
Miks sałat 
ciętych

Carrefour
120 - 160 g 

różne rodzaje 
1,87-2,49/100 g

299
opak.

Codzienne  
OKAZJE,  
by kupować
TANIEJ

OTWIERAMY SIĘ 
DLA CIEBIE

Zapraszamy ul. Fabryczna 11, Kraków

25 sierpnia godz. 12:00

Pieczarki
400 g  

8,73/kg

349
opak.

Banany

229
kg

oferta ważna 
do 27.08

oferta ważna 
do 29.08

oferta ważna 
do 28.08

oferta handlowa ważna 
od 25.08 do 4.09.2021

carrefour.pl

Ćwiartka  
z kurczaka

349
kg



Napój 
gazowany

PEPSI
2 x 1,5 l 

różne rodzaje 
2,66/l

799
2-pak

2-pak

199
szt.

Mleko UHT 3,2%
ŁACIATE 

1 l

Olej 
KUJAWSKI 

1 litr

599
szt.

Polędwica
Z NASZEJ WĘDZARNI 319

100 g
Kabanosy

Z NASZEJ WĘDZARNI 319
100 g

1.  Hodowany w czystych wodach  
norweskich fiordów.

2.  Karmiony certyfikowaną  
paszą bez GMO.

3.  Naturalnie bogaty  
w kwasy omega 3.

800
opak.

Łosoś wędzony
JAKOŚĆ Z NATURY CARREFOUR 

plastry 
100 g

699
szt.

Czekolada
MILKA 

250-300 g 
wybrane rodzaje 

23,30-27,96/kg

Super PRODUKTY, w super CENACH

Płyn 
do płukania 

tkanin
SILAN 

1,45 - 1,8 l 
różne rodzaje 

5,55 - 6,89/l

999
szt.

ZAPRASZAMY !

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.
1S34Dv1carrefour@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.

Naszymi dostawcami są: Mowi Poland

ZAPRASZAMY sąsiadów 

w dniu 25.08 na GRILLA 

i słodki poczęstunek.



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

