
oferta handlowa ważna 
od 30.11 do 12.12.2021

dla całej rodziny

komplet

dla całej rodziny

carrefour.pl

3999
4999Piżama 

świąteczna 
damska

TEX
różne wzory
rozm. S - XL4999

5999Piżama 
świąteczna 

męska
TEX

różne wzory
rozm. S - 3XL 2999

3999Piżama 
świąteczna 

dziecięca
TEX

różne wzory
rozm. 98 - 164 cm

cena za kpl.

Modne prezenty na mikołajki

Kapcie damskie, 
męskie, dziecięce,
niemowlęce
rozm. 19 - 46
cena za 1 parę

1699
cena od  



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

Świąteczne wzory
Dopasuj ubrania do świąt
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RÓŻNE
WZORY

Skarpety 
dziecięce z ABS
TEX
2-pak
różne wzory
cena za 2-pak

699
cena od  

Koszulka dziecięca
TEX
różne wzory
rozm. 98 - 164 cm

1699
2499

Sukienka 
dziewczęca
TEX
różne wzory
rozm. 68 - 98 cm

3999
4999

Koc
XMAS FRIENDS
różne wzory
wym. 150 x 200 cm
cena za szt.

5999
6999

Półgolf
dziecięcy
TEX
różne wzory
rozm. 68 - 98 cm

1499
1999

Rajstopy 
świąteczne 
dziewczęce
różne kolory i rozmiary
cena za 1 parę

1199
1299

Nauszniki 
dziewczęce
różne wzory
cena za 1 parę

1499
1999

Legginsy 
dziecięce
rozm. 98 - 164 cm 

1999
2999

Kapcie świąteczne 
dziewczęce
TEX
różne modele
rozm. 22 - 36
cena za 1 parę

1299
cena od  

Kombinezon 
dziewczęcy
różne wzory
rozm. 98 - 140 cm

5999
6999

2

2-pak
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Bluza świąteczna 
dziecięca, sweter 
świąteczny dziecięcy
TEX 
różne wzory
rozm. 68 - 164 cm
cena za szt.

2499
cena od  

Spodnie 
dresowe 
chłopięce
różne wzory
rozm. 98 - 164 cm

2499
3999

Kombinezon 
dziecięcy
różne wzory
rozm. 98 - 140 cm

5999
6999

Bluza niemowlęca,
spodnie niemowlęce
różne wzory
rozm. 68 - 98 cm
cena za szt. lub 1 parę

1999
2999
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Świąteczne wzory i dużo radości

Mikołajki dla chłopaków  

Bluza niemowlęca
TEX
różne wzory
rozm. 68 - 98 cm

1999
2499

Czapka
chłopięca
TEX
różne wzory
cena za szt.

1499
1999

Skarpety 
świąteczne 
dziecięce
różne wzory
i rozmiary
cena za 1 parę

499
cena od  

Komplet  
5-częściowy 
niemowlęcy
różne kolory
i rozmiary

4999
5999

Pajac 
niemowlęcy
TEX 
różne wzory
i rozmiary
cena za szt.

3999
4999

Piżama 
świąteczna 
chłopięca
różne wzory
rozm. 98 - 164 cm

3999
4999

komplet

3
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Dla panów Mikołajków
Propozycje na prezent
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Sweter 
świąteczny 
męski
TEX
różne wzory
rozm. S - 3XL

4999
5999

T-shirt 
świąteczny 
męski
TEX
różne wzory
rozm. S - 3XL

1999

Czapka 
męska
TEX
różne wzory

1699
1999

Kostium 
mikołaja 
męski
różne wzory 
rozm. S - 3XL

6999
8999

Piżama 
męska
różne wzory
rozm. S - 3XL
cena za kpl.

4999
5999

Skarpety 
świąteczne 
męskie
TEX
2-pak
różne wzory
i rozmiary
cena za 2-pak

799
999

Kapcie męskie
TEX
różne wzory
rozm. 39 - 46
cena za 1 parę

2999
3499

Bokserki 
męskie
3-pak
różne kolory 
i rozmiary
cena za 3-pak

2999
34993-pak

2-pak

Bluza 
męska
TEX
różne wzory
rozm. S - 3XL
cena za szt.

3999
4999

RÓŻNE
WZORY
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Piżama 
świąteczna
damska 
TEX
różne wzory
rozm. S - XL

5999
6999

T-shirt 
świąteczny 
damski
różne wzory
rozm. S - XL
cena za szt.

2999
3499

Kombinezon 
polarowy
damski
TEX
rozm. S - XL 

8999
11900

Kapcie 
świąteczne 
damskie
TEX 
różne modele
rozm. 36 - 41
cena za 1 parę

2499
2999

Sweter 
świąteczny 
damski
TEX 
różne wzory
rozm. S - 3XL

4999
5999

Piżama
damska
TEX
różne modele
rozm. S - XL

4999
5999

Święta w modzie 
dobrze się prezentują

Mikołajki dla pań

Figi, stringi 
damskie
biustonosz 
damski
- 34,99 zł 
 39,99 zł
różne kolory
i rozmiary
cena za 1 parę 
lub szt.

1499
1799

figi, stringi

komplet

Piżama 
damska
różne wzory
rozm. S - XL
cena za kpl.

6999
7999

Skarpety 
świąteczne  
damskie
TEX
2-pak
różne wzory
i rozmiary
cena za 2-pak

799
999

5

2-pak
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 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.
1H48Dv1

DOŁĄCZ 
DO NAS:10% RABATU w każdy weekend

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

100% BAWEŁNY100% BAWEŁNY

Domowo i świątecznie
Stwórz przytulny i odświętny 
klimat w swoim domu
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Koc
różne wzory
wym. 130 x 170 cm

5999
6999

Ręcznik 
w opakowaniu 
prezentowym
TEX
różne wzory
wym. 50 x 90 cm
cena za szt.

2499
2999

Komplet
rękawica
+ łapka
kuchenna
lub 
ścierki 
kuchenne
2 szt.
cena za kpl.

1999
2499

Komplet 
pościeli 
fl anelowej
różne wzory
wym. 160 x 200 cm
+ 2 x 70 x 80 cm

6999
7999

Poduszka 
dekoracyjna
różne wzory
wym. 45 x 45 cm

2499
2999

Poduszka 
dekoracyjna
różne wzory
wym. 40 x 40 cm
cena za szt.

2499
2999

Bieżnik
różne wzory
wym. 40 x 140 cm
podkład na stół
 - 6,99 zł  7,99 zł
różne wzory
wym. 48 x 33 cm
cena za szt.

1499
1999

bieżnik

Termofor
różne wzory
cena za szt.

2499
cena od  

Komplet pościeli 
świątecznej
TEX
różne wzory
wym. 220 x 200 cm
+ 2 x 70 x 80 cm 
- 79,99 zł  89,99 zł

6999
7999

wym. 
160 x 200 cm 

+ 2 x 70 x 80 cm

Koc z motywem 
świątecznym
różne wzory
wym. 150 x 200 cm
poszewka 
- 14,99 zł  19,99 zł
różne wzory
wym. 40 x 40 cm

5999
6999

koc

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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