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

oferta ważna 

od 15.07 do 17.07

SZYBKA 
OKAZJA

Taka cena tylko przez 

3 DNI

oferta ważna 

od 15.07 do 17.07

SZYBKA 
OKAZJA

Taka cena tylko przez 

3 DNI

ZNANE,

I Z POLSKI
 LUBIANE

oferta handlowa ważna 

od 13.07 do 19.07.2021

carrefour.pl

TVZ

R E K L A M
Y

PRODUKT

TVZ

R E K L A M
Y

PRODUKT250 g
opak.

Filet
 z indyka 

24%
RABAT

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

1899
kg

2499 Polskie 
pomidory malinowe

43%
RABAT

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

399
kg

699

Polskie borówki
amerykańskie

250 g, 19,96/kg
499

opak.
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NA POLSKIM
STOLE OD POKOLEŃ 

Filety śledziowe 
à la matias

HERRING 1399
kg

Makrela
 wędzona

SEAMOR, SONA
tusza 1599

kg

POLSKI
DOSTAWCA

POLSKI
DOSTAWCA

POLSKI
DOSTAWCA

Naszymi dostawcą jest SONA SP. Z O.O.

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

Mięso mielone z szynki wieprzowej
JAKOŚĆ Z NATURY CARREFOUR
400 g, opakowanie MAP, 26,23/kg

1049
opak.

Boczek wieprzowy
JAKOŚĆ Z NATURY CARREFOUR
bez kości
1 kg, opakowanie MAP

2299
opak.

4399
kg

Filet z karpia bio
opakowanie MAP

Szponder 
wołowy

z kością 1899
kg

1 kg
opak.

300 g
opak.

400 g
opak.

Jakość z Natury 
Carrefour
kontrola na każdym 

etapie produkcji

BEZ GMO, 100% NATURY

Kotlety schabowe
JAKOŚĆ Z NATURY 
CARREFOUR
bez kości, 300 g
opakowanie MAP
29,97/kg

999
opak.

Udo, comber
 z królika 

w marynacie 
na grill 3799

kg

oferta ważna
 od 15.07

oferta ważna
 od 15.07

oferta ważna
 od 15.07
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Chleb polski z mąką
NOWEL

500 g
3,98/kg 199

szt.

Bagietka pszenna
LA LORRAINE

405 g
8,12/kg 329

szt.

Chałka*
Carrefour

300 g
9,97/kg 299

szt.

* Produkt jest dostępny w sklepach z produkcją własną.

Z POLSKICH ZBÓŻ
TRADYCYJNE PIECZYWO

POLSKICH

Jagodzianka 
premium

NOWEL
100 g 279

szt.
Naszymi dostawcami są: CHARSZNICKIE POLA NATURY, LA LORRAINE POLSKA SP. Z O.O., NOWEL SP. Z O.O., ZAKŁAD PIEKARNICZY OMAR.

Fasola 
jaś 

karłowaty
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

400 g
12,48/kg

499
opak.

Chipsy 
jabłkowe bio
CHARSZNICKIE 
POLA NATURY

40 g
11,23/100 g

449
opak.

*  Dostępne 
są również 
cebularze 
z produkcji 
własnej 
Carrefour.

Cebularz*
OMAR

120 - 160 g
1,06 - 1,41/100 g 169

szt.

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

Z POLSKICH
SADÓW I RABATEK

POLSKICH

oferta ważna
od 14.07 do 17.07

Polski koperek
Carrefour 099

pęczek

Polskie 
ziemniaki 
wczesne 099

kg

Polska fasolka 
szparagowa

żółta 999
kg

Polskie
rzodkiewki 099

pęczek

199
szt.

Polska sałata 
lodowa

Polski
 kalafi or

25%
RABAT

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

299
szt.

399

2021_H28_Polska_s02-05j.indd   4 01/07/2021   15:16
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Jogurt 
naturalny
MLEKOVITA 

typu greckiego
400 g

7,48/kg 299
szt.

579
opak.

Placki
 ziemniaczane 

U JĘDRUSIA
 400 g

14,48/kg

279
szt.

Maślanka 
naturalna

MLEKPOL
1 l

Masło extra
Carrefour
osełka 
300 g
23,30/kg

699
szt.

Skyr 
jogurt 
pitny

PIĄTNICA
330 ml

różne rodzaje
9,06/l

299
szt.

83%
zaw. tłuszczu

NOWOŚĆ

Ave vege 
na kremie 

kokosowym
BAKOMA

150 g
różne rodzaje

2,13/100 g

319
szt.

249
szt.

Deser 
z maślanką

MLEKPOL
170 g

 różne rodzaje
1,46/100 g

POLSKA KLASYKA
I NOWE SMAKI

POLSKA

2021_H28_Polska_s02-05j.indd   5 02/07/2021   11:01
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LUBIMY POLSKIE,
BO DOBRE!

Lody 
GRYCAN

500 ml
różne rodzaje

18,98/l

949
opak.

Lody
JAK DAWNIEJ

900 ml
różne rodzaje

14,43/l 1299
opak.

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

POLSKIE

239
szt.

Serek
BIELUCH

135 - 150 g
różne rodzaje

1,59 - 1,77/100 g

389
szt.

Ser 
pleśniowy

LAZUR
100 g

różne rodzaje

379
szt.

Serek 
sałatkowy

ŁOWICZ
FELLADA

220 g
1,72/100 g

Serek kanapkowy 
PUSZYSTY ŁACIATY
MLEKPOL
150 g
3 rodzaje
1,99/100 g

299
szt.

419
szt.

jabłkowy

Sok
RZEŚKA JESIEŃ

500 ml
jabłkowy

jabłko-truskawka, 
jabłko-pomarańcza

- 4,69 zł
8,38 - 9,38/l
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Dżem
ŁOWICZ
280 g 
różne rodzaje
12,46/kg

349
szt.

Budyń
DELECTA

64 g
wybrane rodzaje

1,55/100 g

099
opak.

Draże
JUTRZENKA

80 - 190 g
różne rodzaje

1,47 - 3,49/100 g

279
opak.

129
opak.

Pałeczki kukurydziane
Carrefour

z kaszą jaglaną
60 g

2,15/100 g

Wafl e ryżowe
SONKO 

130 g, różne rodzaje
1,84/100 g 239

opak.

Kawa 
zbożowa

INKA
150 g

różne rodzaje
2,83/100 g 425

opak.

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

W POLSCE
ROZSMAKUJ SIĘ

POLSCE

Cukierki
KRÓWKA

WAWEL
250 g

różne rodzaje
10,49 zł/cena za 2 opak.

20,98/koszt kg
przy zakupie 2 opak.

cena 1 opak. 
poza zestawem - 6,99

27,96/kg

50%
DRUGI
TANIEJ

KUPUJĄC 2 opak.

525
opak.
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Makaron jajeczny 
LUBELLA
400 g 
12,23/kg

489
opak.

Konserwa
KRAKUS

300 g
wybrane 

rodzaje
19,63/kg 589

szt.

POLSKI
DOSTAWCA

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

Sok bio
LOOK FOOD

1 l
różne rodzaje

1099
szt.

ŻE Z POLSKI
NATURALNIE,

POLSKI

Sok
HORTEX

 POLSKIE
 JABŁKO

1 l
różne rodzaje

369
szt.

8-pak

6-pak

Woda mineralna
MUSZYNIANKA 
lekko gazowana

8 x 0,6 l
2,71/l 1299

8-pak

Woda mineralna
MUSZYNA 

6 x 2 l
2 rodzaje

0,92/l 1099
6-pak

Posiłek 
dla dzieci
BOBOVITA

190 g
wybrane 

rodzaje
14,07 zł/cena za 4 szt.

1,85/koszt 100 g
przy zakupie 4 szt.

cena 1 szt. 
poza zestawem - 4,69

2,47/100 g

4 W CENIE3
KUPUJĄC 4 szt.

352
szt.
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Akcesoria
 do przetworów

różne rodzaje 
maszynka do przecierania 

pomidorów - 39,99 zł 699
szt.

cena od

Beczka 
do kiszenia

poj. 20 l - 39,99 zł 
poj. 30 l - 59,99 zł

3299
szt.

poj. 10 l

2199
szt.

Gąsior do wina 
poj. 5 l

różne rodzaje

Słoik 
z kapturkiem 

do fermentacji
poj. 10 l - 39,99 zł
poj. 15 l - 59,99 zł
poj. 25 l - 89,99 zł

2999
szt.

poj. 5 l

Sokownik
poj. 8 l - 99,99 zł

7999
szt.

poj. 5 l

Akcesoria winiarskie
różne rodzaje 299

szt.

cena od

Butelka do nalewek
różne pojemności i rodzaje 299

szt.

cena od

Naszymi dostawcami są: BROWIN, FLORENTYNA, TADAR.

TRADYCYJNE
POLSKIE

PRZETWORY
POLSKIE uniwersalny sŁÓj szklany 

przeznaczony do:
• przyrzĄdzania domowych wyrobÓw 

alkoholowych
• przetworÓw z owocÓw i warzyw
w zestawie:
• praktyczne szelki do przenoszenia
• kapturek zastĘpujĄcy rurkĘ 

fermentacyjnĄ
• korek odcinajĄcy dostĘp powietrza

Balon 
do wina 

poj. 25 l
- 119,00 zł

6499
szt.

poj. 10 l
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20%
RABATU
NACZYNIA SZKLANE, 

PORCELANOWE 

NA PODSTAWCE 

DREWNIANEJ

wybrane rodzaje

OFERTA SPECJALNA

cena na etykiecie 
zawiera obniżkę

SPRAWY CODZIENNE
DOMOWE 

komplet

10

399
szt.

Pucharek 
do lodów

MARTINA
FLORENTYNA 

poj. 460 ml

Klocki
COBI

różne rodzaje

Puzzle dziecięce
różne rodzaje

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
Naszymi dostawcami są: FLORENTYNA, JOTBEX, JONEX, TREFL.

cena od

Wazon przezroczysty
FLORENTYNA
różne rodzaje 
kolorowy - 14,99 zł

999
szt.

Komplet 
kieliszków

KROSNO
6 szt.

różne rodzaje

2599
kpl.

cena od

3999
opak.

cena od

1099
opak.

cena od

Przedłużacz, rozgałęziacz
różne rodzaje 599

szt.

cena od
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699
899

Stopki 
fantazyjne

damskie, 
męskie 

SOXO
różne kolory 

i rozmiary
cena za 1 parę

1499
1 para

Bokserki 
męskie

DAREX
różne kolory 
rozm. M - XL

1499
1 para

Figi damskie
DAREX

mikrofibra
różne modele

kolory: biały, czarny
rozm. S - XXL

699
799

Skarpety 
fantazyjne 
męskie
ADRIAN
różne kolory 
rozm. 39 - 46
cena za 1 parę

1999
2499

wym.
155 x 200 cm

Prześcieradło 
wym. 200 x 220 cm
- 29,99 zł  39,99 zł

różne kolory
cena za szt.

100% bawełny

I ŁADNIEWYGODNIE

11

1999
szt.

Nocnik, nakładka, podnóżek
SAFARI

różne rodzaje

Produkt 

od polskich 

dostawców

Komplet pościeli
mikrofibra

różne wzory 
wym. 160 x 200 cm 

+ 2 x 70 x 80 cm 2999
3999

LINIA PODUSZEK I KOŁDER
ALOE VERA
•  poznaj lecznicze właściwości aloesu, który 

zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów 
znajdujących się w pościeli, działa 
bakteriobójczo, kojąco wpływa na skórę

Kołdra
wym. 200 x 220 cm
- 69,99 zł  79,99 zł

poduszka
wym. 50 x 60 cm 

- 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm 

- 34,99 zł  39,99 zł
cena za szt.

4999
5999

wym. 
155 x 200 cm

komplet

1699
szt.

cena odPodstawka 
samochodowa

9 - 36 kg 
różne rodzaje

1499
szt.

cena od
Butelka, kubek 

niekapek
różne rodzaje
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Krem
 do twarzy

KOZIE MLEKO 
50 ml

różne rodzaje
21,98/100 ml

1099
szt.

Balsam do ciała 
BALTIC HOME SPA

ZIAJA
400 ml

różne rodzaje
49,98/l

1999
szt.

Lakier 
do włosów 

LOTON 4 NATURAL 
125 ml

2 rodzaje
3,99/100 ml

499
szt.

POLSKIEJ URODY
SEKRETY 

POLSKIEJ

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL
CARREFOUR NIE PROWADZI SPRZEDAŻY HURTOWEJ DOŁĄCZ 

DO NAS:

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

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej ani akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny zawierają VAT. 1H28Bv1

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

Szampon 
do włosów 

JANTAR
330 ml

różne rodzaje
od 27,24/l

899
szt.

cena od

Kosmetyki 
naturalne 

do pielęgnacji 
twarzy
DUETUS

różne rodzaje

RABAT NALICZANY
PRZY KASIE

50%DRUGI
TANIEJ
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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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