RESCUE 

POJAZD REXA 
- 89,99 zł  139,00 zł

cena za opak. 5999
11900

pojazd z figurką

Klocki*
LEGO CITY

POŚCIG 
HELIKOPTEREM POLICYJNYM

60243
LEGO FRIENDS EKOLOGICZNA 

KAWIARNIA W HEARTLAKE CITY
41444

- 84,99 zł  121,00 zł
cena za opak. 8499

13200

LEGO CITY

Zestaw lalka 
z akcesoriami*
BARBIE KARIERA

różne rodzaje

6999
13900

Zestaw*
HOT WHEELS 

PĘTLA 
MEGATRANSFORMACJA

10900
18900

Kołdra
wym. 220 x 200 cm - 169,00 zł  189,00 zł

poduszka
wym. 40 x 40 cm - 12,99 zł  16,99 zł

wym. 50 x 60 cm - 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm - 39,99 zł  44,99 zł

cena za szt.
11900

13900

wym. 155 x 200 cm

RABAT NALICZANY
PRZY KASIE

50%NA DRUGI
TAŃSZY
PRODUKT

43”

Smart T
V

Telewizor 43”
NOKIA 4300A

169900
219900

rabat 22%

Żwirek 
silikonowy

3,8 l
2,63/l

1199
opak.

klasa
energetyczna

G

USB x 2
złącze

HDMI x 4
złącze

Android TV



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

Ser żółty bio
GOUDA 

MLEKOVITA
plastry

100 g

339
opak.

Passata 
pomidorowa 

bio
EKO-WITAL

680 g
7,34/kg

499
szt.

Polskie ogórki, 
kapusta bio

500 - 600 g
9,98 - 11,98/kg 599

opak.

Mleczko 
kokosowe 

bio
400 ml

cena za szt. 
14,98/l

599
szt.

Płatki 
owsiane bio

MELVIT
500 g

7,38/kg

369
opak.

Napój 
roślinny bio

EKO MIL
1 l

wybrane rodzaje

999
szt.

Tofu ekologiczne
CLEARSPRING

300 g
33,30/kg 999

szt.

Bio napoje roslinne eko 
mil

Jogurt 
naturalny bio

BAKOMA
140 g

różne rodzaje
0,99/100 g

139
szt. 449

szt.

Mleko 
ekologiczne

PIĄTNICA
1 l

zaw. tł. 3,9%

CODZIENNAporcja ZDROWIA

Mąka 
ekologiczna

SZYMANOWSKA
1 kg

399
opak.

Hummus bio
Carrefour

160 g
3,12/100 g

499
szt.



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

oferta handlowa ważna 

od 23.11 do 29.11.2021

TARG
ś w i e ż o ś c i

carrefour.pl

TV

oferta ważna
od 25.11 do 28.11

Schab 
wieprzowy
bez kości

23%
RABAT

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

999
kg

1299

Cytryny 
siatka, 500 g

4,98/kg 249
opak. 199

kg

Polskie 
jabłka 

LIGOL, JONAGORED, 
SZAMPION, 

GALA, RED PRINCE

500 g
siatka



Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl. Regulamin aplikacji Mój Carrefour jest dostępny na carrefour.pl.
2

Naszymi dostawcami są m.in.: SUEMPOL SP. Z O.O., HERRING, KRYMAR.

RYBY I MIĘSA
W NISKICH CENACH

1299
kg

Karkówka
wieprzowa

bez kości

999
kg

Indyczka

2099
kg

Polędwiczki 
wieprzowe

Jakość z Natury 
Carrefour
kontrola na każdym 

etapie produkcji

BEZ GMO, 100% NATURY

400 g
opak.

Łosoś
JAKOŚĆ 

Z NATURY CARREFOUR 
dzwonko

filet ze skórą - 49,99 zł 4599
kg

700
opak.

Gniazda 
z łososia
SUEMPOL

250 g
28,00/kg

2500
opak.

Krewetki 
31/40

Carrefour
225 g

gotowane  
mrożone 

11,11/100 g

599
opak.

Mięso 
mielone

wieprzowe
Carrefour

400 g
14,98/kg

1499
kg

Zębacz czarny
HERRING, KRYMAR

steki mrożone
glazura 10%

SUPERCENA

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

1399
kg

1699 Filet z indyka

oferta ważna
od 24.11 do 28.11



199
szt.

Kaki

899
szt.

Kiszonka bio
rzodkiewki 
kiszone 
z tymiankiem
500 g
17,98/kg

899
szt.

Kiszonka bio
buraki ćwikłowe 

kiszone
450 g, 19,98/kg

699
szt.

Kiszonka bio
kapusta kiszona z marchewką
450 g, 15,53/kg

3
Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

WARZYWA I OWOCE 
W ATRAKCYJNYCH CENACH

499
opak.

Pomarańcze
DISNEY

ENCANTO
1 kg

599
opak.

Mandarynki
DISNEY

ENCANTO
1 kg

OFERTA SPECJALNA

699
opak.

Pomidory daktylowe
500 g, 13,98/kg



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 katalogach 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.
1H47Cv3pon. - 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

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

PIECZYWO
W OKAZYJNYCH CENACH

DOŁĄCZ 
DO NAS:10% RABATU w każdy weekend

Parówka 
w cieście 

francuskim
INTER EUROPOL

95 g
2,52/100 g

239
szt.179

szt.

Drożdżówka 
STOKSON

80 - 85 g
4 rodzaje

2,11 - 2,24/100 g

429
szt.

Chleb 
z pestkami 

dyni
OMAR 
380 g

11,29/kg

199
szt.

Przekąska
VANDEMOORTELE

ze szpinakiem 
i serem feta 

93 g
2,14/100 g

Bułka 
z pestkami dyni 
i słonecznikiem

OMAR 
65 g, 1,06/100 g 069

szt.

Bagietka korzenna 
duża

INTER EUROPOL
360 g 

mała 160 g - 1,99 zł
1,05 - 1,24/100 g 379

szt.

360 g

Bułka dofi nka
LA LORRAINE 

65 g

bułka sznytka
Carrefour

60 g
0,75 - 0,82/100 g

049
szt.

Naszymi dostawcami są m.in.: ZAKŁAD PIEKARNICZY „OMAR”, VANDEMOORTELE EUROPE NV, INTER EUROPOL SA, LA LORRAINE POLSKA SP. Z O.O.



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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