
Mikołaj jest… 

NAJ ! Mikołaj jest… 

NAJ ! 

Katalog prezentów 

dla dzieciKatalog prezentów 

dla dzieci

Darmowy 
INTERNET
w markecie

Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

HZL_44_s01

34,9934,99
-36%
54,99

79,9979,99
-20%
99,99

79,9979,99

34,9934,99

Gra 5 Sekund
Dzieci Kontra Dorośli

LEGO 
MINECRAFT
Pasieka 21165

LEGO CITY
Konkurs 
kaskaderski 60299
LEGO DUPLO
Pociąg z cyferkami 
10954

KIDLAND®

Samochód
1 : 24,
z obracającymi się kołami 
i otwieranymi drzwiami,
różne rodzaje,
od 3 r.ż.

69,99
tylko

Maskotka pluszowa
leniwiec, lew, smok, jednorożec

80 cm80 cm

34,9934,99
tylko

79,9979,99Zestaw Plac budowy
wym. 43 x 35 x 18 cm,
od 3 r.ż.

elementów

64,9964,99
tylko

OD CZWARTKU 4.11
DO PONIEDZIAŁKU 6.12

ho, ho, ho!
ho, ho, ho!
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Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Bezpiecznych zakupów!
Wydłużamy godziny otwarcia większości sklepów 

– teraz od 6:00 do 23:00.2

Dzieci to lubią 

– zabawki na 

topie!

OD CZWARTKU 4.11

9,999,99

1212,9,999
-35%
19,99

NERF 
ELITE 2.0
Wyrzutnia 
Volt
od 8 r.ż.

59,99

44,9944,99

KIDLAND®

Tor wyścigowy świecący
1 skrzyżowanie, 1 samochód wyścigowy,
tor można dowolnie układać,
od 3 r.ż.

elementy

PSI PATROL
Mighty Pups Zestaw
od 3 r.ż.

KIDLAND®

Pojazdy z bazą 
pojazdy z obracającymi się 
kołami,
różne rodzaje,
od 3 r.ż.

Lalka 
Natalia
Mała 
Gwiazdeczka
wys. 36 cm,
od 3 r.ż.

CAVE CLUB
Przyjaciółki
Piżama 
Party

39,9939,99
tylko

ENCHANTIMALS 
Lalka ze 
zwierzątkiem
różne rodzaje,
wys. 15 cm,
od 4 r.ż.

34,99
-30%
49,99

KRAINA LODU II
Lalka Anna 
lub Elsa
wys. 38 cm,
od 3 r.ż.

69,99
-30%
99,99

Kolorowa kreda 
do włosów,
Tatuaże, 
Paznokcie

DISNEY 
PRINCESS
Lalka
wys. 30 cm,
od 3  r.ż.

69,9969,9969,9969,99

79,9979,99
-20%
99,99

59,9959,99
tylko
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Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  3

Bezpiecznych zakupów!
Wydłużamy godziny otwarcia większości sklepów 

– teraz od 6:00 do 23:00.

Dzieci to lubią 

– zabawki na 

topie!
24,9924,99

-16%
29,99

Tor wyścigowy T-Rex
dwie pętle 360°,
dł. toru 2,4 m,
od 4 r.ż.

54,9954,99
-21%
69,99

16,9916,99
-15%
19,99

16,9916,99
-15%
19,99

Autorobot
Toys For Boys
od 3 r.ż., 
w zestawie auto, 
śrubokręt

Samochód
skala 1 : 34,
metalowo-plastikowy,
różne rodzaje,
od 3 r.ż.

Skoda
w skali od 1 : 34 do 1 : 39,
ruchome elementy karoserii, 
od 3 r.ż.

NERF 
ELITE 2.0
Wyrzutnia 
Volt
od 8 r.ż.

59,99
tylko

44,9944,99
-25%
59,99

KIDLAND®

Tor wyścigowy świecący
1 skrzyżowanie, 1 samochód wyścigowy,
tor można dowolnie układać,
od 3 r.ż.

84
elementy

PSI PATROL
Mighty Pups Zestaw
od 3 r.ż.

49,9949,99
-16%
59,99

KIDLAND®

Pojazdy z bazą 
pojazdy z obracającymi się 
kołami,
różne rodzaje,
od 3 r.ż.

8
sztuk

99,9999,99
tylko



Bezpiecznych zakupów!
Mamy stacje do dezynfekcji i rękawiczki,  
nasi pracownicy są wyposażeni w maski.
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Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

OD CZWARTKU 4.11 Bezpieczeństwo 
przede wszystkim!

- zabawki wykonano z wytrzymałych  
   materiałów wysokiej jakości, bez      
   szkodliwych substancji
- produkty przebadane są przez        
   niezależne instytuty (TUV Certyfi kat),  
  które potwierdzają ich jakość 
   i bezpieczeństwo z normami europejskimi 
- drewniane elementy mają certyfi kat FSC 

44,9944,99
-25%
59,99

39,9939,99
-27%
54,99

22,9922,99
-23%
29,99

99,99
tylko

7,997,99
tylko

34,9934,99
-25%
46,99

14,9914,99
-34%
22,99

KIDLAND®

Drewniana przewlekanka
sznurek z końcówką,
z luźnymi figurkami 
do przewlekania,
z workiem 
do przechowywania,
od 2 r.ż.

KIDLAND®

Drewniany 
zestaw 
grillowy
22 elementy,
od 3 r.ż.

KIDLAND

FISHER PRICE
Tablet Malucha
uczy alfabetu, znanych 
przedmiotów,
kolorów,
ponad 100 dźwięków, 
piosenek,
melodii i wypowiedzi

KIDLAND®

Drewniana 
kasa 
fiskalna
ręczny 
czytnik kodów 
kreskowych, 
z efektem 
świetlnym 
i dźwiękowym,
funkcja kalkulatora 
na baterię słoneczną,
w zestawie 21 
zabawkowych 
banknotów i 2 karty 
kredytowe,
od 3 r.ż.

KIDLAND®

Zestaw 
drewnianych 
pojazdów
6 pojazdów, 
6 stacji,
od 2 r.ż.

-23%KIDLAND®

Pas narzędziowy
wym. 33 x 16 cm,
regulacja długości,
14 akcesoriów fachowca,
akcesoria z drewna, 
tworzywa sztucznego,
od 3 r.ż.

PLAY-DOH 
WHEELS
Spychacz
od 3 r.ż.

DICKIE
Szczęśliwy 
Pojazd
od 1 r.ż.

Maskotki 
Looney 
Tunes,
Ekipa 
na Fali

KIDLAND®

Zestaw drewnianych pojazdów
3 pojazdy, 1 pachołek, 1 znak,
3 rodzaje,
od 2 r.ż.



Bezpiecznych zakupów!
Mamy stacje do dezynfekcji i rękawiczki,  
nasi pracownicy są wyposażeni w maski.
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Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

- zabawki wykonano z wytrzymałych  
   materiałów wysokiej jakości, bez      
   szkodliwych substancji
- produkty przebadane są przez        
   niezależne instytuty (TUV Certyfi kat),  
  które potwierdzają ich jakość 
   i bezpieczeństwo z normami europejskimi 
- drewniane elementy mają certyfi kat FSC 

14,9914,99
-11%
16,99

22,99
-34%
34,99

79,9979,99
tylko

49,9949,99
tylko

34,9934,99
-22%
44,99

16,9916,99
-32%
24,99

14,9914,99
-25%
19,99

22,9922,99
-23%
29,99

19,9919,99
-20%
24,99

39,9939,99

7,997,99

14,9914,99

KIDLAND®

Drewniana przewlekanka
sznurek z końcówką,
z luźnymi figurkami 
do przewlekania,
z workiem 
do przechowywania,
od 2 r.ż.

KIDLAND®

Drewniany 
zestaw 
grillowy
22 elementy,
od 3 r.ż.

KIDLAND®

FISHER PRICE
Tablet Malucha
uczy alfabetu, znanych 
przedmiotów,
kolorów,
ponad 100 dźwięków, 
piosenek,
melodii i wypowiedzi

FISHER PRICE
Muzyczny odtwarzacz
Szczeniaczka Uczniaczka
uczy liter, liczenia, kształtów i kolorów
lub Wesoły Padzik Malucha
interaktywna zabawka w formie kontrolera gier,
uczy kształtów, liter, kolorów i liczb,
2 poziomy: nauka i zabawa,
od 6 m.ż.

KIDLAND®

Żółw 
z muzyką 
i lampką
różne kolory,
od 6 m.ż.,
baterie 
w zestawie

KIDLAND®

Tęcza 
i Chmurka
do układania,
od 6 m.ż.

KUNIBOO®

Brelok 
zabawkowy
z różnymi 
dźwiękami,
od 6 m.ż.

KUNIBOO®

Telefon 
edukacyjny
od 18 m.ż.

KIDLAND®

Lalka 
z przytulanką
lalka z obracaną 
głową,
ruchomymi 
rękami 
i nogami,
od 3 r.ż.



Wszystko gra 

– gdy dobra 

zabawa!

Bezpiecznych zakupów!
U nas kupisz wszystko w jednym miejscu:

     art. spożywcze  drogeria  art. przemysłowe

Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  6
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16,99
-32%
24,99

TREFL
Puzzle
różne motywy

1000
elementów

9,999,99

zabawa!

Gra planszowa
Gorący ziemniak familijny,
Nie śmiej się,
od 8 r.ż.

44,9944,99
-25%
59,99

Moja 
Pierwsza Gra 
Chińczyk 
od 3 r.ż.

34,9934,99
tylko

ALEXANDER
Rach ciach
od 5 r.ż.

TREFL 
Gra 
Anonimo 
różne 
rodzaje,
od 8 r.ż.

TREFL
Grzybobranie 
z Rodziną 
Treflików
gra,
od 4 r.ż.

34,9934,99
tylko

39,99
tylko

100
elementów

HASBRO
Gra 
planszowa 
Monopoly 
Classic
od 8 r.ż.

10,9910,99
tylko

TREFL
Puzzle
różne motywy

Wszystko gra 
Wszystko gra 

OD CZWARTKU 4.11



Bezpiecznych zakupów!
U nas kupisz wszystko w jednym miejscu:

     art. spożywcze  drogeria  art. przemysłowe

Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  7
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16,99

Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

4
sztuki

8,998,99
-25%
11,99Baterie 

alkaliczne 
AA/LR6 
lub AAA/LR03

39,9939,99
-33%
59,99

54,9954,99
tylko

29,9929,99
tylko

ALEXANDER
Rach ciach
od 5 r.ż. ALEXANDER

Mały konstruktor 5 w 1
różne rodzaje,
od 8 r.ż.

ALEXANDER
Mały konstruktor, 
Straż Pożarna 
lub Policja
od 8 r.ż.

ALEXANDER

TREFL
Grzybobranie 
z Rodziną 
Treflików
gra,
od 4 r.ż.

34,9934,99

39,9939,99

HASBRO
Gra 
zręcznościowa 
Jenga
od 6 r.ż. 69,9069,90

-30%
99,99

119,90119,90
-20%

149,90

HASBRO
Gra 
planszowa 
Monopoly 
Classic
od 8 r.ż.

HASBRO
Karty 
do gry 
UNO

26,9926,99
tylko

69,9069,90
-30%
99,99

LEGO 
FRIENDS
Piekarnia 
w Heartlake
41440

10,9910,99

TREFL
Puzzle
różne motywy

14,9914,99
-25%
19,99

CAROTINA
Gra edukacyjna
różne rodzaje,
od 3 r.ż.



Darmowy 
INTERNET
w markecieWydawca: Kaufl and Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j., Adres wydawcy i redakcji: al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław;

e-mail: redakcja@kaufl and.pl; Redaktor naczelna: Beata Czarnecka-Szewczuk;  Roznoszenie gazet: Paweł Śliwiński, tel. 71 37 70 180; 
Dział Obsługi Klienta: tel. 800 300 062; Data wydania: 3.11.2021.

Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Niektóre artykuły mogą nie być dostępne we wszystkich marketach. 
W zależności od marketu produkty mogą różnić się wzorami, rozmiarem 
i kolorem. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021
Kaufl and Gazeta dla Klienta – dodatek do numeru 44 z dnia 4.11.2021

Oferta ważna od 4.11.2021 do 6.12.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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79,9979,99
tylko

34,9934,99
tylko

LEGO 
MINECRAFT
Pasieka 21165

KIDLAND®

Samochód
1 : 24,
z obracającymi się kołami 
i otwieranymi drzwiami,
różne rodzaje,
od 3 r.ż.

17,99
-33%
26,99

Puzzle 
4 w 1
różne rodzaje

PLAY-DOH
Kasa fiskalna
od 3 r.ż.

L.O.L. 
SURPRISE 
TOTS 
GLITTER SPORTS
Niespodzianka 
w wersji sportowej

KIDLAND®

Keyboard 
dla dzieci
z melodyjkami 
i odgłosami zwierząt,
od 1 r.ż.

49,9949,99
-23%
64,99

299,90
tylko

PSI PATROL
Baza Adventure
od 3 r.ż.

79,9979,99
tylko

Zestaw Plac budowy
wym. 43 x 35 x 18 cm,
od 3 r.ż.

75
elementów

Zestaw Plac budowy
wym. 43 x 35 x 18 cm,
od 3 r.ż.

tylko

PSI PATROL
Baza Adventure
od 3 r.ż.
Baza Adventure

OD CZWARTKU 4.11
DO PONIEDZIAŁKU 6.12

Znane i lubiane markiZnane i lubiane marki
– frajda dla dzieci i rodziców
– frajda dla dzieci i rodziców



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

