
RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowe z łopatki
500 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 kg = 19,98)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,49/1 opak. (1 kg = 10,98)

TANIEJ45% PRZY ZAKUPIE 
3 OPAK.

5,49*
9,99

ERIDANOUS
Oliwa z oliwek
extra Sitia Kreta
750 ml/1 but.
1 l = 26,65

20% TANIEJ

19,99
24,99

Polski 
kalafior
1 szt.

37% TANIEJ

4,99
7,99

Polski 
kalafior
1 szt.

37% TANIEJ

4,99
7,99

ERIDANOUS
Chałwa sezamowa z kakao 
lub o smaku waniliowym 
250 g/1 opak.
100 g = 2,40

SUPERCENA

5,99
ERIDANOUS
Chałwa sezamowa z kakao 
lub o smaku waniliowym 
250 g/1 opak.
100 g = 2,40

SUPERCENA

5,99

GRATIS
Aktywuj w aplikacji

1 + 1

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna 
z całymi orzechami 
laskowymi, 
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

1,99*
3,99

GRATIS
Aktywuj w aplikacji

1 + 1

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna 
z całymi orzechami 
laskowymi, 
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

1,99*
3,99

TYLKO  
W ŚRODĘ

19.10

Od PONIEDZIAŁKU, 17.10 do ŚRODY, 19.10  
lub do wyczerpania zapasów

TYDZIEŃ W STYLU 
GRECKIM 

OD PONIEDZIAŁKU

PRZEZ CAŁY PAŹDZIERNIK
* Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl

*

5744



2 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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GRATIS
Aktywuj w aplikacji

1 + 1

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna 
z całymi orzechami 
laskowymi, 
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

1,99*
3,99

GRATIS
Aktywuj w aplikacji

1 + 1

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna 
z całymi orzechami 
laskowymi, 
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

1,99*
3,99

3Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Tylko w środę,
 19.10



TANIEJ
NIŻ W PAŹDZIERNIKU 2021*

* Aktualne ceny promocyjne są niższe niż najniższe ceny regularne tego 
samego produktu obowiązujące w październiku 2021 r. w sklepach Lidl. 

4 R 42/22



Polska 
marchew, 
1 kg
1 kg/1 opak.

30% TANIEJ

3,32
4,75 Polska 

marchew, 
1 kg
1 kg/1 opak.

30% TANIEJ

3,32
4,75

Polskie jabłka, 1,5 kg
1,5 kg/1 opak.
1 kg = 2,21

30% TANIEJ

3,32
4,75

Polskie 
ziemniaki 
z Wielkopolski, 2,5 kg
2,5 kg/1 opak.
1 kg = 2,24

30% TANIEJ

5,59
7,99

Polska 
cebula żółta, 2 kg
2 kg/1 opak.
1 kg = 2,45

30% TANIEJ

4,89
6,99

Polskie 
gruszki, 
1 kg
1 kg/1 opak.

30% TANIEJ

3,49
4,99

TANIEJ
NIŻ W PAŹDZIERNIKU 2021*

5Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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PRZEZ CAŁY  
PAŹDZIERNIK

* Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl

*

6 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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RZEŹNIK
Żeberka
wieprzowe,
paski
1 kg

27% TANIEJ

17,49
23,99

RZEŹNIK
Ćwiartka z kurczaka 
1 kg
Limit: 3 kg na paragon. 
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 10,99 zł/1 kg.

27% TANIEJ

7,99
10,99

RZEŹNIK
Łopatka 
wieprzowa 
1 kg
Limit: 3 kg na paragon. 
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 17,99 zł/1 kg.

27% TANIEJ

12,99
17,99

RZEŹNIK
Filet z piersi kurczaka,
porcja rodzinna
1 kg
Limit: 3 kg na paragon. 
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 23,90 zł/1 kg.

16% TANIEJ

19,99
23,90

7Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

7,19
WINIARY
Majonez dekoracyjny
400 ml/1 opak.
1 l = 17,98

2,45
SOLEVITA
Sok 100% 
jabłkowy
1 l/1 but.

3,42
HORTEX
Sok 100% 
jabłkowy
1 l/1 but.

5,99
KANIA
Majonez klasyczny
400 ml/1 opak.
1 l = 14,98

14,99
LIPTON
Yellow Label, 
herbata czarna
92 torebki/1 opak.
1 torebka = 0,17

6,49
LORD NELSON
Black Tea,  
herbata czarna  
75 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,09

R 42/228
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

19,99
GARNIER
Płyn micelarny 
do demakijażu 
3 w 1 
400 ml/1 opak.
1 l = 49,98

6,99
CIEN
Płyn micelarny 
do demakijażu 
3 w 1
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 17,48

11,49
ADIDAS
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 28,73

4,99
CIEN MEN
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 12,48

R 42/22 9
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Poznaj nasze
DOBRE marki

Ten dobry ser... świeży, 
o wyrazistym smaku...

Z polskiego 
mleka

Wygodne 
opakowanie 
typu koperta

10 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Ta dobra czekolada... 
pyszna i aksamitna...

Te dobre orzechy... 
duże i chrupiące...

Kakao 
z certyfikatem RA

27% orzechów 
laskowych

Źródło 
magnezu 

i białka

Wysoka 
zawartość 
tłuszczów 
nienasyconych

11Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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450 G
AŻ

260 G
AŻ

130 G
AŻ

400 G
AŻ

WYBRANE WĘDLINY PIKOK, XXL,

DO  44% TANIEJ!

12 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
50%

DRUGI PRODUKT

Twarogi Pilos, 
250 g
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

NESCAFÉ
Classic, kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI PRODUKT
TANIEJ
52%

Z kuponem

16,99*
22,99

Aktywuj w aplikacji

NESCAFÉ
Classic, kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI PRODUKT
TANIEJ
52%

Z kuponem

16,99*
22,99

MIKSUJ
DOWOLNIE

DRUGI PRODUKT

TANIEJ 50%

OSZCZĘDŹ 12 ZŁ*

13Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Zrób zakupy za min. 50 zł,
w tym przynajmniej

jedno warzywo lub jeden owoc, 
odbierz TALENCIAKA 

TALENCIAKI = SUPERNAGRODY
DLA SZKÓŁ 

i przekaż go wybranej
przez siebie szkole!

 Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji dostępne  
w regulaminie w sklepach i na www.lidl.pl/szkoly. 
Regulamin loterii dostępny na www.lidl.pl/szkoly.  

Organizator loterii: Nofsza sp. z o.o.

Każdy
TALENCIAK
to dodatkowa

szansa dla szkół
w loterii

14 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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ALESTO SELECTION
Orzechy włoskie
200 g/1 opak.
100 g = 7,94

na stałe w Lidl

15,87
PIKOK
Kiełbasa śląska,
megapaka
100 g
1 kg = 19,90

na stałe w Lidl

1,99
PIKOK
Kiełbasa śląska,
megapaka
100 g
1 kg = 19,90

na stałe w Lidl

1,99

Kup 1 z tych 
produktów i zgarnij 

dodatkowego
 TALENCIAKA! 

WYBRANE PRODUKTY MROŻONE 
MARKI OCEAN SEA*

TALENCIAK
to dodatkowa

szansa dla szkół
w loterii

* 
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15Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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GRATIS
Aktywuj w aplikacji

2 + 1

SOLEVITA
Sok 100% pomarańczowy
1 l/1 but.
* cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,65*
3,99

Aktywuj w aplikacji

Do soboty, 22.10
ALESTO
Pistacje kalifornijskie 
250 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 3
prażone solone lub bez soli
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

TRZECI PRODUKT
TANIEJ
75%

Z kuponem

12,19*
16,29

GRATIS
Aktywuj w aplikacji

2 + 1

SOLEVITA
Sok 100% pomarańczowy
1 l/1 but.
* cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,65*
3,99

Aktywuj w aplikacji

Do soboty, 22.10
ALESTO
Pistacje kalifornijskie 
250 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 3
prażone solone lub bez soli
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

TRZECI PRODUKT
TANIEJ
75%

Z kuponem

12,19*
16,29

TRZECI PRODUKT75%TANIEJ!

2 + 1GRATIS!

+

16 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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37% TANIEJ 

4,99
7,99

POLSKI KALAFIOR
37% TANIEJ!

Polski kalafior
1 szt.

17

Od poniedziałku, 17.10 
do środy, 19.10 
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NA ODPORNOŚĆ!

53% TANIEJ

5,99
12,99*

Winogrono różowe
Red Globe, luzem
1 kg
* cena z dnia 11.10.2022

18

Od poniedziałku, 17.10 
do środy, 19.10 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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NA ODPORNOŚĆ!

9,79
13,99

TANIEJ30%

Cytryny, luzem
1 kg

Imbir
100 g

Pomarańcze 
deserowe, luzem
1 kg

Pomelo czerwone, 
luzem
1 kg

Grejpfrut
czerwony, luzem
1 kg

Pomelo, luzem
1 kg

SUPERCENA

1,99

SUPERCENA

6,99

SUPERCENA

13,99

SUPERCENA

6,99

SUPERCENA

9,51

19

Od poniedziałku, 17.10 
do środy, 19.10 
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OWOCE I WARZYWA DO 57% TANIEJ!

4,49
5,99

TANIEJ25%

1,99
2,49

TANIEJ20%

3,59
5,99

TANIEJ40%

Szpinak baby
125 g/1 opak.
100 g = 3,59 

Polska cebula 
dymka, pęczek
1 szt.

Polska dynia 
piżmowa, luzem
1 kg

Od poniedziałku, 17.10 
do środy, 19.10 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.



OWOCE I WARZYWA DO 57% TANIEJ!

2,99
6,99

TANIEJ57%

23,99
29,99

TANIEJ20%

2,39
3,99

TANIEJ40%

3,99
5,70

TANIEJ30%

Polskie gruszki 
deserowe, luzem
1 kg

Polska żurawina, 
luzem
1 kg

Polska kapusta biała, 
luzem
1 kg

Polska pietruszka 
w doniczce
1 szt.

Od poniedziałku, 17.10 
do środy, 19.10 
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Bułka tygrysek
57 g/1 szt.
100 g = 1,74

SUPERCENA

0,99

Bułka
poznańska,
XXL
95 g/1 szt.
100 g = 0,79

na stałe w Lidl

0,75

20 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Bułka tygrysek
57 g/1 szt.
100 g = 1,74

SUPERCENA

0,99

Bułka
poznańska,
XXL
95 g/1 szt.
100 g = 0,79

na stałe w Lidl

0,75 Burek z serem, XXL
140 g/1 szt.
100 g = 2,14

SUPERCENA

2,99

Burek z serem 
i szpinakiem
90 g/1 szt.
* cena regularna:
2,19/1 szt. (100 g = 2,43)
cena przy zakupie 3 szt.:
1,79/1 szt. (100 g = 1,99)

TANIEJ54% TRZECI
PRODUKT

1,79*
2,19

Chleb 
z czarnymi 
oliwkami
350 g/1 szt.
1 kg = 15,97

SUPERCENA

5,59
Chleb 
z czarnymi 
oliwkami
350 g/1 szt.
1 kg = 15,97

SUPERCENA

5,59

Ciabatta
80 g/1 szt.
* cena regularna:
0,95/1 szt. (100 g = 1,19)
cena przy zakupie 6 szt.:
0,63/1 szt. (100 g = 0,79)

4 + 2 GRATIS

0,63*
0,95

TAK SMAKUJE
ŚWIAT

TYDZIEŃ W STYLU GRECKIM 

21Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku, 17.10 
 do środy, 19.10



Specjały 
w stylu greckim!

ERIDANOUS
Ser feta
200 g/1 opak.
tradycyjny grecki ser wytwarzany wyłącznie 
z mleka krowiego i owczego, przechowywany 
w naturalnej solance, aby zachował pełnię smaku
100 g = 4,75

SUPERCENA

9,49
ERIDANOUS
Ser Graviera z Krety
250 g/1 opak.
słynie z doskonałej jakości, produkowany 
z mleka owczego i krowiego, dojrzewa 
co najmniej 3 miesiące
100 g = 5,60

SUPERCENA

13,99

Do soboty, 22.10

ERIDANOUS
Halloumi - ser 
grillowany z Cypru, 
klasyczny 
lub z dodatkami
225 g/1 opak.
wyprodukowany na Cyprze
ser podpuszczkowy dojrzewający
z mleka krowiego, owczego 
i koziego, różne rodzaje
100 g = 4,88

SUPERCENA

10,99

ERIDANOUS
Ser w kostkach
350 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 27,11

SUPERCENA

9,49

ERIDANOUS
Ser w stylu 
greckim
400 g/1 opak.
biały, miękki ser dojrzewający 
w solance, wyprodukowany 
z pasteryzowanego mleka krowiego 
1 kg = 34,98

SUPERCENA

13,99

Od poniedziałku, 
17.10
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ERIDANOUS  
Ser Manouri z mleka 
koziego i owczego*
200 g/1 opak.
wyjątkowy i pyszny tradycyjny
grecki ser serwatkowy o niskiej 
zawartości soli, słodkim smaku, 
łagodnym aromacie i kremowej 
konsystencji 
100 g = 5,00

SUPERCENA

9,99



Specjały 
w stylu greckim!

ERIDANOUS
Oliwa z oliwek Kalamata
500 ml/1 opak.
1 l = 31,98

SUPERCENA

15,99

ERIDANOUS
Greckie paluszki chlebowe
175 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,42

SUPERCENA

5,99

ERIDANOUS
Tzatziki
250 g/1 opak.
100 g = 2,40

SUPERCENA

5,99

ERIDANOUS
Bułka pita z czosnkiem 
i kolendrą
400 g/1 opak.
1 kg = 13,73

SUPERCENA

5,49

ERIDANOUS
Grecka oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia
500 ml/1 but.
1 l = 39,98

SUPERCENA

19,99

Od poniedziałku, 
17.10
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19,99
24,99

TANIEJ20%

Do soboty, 22.10

ERIDANOUS  
Oliwa 
z oliwek extra
Sitia Kreta
750 ml/1 but.
1 l = 26,65



ERIDANOUS
Oliwki Kalamon 
370 ml (160 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 3,74 (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

5,99

ERIDANOUS
Zielone oliwki 
z pestką
1,062 l (600 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 26,65 (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

15,99

SUPERCENA

22,99
ERIDANOUS  
Zielone oliwki 
bez pestki
1,7 l (850 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 27,05 (wg masy 
netto po odsączeniu)

WEJDŹ NA 

PO PRZEPIS NA 
PASTĘ Z SERA FETA

Z OLIWKAMI

ERIDANOUS
Pasta z oliwek
212 ml/1 opak.
idealna do kanapek: posmaruj nią chleb 
tostowy, a następnie posyp kaparami 
i pomidorami, pasuje także 
do grillowanego kurczaka, 
pieczonych warzyw i makaronu
różne rodzaje
100 ml = 2,35

SUPERCENA

4,99

ERIDANOUS
Greckie oliwki
400 g/1 opak.
1 kg = 37,48

SUPERCENA

14,99

Od poniedziałku, 
17.10
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ERIDANOUS
Oliwki zielone 
nadziewane
370 ml (200 g po odsączeniu)/1 opak.
z migdałami lub z czosnkiem
100 g = 3,50 (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

6,99



ERIDANOUS
Chałwa 
migdałowa
250 g/1 opak.
100 g = 2,80

SUPERCENA

6,99

ERIDANOUS
Chałwa z miodem
250 g/1 opak.
100 g = 3,60

SUPERCENA

8,99

Chałwy
już od5,99

ERIDANOUS
Chałwa sezamowa z kakao 
lub o smaku waniliowym
250 g/1 opak.
100 g = 2,40

SUPERCENA

5,99

ERIDANOUS
Greckie oliwki
400 g/1 opak.
1 kg = 37,48

Od poniedziałku, 
17.10
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ERIDANOUS  
Loukoumia 
– słodkie galaretki
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,98

SUPERCENA

7,99

MK
Oryginalna 
grecka konfitura 
brzoskwiniowa
446 g/1 opak.
1 kg = 15,67

SUPERCENA

6,99

GRECKIE 
BRZOSKWINIE

AŻ 85%
OWOCÓW

ERIDANOUS
Baklawa z orzechami włoskimi
390 g/1 opak.
tradycyjnie ręcznie robiona baklawa 
z ciasta filo wypełnionego orzechami i cynamonem 
połączona syropem waniliowym
1 kg = 41,00

SUPERCENA

15,99

ERIDANOUS
Orzeszki ziemne 
w cieście tzatziki
200 g/1 opak.
100 g = 2,00

SUPERCENA

3,99

ERIDANOUS
Baton z migdałami
lub sezamowy z miodem
60 g, 70 g/1 opak.
100 g = 4,98/4,27

SUPERCENA

2,99
ERIDANOUS
Baton migdałowy
60 g/1 opak.
100 g = 5,82

SUPERCENA

3,49

Od poniedziałku, 
17.10

26 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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ERIDANOUS
Fasolka zielona
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

8,99

ERIDANOUS  
Pizza gyros
350 g/1 opak.
1 kg = 27,11

SUPERCENA

9,49

ERIDANOUS
Ciasto filo z nadzieniem 
szpinakowo-serowym
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

16,99

ERIDANOUS
Pierożki 
ze szpinakiem
lub z serem feta
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

13,99
Do soboty, 22.10 

ERIDANOUS
Danie w stylu 
gyros**
750 g/1 opak.
1 kg = 21,32

SUPERCENA

15,99
ERIDANOUS
Baton z migdałami
lub sezamowy z miodem
60 g, 70 g/1 opak.
100 g = 4,98/4,27

Od poniedziałku, 
17.10

27Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Do soboty, 22.10 

TASTINO
Pita
400 g/1 opak.
* cena regularna: 
5,29/1 opak. (1 kg = 13,23)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,19/1 opak. (1 kg = 10,48) 

4,19*
5,29

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT
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ERIDANOUS
Jogurt typu greckiego
4 x 125 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 13,98

SUPERCENA

6,99

Wyśmienite smaki
w stylu greckim!

ERIDANOUS
Tuńczyk wędzony
w zalewie
160 g (104 g po odsączeniu)/
/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,68 (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,99

ERIDANOUS
Zestaw past
do smarowania
150 g/1 opak.
100 g = 5,99

SUPERCENA

8,99ERIDANOUS
Tahini – pasta 
sezamowa
300 g, 350 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 33,30/28,54

SUPERCENA

9,99
ERIDANOUS
Antipasti 
z nadzieniem
270 g (150 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,66 (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

8,49

Od poniedziałku, 
17.10
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ERIDANOUS  
Pasta kanapkowa
z serem feta
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99

SUPERCENA

5,99



Wyśmienite smaki
w stylu greckim!

ERIDANOUS
Musaka*
380 g/1 opak.
tradycyjne danie 
kuchni greckiej
1 kg = 35,50

SUPERCENA

13,49

ERIDANOUS
Makaron 
kritharaki
500 g/1 opak.
1 kg = 7,98

SUPERCENA

3,99

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

Od poniedziałku, 
17.10
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ERIDANOUS
Fasola lub bakłażan 
w sosie pomidorowym
lub liście winorośli 
nadziewane ryżem
280 g/1 opak.
1 kg = 28,54

SUPERCENA

7,99

ERIDANOUS
Przyprawy
w stylu
greckim
35-50 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,97-6,98

SUPERCENA

3,49

ERIDANOUS
Grecki sos 
pomidorowy
290 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 24,10

SUPERCENA

6,99
ROLESKI
Sos w stylu greckim
290 g/1 opak.
tzatziki lub 
pietruszka i oliwa
1 kg = 18,93

SUPERCENA

5,49
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RZEŹNIK
Schab w plastrach, 
cienko krojony
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Żeberko mięsne
wieprzowe, trójkąt
1 kg

SUPERCENA

13,99
RZEŹNIK
Polska wieprzowina – 
mięso mielone
ze schabu
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99

INDROL
Pulpeciki z uda 
indyka z mozzarellą 
i pomidorami
300 g/1 opak.
1 kg = 16,63

SUPERCENA

4,99

INDROL
Pulpeciki z uda 
indyka z mozzarellą 
i pomidorami
300 g/1 opak.
1 kg = 16,63

SUPERCENA

4,99
RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
mięso mielone
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
mięso mielone
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowe z łopatki
500 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 kg = 19,98)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,49/1 opak. (1 kg = 10,98)

TANIEJ45% PRZY ZAKUPIE
3 OPAK.

5,49*
9,99

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowe z łopatki
500 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 kg = 19,98)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,49/1 opak. (1 kg = 10,98)

TANIEJ45% PRZY ZAKUPIE
3 OPAK.

5,49*
9,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

* w porównaniu 
ze standardowym kurczakiem

rośnie około
30% wolniej*

Mięso

W SUPERCENACH

30 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Nasze Smaki Na Waszym Stole

~170302815~

udziec jagnięcy

z kością

JAGNIĘCINA
Z KARPAT

łagodny, delikatny smak

soczystej jagnięciny

70 mm

10
0 

m
m

Receiving Countries:

Languages: pl

PL Info to Supplier Info to Lidl

General information
WAVE ID:
IAN (BA):
IAN (EA):
Product name INT:
Sorting INT:
Container size + Unit:
Product group/cat.:
Responsible country:
Negotiating country:
Supplier:
Job type:
Private label:
Listing type:
Number of clusters:
Headcountry:
No. of Packaging types:
Creation date (PDF):
Versions-No. (PDF):

Contact Person
Supplier:
Agency:
BAP:
EKL:

Lidl Artwork Legend

EKI - Branding and Packaging - DEC 2020

Packaging Type Info
Packaging type:
Printing technique:
Substrate:
Printing units (excl. Varnish):
Printing company:
Hardproof (yes/no):

Label - Back of Pack
Flexo
Papier TOP
9
MalPol, Werner
-

KAM - INT: Fr. Sabina von Kulessa, +48 91 42 43 044 ext. 45

KAM - PL: Fr. Katarzyna Rypuła, +48 91 42 43 044 ext. 34

Operator:
JL

DOM MARKI Max von Jastrov Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dworcowa 2a, 70-206 Szczecin, Poland
phone +48 91 42 43 044, www.mvj.pl

170302815
5523481
5523478
Lammkeule/Lammschulter m. Knochen sort.
Lammkeule
ca 1,5 kg
91.30
PL
PL
Kabanos
A
Regionalne Szlaki
Festlistung
1
PL
2
10.05.2021
4

Fr. Górniak, Edyta
Fr. Leśnik, Kamila
Fr. Wojtkowiak, Katarzyna
Hr. Multański, Bartosz

Colours (incl. finishing)
Cyan

Magenta

Yellow

Pantone 732 C

Pantone 357 C

Pantone 467 C

Lack Matt

Reference color Pantone 376 C

RZEŹNIK
Polski indyk – 
mięso z uda, kostka
400 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 kg = 24,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,99/1 opak. (1 kg = 19,98)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

7,99*
9,99

RZEŹNIK
Porcja
rosołowa
z kaczki
1 kg

20% TANIEJ

7,99
9,99

RZEŹNIK
Porcja
rosołowa
z kaczki
1 kg

20% TANIEJ

7,99
9,99

REGIONALNE SZLAKI
Udziec jagnięcy lub 
łopatka jagnięca z kością
1 kg

SUPERCENA

59,90

RZEŹNIK
Polska wołowina –
goleń z kością,
plastry
1 kg

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
goleń z kością,
plastry
1 kg

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
karkówka
na pieczeń
1 kg

SUPERCENA

29,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
karkówka
na pieczeń
1 kg

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
burgery
220 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (100 g = 3,18)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,29/1 opak. (100 g = 2,40)

TANIEJ48% DRUGI
PRODUKT

5,29*
6,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
burgery
220 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (100 g = 3,18)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,29/1 opak. (100 g = 2,40)

TANIEJ48% DRUGI
PRODUKT

5,29*
6,99

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
mięso mielone
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99
YANO
Gęś mrożona
z podrobami,
tuszka
1 kg

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowe z łopatki
500 g/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 kg = 19,98)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,49/1 opak. (1 kg = 10,98)

TANIEJ45% PRZY ZAKUPIE
3 OPAK.

5,49*
9,99

31Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Aktywuj w aplikacji

Twarogi Pilos, 
250 g
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

TANIEJ
50%

DRUGI PRODUKT

PILOS
Jogurt typu 
greckiego
400 g/1 opak.
* cena regularna:
2,66/1 opak. (1 kg = 6,65)
cena przy zakupie 3 opak.:
2,00/1 opak. (1 kg = 5,00)

TANIEJ72% TRZECI
PRODUKT

2,-*
2,66

PILOS
Jogurt typu 
greckiego
400 g/1 opak.
* cena regularna:
2,66/1 opak. (1 kg = 6,65)
cena przy zakupie 3 opak.:
2,00/1 opak. (1 kg = 5,00)

TANIEJ72% TRZECI
PRODUKT

2,-*
2,66

Do soboty, 22.10
PILOS
Polski ser gouda
w kawałku
400 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

30% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

9,29*
10,94

Do soboty, 22.10
PILOS
Polski ser gouda
w kawałku
400 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

30% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

9,29*
10,94

MIKSUJ
DOWOLNIE

50% TANIEJ!TWAROGI PILOS, 250 G, 
DRUGI PRODUKT

PYSZNY NABIAŁ

DO  72% TANIEJ!
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PILOS
Camembert
120 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji
dostępne w aplikacji Lidl Plus.

63% TANIEJ
TRZECI PRODUKT

3,15*
3,99

PILOS
Ser topiony w plastrach
300 g/1 opak.
* cena regularna:
7,99/1 opak. (1 kg = 26,63)
cena przy zakupie 2 opak.:
6,45/1 opak. (1 kg = 21,50)

TANIEJ38% DRUGI
PRODUKT

6,45*
7,99

MLEKPOL
Mascarpone
500 g/1 opak.
1 kg = 25,98

AŻ 500 g

12,99

ZŁOTA NIOSKA
Jaja z wolnego
wybiegu, klasa A
10 szt./1 opak.
różnej wielkości
* cena regularna:
9,79/1 opak. (1 szt. = 0,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,79/1 opak. (1 szt. = 0,88)

TANIEJ20% DRUGI
PRODUKT

8,79*
9,79

ZŁOTA NIOSKA
Jaja z wolnego
wybiegu, klasa A
10 szt./1 opak.
różnej wielkości
* cena regularna:
9,79/1 opak. (1 szt. = 0,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,79/1 opak. (1 szt. = 0,88)

TANIEJ20% DRUGI
PRODUKT

8,79*
9,79

PILOS
Śmietanka UHT 12%
500 ml/1 opak.
1 l = 7,72

na stałe w Lidl

3,86
PILOS
Śmietanka UHT 18%
500 ml/1 opak.
1 l = 9,88

na stałe w Lidl

4,94
PILOS
Śmietanka UHT 30%
330 ml/1 opak.
1 l = 14,97

na stałe w Lidl

4,94
PILOS
Śmietanka UHT 36%
330 ml/1 opak.
1 l = 16,03

na stałe w Lidl

5,29

BOGATY WYBÓR ŚMIETANEK UHT
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DANONE
Actimel, XXL
12 x 100 g/1 opak.
wieloowocowy i kokosowy
1 kg = 11,66
w porównaniu
z Actimelem Danone, 6 x 100 g

37% TANIEJ*

13,99
DANONE
Actimel, XXL
12 x 100 g/1 opak.
wieloowocowy i kokosowy
1 kg = 11,66
w porównaniu
z Actimelem Danone, 6 x 100 g

37% TANIEJ*

13,99
FARMER
Jogurt owocowy, XXL
10 x 150 g/1 opak.
truskawka i gruszka
1 kg = 5,99

SUPERCENA

8,99

PILOS
Batonik
twarogowy Amelia
40 g/1 opak.
z orzechami laskowymi
lub z malinami
* cena regularna:
1,89/1 opak. (100 g = 4,73)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,50/1 opak. (100 g = 3,75)

4 + 1 GRATIS

1,50*
1,89

PILOS
Batonik
twarogowy Amelia
40 g/1 opak.
z orzechami laskowymi
lub z malinami
* cena regularna:
1,89/1 opak. (100 g = 4,73)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,50/1 opak. (100 g = 3,75)

4 + 1 GRATIS

1,50*
1,89

PILOS
Serek homogenizowany 
waniliowy Amelia
150 g/1 opak.
* cena regularna:
1,49/1 opak. (100 g = 0,99)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,19/1 opak. (100 g = 0,79)

4 + 1 GRATIS

1,19*
1,49

PILOS
Serek homogenizowany 
waniliowy Amelia
150 g/1 opak.
* cena regularna:
1,49/1 opak. (100 g = 0,99)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,19/1 opak. (100 g = 0,79)

4 + 1 GRATIS

1,19*
1,49

ŁOWICKIE
Masło śmietankowe,
60% tłuszczu
200 g/1 opak.
100 g = 2,40

SUPERCENA

4,79

0,90 ZŁ
ZA SZT.

TYLKO

4 + 1 GRATIS

BEZ 
DODATKÓW 
TŁUSZCZÓW 

ROŚLINNYCH
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FARMER
Jogurt owocowy, XXL
10 x 150 g/1 opak.
truskawka i gruszka
1 kg = 5,99

SUPERCENA

8,99

PILOS
Batonik
twarogowy Amelia
40 g/1 opak.
z orzechami laskowymi
lub z malinami
* cena regularna:
1,89/1 opak. (100 g = 4,73)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,50/1 opak. (100 g = 3,75)

4 + 1 GRATIS

1,50*
1,89

ŁOWICKIE
Masło śmietankowe,
60% tłuszczu
200 g/1 opak.
100 g = 2,40

SUPERCENA

4,79

WYSOKA 
�ZAWARTOŚĆ 

MIĘSA

PROSTY�SKŁAD

WZBOGACONY 
O WITAMINĘ�D

ZAWIERA 
WITAMINĘ�C

100%�BEZPOŚREDNIO 
TŁOCZONY, 

NIE�Z KONCENTRATU

Idealne na 
śniadanie�do�szkoły

Kapitalny skład
3 W CENIE 2

WSZYSTKIE PRODUKTY 
MARKI PIRATKI
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NAUTICA
Karmazyn wędzony 
na gorąco, tusza
100 g
1 kg = 32,90

SUPERCENA

3,29
NAUTICA
Karmazyn wędzony 
na gorąco, tusza
100 g
1 kg = 32,90

SUPERCENA

3,29
TARG RYBNY LIDLA
Świeży łosoś atlantycki, 
filet ze skórą, XXL
100 g
1 kg = 69,90

na stałe w Lidl

6,99

NAUTICA
Pstrąg tęczowy
wędzony na zimno,
plastry
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

9,99
NAUTICA
Łosoś atlantycki
wędzony na gorąco
125 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 10,39

na stałe w Lidl

12,99

NAUTICA
Łosoś atlantycki
wędzony na gorąco
125 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 10,39

na stałe w Lidl

12,99

TARG RYBNY LIDLA
Mintaj, polędwica,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 39,90

SUPERCENA 

3,99
TARG RYBNY LIDLA
Dorsz czarny, 
polędwica cała, 
z certyfikatem MSC, 
XXL
100 g
1 kg = 56,90

na stałe w Lidl

5,69
TARG RYBNY LIDLA
Dorsz czarny, 
polędwica cała, 
z certyfikatem MSC, 
XXL
100 g
1 kg = 56,90

na stałe w Lidl

5,69

Łosoś pacyficzny, tusza, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99 Łosoś pacyficzny, tusza, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99

Ryby

W SUPERCENACH
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NAUTICA
Łosoś atlantycki
wędzony na gorąco
125 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 10,39

na stałe w Lidl

12,99

TARG RYBNY LIDLA
Dorsz czarny, 
polędwica cała, 
z certyfikatem MSC, 
XXL
100 g
1 kg = 56,90

na stałe w Lidl

5,69

POZDRAWIAM! 
Zakwas buraczany 
250 ml/1 opak.
* cena regularna:
3,59/1 opak. (100 ml = 1,44)
cena przy zakupie 3 opak.:
2,89/1 opak. (100 ml = 1,16)

TANIEJ57% TRZECI
PRODUKT

2,89*
3,59

UNIFLORA
Kiełki
50-150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,60-2,53

na stale w Lidl

3,80

RYNECZEK LIDLA
Kapusta kiszona 
z marchewką
1 kg
(900 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 6,10 (wg masy
netto po odsączeniu)

na stale w Lidl

5,49
RYNECZEK LIDLA
Surówka
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 9,97

na stale w Lidl

2,99

RYNECZEK LIDLA
Kapusta kiszona 
w woreczku
800 g
(600 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna:
4,49/1 opak. (1 kg = 7,48
wg masy netto po odsączeniu)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,75/1 opak. (1 kg = 6,25
wg masy netto po odsączeniu)

TANIEJ32% DRUGI
PRODUKT

3,75*
4,49

GRZEŚKOWIAK
Surówka z porem
300 g/1 opak.
1 kg = 8,30

na stale w Lidl

2,49
RYNECZEK LIDLA
Ogórki kiszone
700 g
(400 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna:
5,49/1 opak. (1 kg = 13,73
wg masy netto po odsączeniu)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,39/1 opak. (1 kg = 10,98
wg masy netto po odsączeniu)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

4,39*
5,49

9AŻ
RODZAJÓW

Produkty dla Twojej odporności

DO 57% TANIEJ!

37Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 42/22

Od poniedziałku, 17.10 
 do środy, 19.10



CHEF SELECT
Kebab z kurczaka
450 g/1 opak.
* cena regularna:
11,99/1 opak. (1 kg = 26,64)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,59/1 opak. (1 kg = 21,31)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

9,59*
11,99

CHEF SELECT
Polędwiczki z kurczaka
400 g/1 opak.
pikantne lub łagodne
* cena regularna:
12,94/1 opak. (1 kg = 32,35)
cena przy zakupie 2 opak.:
10,29/1 opak. (1 kg = 25,73)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

10,29*
12,94

CHEF SELECT
Nuggetsy z kurczaka
400 g/1 opak.
* cena regularna:
11,99/1 opak. (1 kg = 29,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,49/1 opak. (1 kg = 23,73)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

9,49*
11,99

CHEF SELECT
Cordon bleu
250 g/1 opak.
z grzybami, z wędliną lub z brokułem
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 2,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 1,60)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

3,99*
4,99

CHEF SELECT
Cordon bleu
250 g/1 opak.
z grzybami, z wędliną lub z brokułem
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 2,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 1,60)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

3,99*
4,99

ANIMEX
Burgery 
drobiowe
700 g/1 opak.
1 kg = 9,99

na stałe w Lidl

6,99
ANIMEX
Burgery 
drobiowe
700 g/1 opak.
1 kg = 9,99

na stałe w Lidl

6,99

Wybierz nas
i oszczędź czas!
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DR. OETKER
Pizza Guseppe
Thai Style
Chicken Curry
375 g/1 opak.
1 kg = 19,97

SUPERCENA

7,49

CHEF SELECT
Pierogi ruskie
1 kg/1 opak.

na stałe w Lidl

7,99

Do soboty, 22.10
FROSTA
Złote paluszki rybne
450 g/1 opak.
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

21% TANIEJ

14,49
18,35

FROSTA
Nuggetsy 
rybne z fileta, 
z certyfikatem 
MSC
240 g/1 opak.
100 g = 4,58

SUPERCENA

10,99
FROSTA
Nuggetsy 
rybne z fileta, 
z certyfikatem 
MSC
240 g/1 opak.
100 g = 4,58

SUPERCENA

10,99

KUCHNIA EKSPERTA
Włoszczyzna
450 g/1 opak.
* cena regularna:
3,48/1 opak. (1 kg = 7,73)
cena przy zakupie 2 opak.:
2,95/1 opak. (1 kg = 6,56)
Limit: 2 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 3,48 zł/1 opak.

TANIEJ30% DRUGI
PRODUKT

2,95*
3,48

MROŻONKI
W SUPERCENACH
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Lody na patyku
Psi Patrol**
6 x 60 ml/1 opak.
1 l = 22,19

na stałe w Lidl

7,99
Wata cukrowa 
Psi Patrol, XXL
50 g/1 opak.
100 g = 12,98

SUPERCENA 

6,49

Wysuwany lizak 
Psi Patrol
10 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 59,90

na stałe w Lidl

5,99

Lizak 
Psi Patrol
10 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 8,90

na stałe w Lidl

0,89
Lizak 
Psi Patrol
10 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 8,90

na stałe w Lidl

0,89

JURAJSKA
Woda mineralna 
niegazowana 
dla dzieci Psi Patrol
330 ml/1 but.
1 l = 4,21

SUPERCENA

1,39
LEON
Mus owocowy 
Psi Patrol
100 g/1 opak.
jabłko-banan-kiwi
lub jabłko-banan-truskawka

na stałe w Lidl

2,39

LUBELLA
Płatki śniadaniowe 
o smaku czekoladowym
z licencją Psi Patrol
400 g/1 opak.
* cena regularna:
5,79/1 opak. (1 kg = 14,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,99/1 opak. (1 kg = 12,48)

TANIEJ26% DRUGI
PRODUKT

4,99*
5,79

LUBELLA
Płatki śniadaniowe 
o smaku czekoladowym
z licencją Psi Patrol
400 g/1 opak.
* cena regularna:
5,79/1 opak. (1 kg = 14,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,99/1 opak. (1 kg = 12,48)

TANIEJ26% DRUGI
PRODUKT

4,99*
5,79

XXL

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

 
SZUKAJ 
PRZY
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SZUKAJ 
PRZY
KASIE

1,33 ZŁ
ZA SZT.

TYLKO

szukaj nas 
na półce 

z cukierkami 

PSI PATROL
RUSZA DO AKCJI W LIDLU!

idealne 
do plecaka
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Lody na patyku
Psi Patrol**
6 x 60 ml/1 opak.
1 l = 22,19

na stałe w Lidl

7,99

Wysuwany lizak 
Psi Patrol
10 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 59,90

na stałe w Lidl

5,99

JURAJSKA
Woda mineralna 
niegazowana 
dla dzieci Psi Patrol
330 ml/1 but.
1 l = 4,21

SUPERCENA

1,39

OZMO
Paluszki w czekoladzie 
Hoxi Poxi
36 g/1 opak.
100 g = 8,31

SUPERCENA

2,99

OZMO
Ciasteczka Hoppo
40 g/1 opak.
100 g = 7,48

SUPERCENA

2,99

OZMO
Ciastko
burger
40 g/1 opak.
100 g = 4,98

SUPERCENA

1,99

OZMO
Rożki
czekoladowe 
z drażami
4 x 25 g/1 opak.
100 g = 6,99

AŻ 4 szt.

6,99

OZMO
Rożki
czekoladowe 
z drażami
4 x 25 g/1 opak.
100 g = 6,99

AŻ 4 szt.

6,99

OZMO
Jajko czekoladowe 
z zabawką
20 g/1 opak.
100 g = 14,95

SUPERCENA 

2,99
 

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

PREMIERA
W

XXL
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ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

KUPOWANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku**

Aktywuj w aplikacji

Do soboty, 22.10
ALESTO
Pistacje 
kalifornijskie
250 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 3 
prażone i solone lub bez soli
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

TRZECI PRODUKT
TANIEJ
75%

Z�kuponem

12,19*
16,29

ALESTO SELECTION
Mieszanka orzechów 
nerkowca i żurawiny
200 g/1 opak.
* cena regularna:
9,20/1 opak. (100 g = 4,60)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,29/1 opak. (100 g = 3,65)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

7,29*
9,20

ALESTO
Suszony ananas
lub suszone mango
125 g/1 opak.
100 g = 8,79

na stałe w Lidl

10,99

Aktywuj w aplikacji

Do soboty, 22.10
ALESTO
Pistacje 
kalifornijskie
250 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 3 
prażone i solone lub bez soli
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

TRZECI PRODUKT
TANIEJ
75%

Z�kuponem

12,19*
16,29
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 BEZ DODATKU 
CUKRÓW
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ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

KUPOWANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku**

Do soboty, 22.10

LUPPO, ciastka 
z marmoladą 
wiśniową
182 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji
dostępne w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

4,49*
5,99

Daim Baton
28 g/1 opak.
100 g = 7,11

na stałe w Lidl

1,99

BOUNTY, ciastka 
oblane czekoladą
132 g/1 opak.
100 g = 6,05

NOWOŚĆ 

7,99

Czekolada
Ferrero Rocher
Dark
90 g/1 opak.
100 g = 6,66

25% TANIEJ

5,99
7,99

DAIM
Cukierki w mlecznej 
czekoladzie
200 g/1 opak.
100 g = 6,50

AŻ 200 g

12,99

SWEET CORNER
Żelki Kwaśne 
Robaczki, XXL
400 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 17,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,00/1 opak. (1 kg = 12,50)

TANIEJ56% DRUGI
PRODUKT

5,-*
6,99

SONDEY
Kruche ciastka 
z cukrem 
lub kakaowe
150 g/1 opak.
* cena regularna:
2,69/1 opak. (100 g = 1,79)
cena przy zakupie 2 opak.:
2,00/1 opak. (100 g = 1,33)

TANIEJ50% DRUGI
PRODUKT

2,-*
2,69

 
SZUKAJ 
PRZY
KASIE

SZUKAJ 
PRZY
KASIE

NOWOŚĆ
W
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BELLAROM
Caffè Crema & Aroma, 
kawa ziarnista
z certyfikatem RA,
100% arabika
1 kg/1 opak.

20% TANIEJ

38,99
48,99

KRÜGER
Czekolada do picia, 
43% kakao
220 g/1 opak.
klasyczna lub o smaku
słonego karmelu
100 g = 4,54

SUPERCENA

9,99

WILLISCH
Lody w kubku
500 ml/1 opak.
dynia z pomarańczą
lub dynia z czekoladą
1 l = 37,98

SUPERCENA

18,99
NESCAFÉ
Crema, kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
23,99/1 opak. (100 g = 12,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
18,99/1 opak. (100 g = 9,50)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

18,99*
23,99

Aktywuj w aplikacji

NESCAFÉ
Classic, kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI PRODUKT
TANIEJ
52%

Z�kuponem

16,99*
22,99

Aktywuj w aplikacji

NESCAFÉ
Classic, kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI PRODUKT
TANIEJ
52%

Z�kuponem

16,99*
22,99

Do soboty, 22.10
LAVAZZA
Qualità Oro, kawa ziarnista
lub mielona, 100% arabika
250 g/1 opak.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

20% TANIEJ

15,99
19,99

LAVAZZA
Espresso Italiano, 
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

69,99
LAVAZZA
Espresso Italiano, 
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

69,99

TRADYCYJNIE 
PALONA 

WE WŁASNEJ 
PALARNI

TWOJA KAWA 
PEŁNA AROMATU
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Do soboty, 22.10
SAGA
Herbata czarna
100 torebek/1 opak.
Szczegóły promocji
dostępne w aplikacji
Lidl Plus.

20% TANIEJ

4,79
5,99

Do soboty, 22.10
CROWNFIELD
Polskie płatki 
owsiane górskie, 
megapaka
1 kg/1 opak.
Szczegóły promocji
dostępne w aplikacji
Lidl Plus.

20% TANIEJ

4,45
5,60

LIPTON
Herbata czarna lub 
zielona z dodatkami
20 torebek/1 opak.
* cena regularna:
6,49/1 opak. (1 torebka = 0,33)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,00/1 opak. (1 torebka = 0,25)

TANIEJ44% DRUGI
PRODUKT

5,-*
6,49

Nutella
825 g/1 opak.
1 kg = 24,23
* w porównaniu 
z Nutellą, 350 g

29% TANIEJ*

19,99

30% TANIEJ!

1 KG
AŻ

MIKSUJ
DOWOLNIE

WYBRANE 
HERBATKI ZIOŁOWE**

DRUGI PRODUKT

DO 44% TANIEJ

**
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SOLEVITA
Mus owocowy
z musli
215 g/1 opak.
jabłko-mango-pomarańcza lub 
brzoskwinia-banan-jabłko-pomarańcza
100 g = 1,86

NOWOŚĆ

3,99

SOLEVITA
Smoothie w siatce, XXL
6 x 100 g/1 opak.
truskawka, pomarańcza, 
winogrono i banan
1 szt. = 2,17

SUPERCENA 

12,99
SOLEVITA
Smoothie w siatce, XXL
6 x 100 g/1 opak.
truskawka, pomarańcza, 
winogrono i banan
1 szt. = 2,17

SUPERCENA 

12,99
SAGUARO
Woda źródlana ze 
sportowym korkiem
330 ml/1 but.
1 l = 3,00

na stałe w Lidl

0,99
SAGUARO
Woda źródlana ze 
sportowym korkiem
330 ml/1 but.
1 l = 3,00

na stałe w Lidl

0,99
NESTEA
Herbata mrożona, 
20% soku
1,5 l/1 but.
cytryna, brzoskwinia 
lub zielona herbata
1 l = 2,53

SUPERCENA

3,79

6 szt.
AŻ

 
SZUKAJ 
PRZY
KASIE

SZUKAJ 
PRZY
KASIE

2,17 ZŁ
ZA SZT.

TYLKO

zbierz wszystkie 
dinozaury

produkt 
bezglutenowy

z drewnianą 
łyżeczką w środku

bez 
dodatku 
cukrów

KOLOROWA JESIEŃ

W SUPERCENACH
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TYMBARK
Sok 100% jabłkowy
i pomarańczowy,
3-pak
3 x 1 l/1 opak.
1 l = 3,50

SUPERCENA

10,49
TYMBARK
Sok 100% jabłkowy
i pomarańczowy,
3-pak
3 x 1 l/1 opak.
1 l = 3,50

SUPERCENA

10,49

SOLEVITA
Mus owocowy
z musli
215 g/1 opak.
jabłko-mango-pomarańcza lub 
brzoskwinia-banan-jabłko-pomarańcza
100 g = 1,86

NOWOŚĆ

3,99

SCHWEPPES
Napój gazowany**
1,7 l/1 but.
mojito, citrus mix lub ginger ale
1 l = 3,82

SUPERCENA

6,49

KONG STRONG
Napój energetyczny 
classic
250 ml/1 pusz.
100 ml = 0,72

na stałe w Lidl

1,79

BLACK
Napój energetyczny citrus 
mix, lub wild strawberry, 
ZERO cukru
250 ml/1 pusz.
100 ml = 0,72

na stałe w Lidl

2,59

GRATIS
Aktywuj w aplikacji

2 + 1

SOLEVITA
Sok 100% 
pomarańczowy
1 l/1 but.
* cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,65*
3,99

GRATIS
Aktywuj w aplikacji

2 + 1

SOLEVITA
Sok 100% 
pomarańczowy
1 l/1 but.
* cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,65*
3,99

SAGUARO
Napój izotoniczny 
Step’on, o smaku 
wieloowocowym
750 ml/1 but.
1 l = 2,65

NOWOŚĆ

1,99

1,7 L
AŻ

 
SZUKAJ 
PRZY
KASIE

SZUKAJ 
PRZY
KASIE

3,50 ZŁ
ZA SZT.

TYLKO

ZERO
CUKRU

uzupełnia 
 wodę utraconą 

podczas treningu

źródło 
elektrolitów

+

KOLOROWA JESIEŃ

W SUPERCENACH

**
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Tyskie Gronie
500 ml/1 but.
1 l = 5,58

SUPERCENA

2,79
Zwierzynieckie
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)
cena przy zakupie 4-paku:
2,39/1 pusz. (1 l = 4,78)

TANIEJ20% PRZY ZAKUPIE
4-PAKU

2,39*
2,99

Staropramen Premium 
niefiltrowany
500 ml/1 but.
1 l = 6,98

SUPERCENA

3,49
Bojan Miodowe
500 ml/1 but.
1 l = 11,98

SUPERCENA

5,99
Bojan Quantum 
Black IPA**
500 ml/1 but.
1 l = 15,98

SUPERCENA

7,99

Pilsner
Urquell
500 ml/1 pusz.
1 l = 7,98

SUPERCENA

3,99

4 x

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Warka Jasne
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,19/1 pusz. (1 l = 6,38)
cena przy zakupie 12-paku:
2,29/1 pusz. (1 l = 4,58)

TANIEJ28% PRZY ZAKUPIE
12-PAKU

2,29*
3,19

Namysłów Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna:
3,49/1 but. (1 l = 6,98)
cena przy zakupie 8 but.:
2,69/1 but. (1 l = 5,38)

TANIEJ22% PRZY ZAKUPIE 8

2,69*
3,49

Do soboty, 22.10

Perlenbacher Pils
500 g/1 pusz.
* cena za 1 przy zakupie dwóch 6-paków
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ
DRUGI 6-PAK

1,79*
2,39

Lech Premium
330 ml/1 but.
* cena regularna:
2,69/1 but. (1 l = 8,15)
cena przy zakupie 6 but.:
1,79/1 but. (1 l = 5,42)

4 + 2 GRATIS

1,79*
2,69

2 x 6 x 12 x

8 x6 x
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Aplikuj na 
kariera.lidl.pl

Dla nas tak!

Jesteś
LIDLealny?

Tortilla pszenna 
o smaku pomidorowym
360 g/1 opak.
1 kg = 16,64

SUPERCENA

5,99

JEMY JEMY
Zupa krem
375 g/1 opak.
dyniowa, pomidorowa 
lub z zielonego groszku
1 kg = 14,64

SUPERCENA

5,49

KOTLIN
Ketchup, XXL
950 g/1 opak.
łagodny lub pikantny
1 kg = 8,41

SUPERCENA

7,99

SAMYANG
Zupka ramen
140 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,85

SUPERCENA

6,79
Do soboty, 22.10
HEINZ
Fasolka w sosie 
pomidorowym
415 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

4,49*
5,99

KANIA
Ketchup
560 g/1 opak.
łagodny lub pikantny
* cena regularna:
3,99/1 opak. (1 kg = 7,13)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,00/1 opak. (1 kg = 5,36)

Kup 2 za 6 zł

3,-*
3,99

ŁOWICZ
Sos 8 warzyw
500 g/1 opak.
śródziemnomorski 
lub prowansalski
1 kg = 10,98

SUPERCENA 

5,49

ROLESKI
Sos Halloween
340 g/1 opak.
Horror Chili, Bloody Tommy 
lub Monster Mango
1 kg = 16,15

SUPERCENA

5,49

UWAGA, 
PIKANTNE!
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Aplikuj na 
kariera.lidl.pl

Dla nas tak!

Jesteś
LIDLealny?

LAY’S 
Chipsy, edycja 
limitowana
140 g/1 opak.
Pizza Hut lub KFC
100 g = 3,28

SUPERCENA

4,59

Tortilla pszenna 
o smaku pomidorowym
360 g/1 opak.
1 kg = 16,64

SUPERCENA

5,99

JEMY JEMY
Zupa krem
375 g/1 opak.
dyniowa, pomidorowa 
lub z zielonego groszku
1 kg = 14,64

SUPERCENA

5,49

SAMYANG
Zupka ramen
140 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,85

SUPERCENA

6,79

KANIA
Ketchup
560 g/1 opak.
łagodny lub pikantny
* cena regularna:
3,99/1 opak. (1 kg = 7,13)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,00/1 opak. (1 kg = 5,36)

Kup 2 za 6 zł

3,-*
3,99

WIELKOPOLSKI
Olej rzepakowy
3 l/1 opak.
1 l = 11,00

AŻ 3 litry

32,99

GOOD FOOD
Wafl e Jumbo
145 g/1 opak.
o smaku papryki lub pizzy
100 g = 2,54

SUPERCENA

3,69
URBANEK
Patisony konserwowe
670 g
(330 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 24,21 (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,99

Crunchips WOW
110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,54

SUPERCENA

4,99
BĘDĘ 

KRÓTKO 
NA PÓŁCE

 
SZUKAJ 
PRZY
KASIE

SZUKAJ 
PRZY
KASIE

idealny do smażenia, 
sałatek i marynat
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Aktywuj w aplikacji

MARIBEL
Konfitura 
niskosłodzona, 
60-70% owoców
220 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI PRODUKT
TANIEJ
52%

Z kuponem

2,59*
3,51

Aktywuj w aplikacji

MARIBEL
Konfitura 
niskosłodzona, 
60-70% owoców
220 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI PRODUKT
TANIEJ
52%

Z kuponem

2,59*
3,51

52 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 42/22

Od poniedziałku, 17.10 
 do środy, 19.10



HIPP
BIO Combiotik 2 mleko 
następne po 6 m-cu 
lub Junior Combiotik 
3 po 1. roku lub Junior 
Combiotik 4 po 2. roku lub 
Junior Combiotik 5 dla 
przedszkolaka
550 g/1 opak.
* cena regularna:
38,99/1 opak. (1 kg = 70,89)
cena przy zakupie 2 opak.:
31,19/1 opak. (1 kg = 56,71)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

31,19*
38,99

HIPP
BIO Combiotik 2 mleko 
następne po 6 m-cu 
lub Junior Combiotik 
3 po 1. roku lub Junior 
Combiotik 4 po 2. roku lub 
Junior Combiotik 5 dla 
przedszkolaka
550 g/1 opak.
* cena regularna:
38,99/1 opak. (1 kg = 70,89)
cena przy zakupie 2 opak.:
31,19/1 opak. (1 kg = 56,71)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

31,19*
38,99

BOBOVITA
Kaszka bezmleczna
180 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,65/1 opak. (100 g = 3,14)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,49/1 opak. (100 g = 2,49)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

4,49*
5,65

15,60 ZŁ*
OSZCZĘDZASZ

MIKSUJ
DOWOLNIE

60% TANIEJ!DANIA, ZUPKI I DESERY HIPP   
TRZECI PRODUKT
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PAMPERS
Baby Dry Pantsy 4, 5 lub 6
30 szt., 28 szt., 25 szt./1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

26,99*
33,99

PAMPERS
Baby Dry Pantsy 4, 5 lub 6
30 szt., 28 szt., 25 szt./1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

26,99*
33,99

BOBINI KIDS
Płyn do kąpieli, 
szampon lub żel 
do mycia ciała 
i włosów
500 ml/1 opak. 
1 l = 18,98

SUPERCENA

9,49

0,90 zł
 za sztukę

0,97 zł
 za sztukę

1,08 zł
 za sztukę

14 ZŁ*
OSZCZĘDZASZ

Pantsy Pampers drugi produkt

40% TANIEJ!
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*

BOBINI KIDS
Płyn do kąpieli, 
szampon lub żel 
do mycia ciała 
i włosów
500 ml/1 opak. 
1 l = 18,98

SUPERCENA

9,49

MIKSUJ
DOWOLNIE

Pantsy Pampers drugi produkt

3 W CENIE 2
WSZYSTKIE KOSMETYKI

DO HIGIENY JAMY USTNEJ
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DOVE MEN
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
17,99/1 opak. (1 l = 44,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,89/1 opak. (1 l = 32,23)

TANIEJ56% DRUGI
PRODUKT

12,89*
17,99

DOVE MEN
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
17,99/1 opak. (1 l = 44,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,89/1 opak. (1 l = 32,23)

TANIEJ56% DRUGI
PRODUKT

12,89*
17,99

DOVE
Żel pod prysznic
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
16,99/1 opak. (1 l = 33,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,99/1 opak. (1 l = 25,98)

TANIEJ46% DRUGI
PRODUKT

12,99*
16,99

DOVE
Żel pod prysznic
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
16,99/1 opak. (1 l = 33,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,99/1 opak. (1 l = 25,98)

TANIEJ46% DRUGI
PRODUKT

12,99*
16,99

WSZYSTKIE 
KOSMETYKI MARKI

50% TANIEJ

40% TANIEJ

 ANTYPERSPIRANTY

KOSMETYKI BOND RETRO

DRUGI PRODUKT

DRUGI PRODUKT

DO 56% TANIEJ
ŻELE POD PRYSZNIC DOVE

DRUGI PRODUKT
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GILLETTE SENSOR3
Maszynka do golenia 
+ 6 wkładów
7 szt./1 opak.
1 szt. = 4,23

20% TANIEJ

29,59
36,99

GARNIER
Balsam 
lub mleczko 
do ciała
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 27,48

21% TANIEJ

10,99
13,99

CIEN
Maszynki do golenia 
dla kobiet, 3 ostrza
4 szt./1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 szt. = 2,25)
cena przy zakupie 2 opak.:
6,69/1 opak. (1 szt. = 1,68)

TANIEJ50% DRUGI
PRODUKT

6,69*
8,99

CIEN/CIEN MEN
Żel do golenia z aloesem 
dla kobiet lub żel do 
golenia dla mężczyzn
200 ml/1 opak.
100 ml = 2,50

24% TANIEJ

5,-
6,59

Do soboty, 22.10
CIEN
Krem do rąk
75-125 ml/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

3,19*
4,29

50% TANIEJ
DRUGI PRODUKT

WSZYSTKIE 
KOSMETYKI MARKI
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FORMIL
Kapsułki do prania 3 w 1
20 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
15,99/1 opak. (1 szt. = 0,80)
cena przy zakupie 2 opak.:
11,89/1 opak. (1 szt. = 0,60)

TANIEJ50% DRUGI
PRODUKT

11,89*
15,99

FORMIL
Kapsułki do prania 3 w 1
20 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
15,99/1 opak. (1 szt. = 0,80)
cena przy zakupie 2 opak.:
11,89/1 opak. (1 szt. = 0,60)

TANIEJ50% DRUGI
PRODUKT

11,89*
15,99

AJAX
Płyn uniwersalny**
1 l/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

6,29

AJAX
Spray 
do czyszczenia 
różnych 
powierzchni**
750 ml/1 opak.
do kuchni, do łazienki lub 
uniwersalny
1 l = 13,32

SUPERCENA

9,99
AJAX
Płyn do mycia szyb**
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 12,98

SUPERCENA

6,49
AJAX
Płyn do mycia szyb**
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 12,98

SUPERCENA

6,49

AJAX BOOST
Spray 
uniwersalny**
500 ml/1 opak. 
z sodą i cytryną
1 l = 19,98

SUPERCENA

9,99
AJAX BOOST
Spray 
uniwersalny**
500 ml/1 opak. 
z sodą i cytryną
1 l = 19,98

SUPERCENA

9,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź 
dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

50% TANIEJ!DRUGI 
PRODUKT
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FORMIL
Kapsułki do prania 3 w 1
20 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
15,99/1 opak. (1 szt. = 0,80)
cena przy zakupie 2 opak.:
11,89/1 opak. (1 szt. = 0,60)

TANIEJ50% DRUGI
PRODUKT

11,89*
15,99

W5
Tabletki do zmywarki 
All in 1 Power
40 x 18 g/1 opak.
1 szt. = 0,48
1 kg = 26,23

na stałe w Lidl

18,89

W5
Sól do zmywarki
2 kg/1 opak.
1 kg = 2,98

na stałe w Lidl

5,95

W5
Płyn do czyszczenia 
zmywarek
2 x 250 ml/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 l = 19,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,59/1 opak. (1 l = 17,18)

TANIEJ28% DRUGI
PRODUKT

8,59*
9,99

W5
Nabłyszczacz 
do zmywarki
1 l/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak.:
5,99/1 opak.

TANIEJ28% DRUGI
PRODUKT

5,99*
6,99

W5
Odświeżacz
do zmywarki
3 x 6 ml/1 opak.
jabłko lub cytryna
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 ml = 27,72)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 ml = 22,17)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

3,99*
4,99

W5
Odświeżacz
do zmywarki
3 x 6 ml/1 opak.
jabłko lub cytryna
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 ml = 27,72)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 ml = 22,17)

TANIEJ40% DRUGI
PRODUKT

3,99*
4,99

AJAX
Płyn uniwersalny**
1 l/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

6,29

AJAX
Spray 
do czyszczenia 
różnych 
powierzchni**
750 ml/1 opak.
do kuchni, do łazienki lub 
uniwersalny
1 l = 13,32

SUPERCENA

9,99

2-PAK

Zmywaj nawet

DO 40% TANIEJ!

Idealna czystość naczyń i ochrona zmywarki 
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KARTIKA
Ręcznik papierowy 
z nadrukiem, 2-pak
2 rolki/1 opak.
różne rodzaje
1 rolka = 9,99

SUPERCENA

19,98

W5
Perfumowane krążki 
żelowe do toalety
75 ml/1 opak.
różne rodzaje 
100 ml = 11,99

SUPERCENA

8,99

KARTIKA
Ręcznik papierowy 
z nadrukiem, 2-pak
2 rolki/1 opak.
różne rodzaje
1 rolka = 9,99

SUPERCENA

19,98

W5 PURE HOME
Uniwersalne ściereczki 
nawilżane
80 szt./1 opak.
werbena lub zielona herbata
1 szt. = 0,08

SUPERCENA

5,99

9,99 ZŁ
ZA ROLKĘ

TYLKO

letni wiatr

kwiat 
Orientu

wiosenny poranek

lazurowa
laguna

NOWOŚĆ
W

DO

DŁUGIE 
ROLKI

AŻ 12 RÓŻNYCH 
WZORÓW

SUPERCHŁONNE  
I WYTRZYMAŁE

PRAKTYCZNE 
ZAMKNIĘCIE

99% 
SKŁADNIKÓW

POCHODZENIA 
NATURALNEGO

BIODEGRADOWALNA
WŁÓKNINA
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Wkład parafinowy 
do zniczy
1 szt.
* cena regularna:
3,79/1 szt.
cena przy zakupie dwóch 8-paków:
2,99/1 szt.
∙ czas palenia: 60 h
wielopak: 8 szt.

TANIEJ42% DRUGI
8-PAK

2,99*
3,79

Wkład parafinowy 
do zniczy
1 szt.
* cena regularna:
8,49/1 szt.
cena przy zakupie dwóch 4-paków:
6,79/1 szt.
∙ czas palenia: 100 h
wielopak: 4 szt.

TANIEJ40% DRUGI
4-PAK

6,79*
8,49 Wkład parafinowy 

do zniczy
1 szt.
* cena regularna:
8,49/1 szt.
cena przy zakupie dwóch 4-paków:
6,79/1 szt.
∙ czas palenia: 100 h
wielopak: 4 szt.

TANIEJ40% DRUGI
4-PAK

6,79*
8,49

Znicz kapliczka szklana
z wkładem parafinowym
1 szt.
* cena regularna:
34,99/1 szt.
cena przy zakupie 2 szt.:
29,99/1 szt.
∙ czas palenia: 35 h

TANIEJ28% DRUGI
PRODUKT

29,99*
34,99

Znicz szklany 
z wkładem 
olejowym Z 2
1 szt.
* cena regularna:
5,99/1 szt.
cena przy zakupie dwóch 4-paków:
3,99/1 szt.
∙ czas palenia: 25 h

TANIEJ66% DRUGI
4-PAK

3,99*
5,99

Znicz szklany 
z wkładem 
olejowym Z 2
1 szt.
* cena regularna:
5,99/1 szt.
cena przy zakupie dwóch 4-paków:
3,99/1 szt.
∙ czas palenia: 25 h

TANIEJ66% DRUGI
4-PAK

3,99*
5,99

Znicz szklany 
zalewany Z 1
1 szt.
* cena regularna:
3,99/1 szt.
cena przy zakupie dwóch 6-paków:
2,65/1 szt.
∙ czas palenia: 25 h

TANIEJ66% DRUGI
6-PAK

2,65*
3,99

66% TANIEJ
ZNICZE

DO

BIODEGRADOWALNA
WŁÓKNINA
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CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!
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Wrzos mini
1 szt.
czerwony, różowy, żółty lub biały
* cena regularna: 4,99/1 szt.
cena przy zakupie 5 szt. 
lub ich wielokrotności: 3,99/1 szt.

9 cm

20 cm

5 w cenie 4

3,99 *
4,99

12 cm

27 cm

Wrzos
1 szt.
czerwony, różowy, żółty lub biały
* cena regularna: 8,99/1 szt.
cena przy zakupie 4 szt. 
lub ich wielokrotności: 6,69/1 szt.

4 w cenie 3

6,69 *
8,99

Sezon
NA WRZOSY
TRWA!



Wypełnij ankietę: www.lidl.pl/twoja-opinia
i zyskaj szansę na SUPERNAGRODY!

Loteria trwa od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
Szczegóły i regulamin loterii na: www.lidl.pl/twoja-opinia i na stronie organizatora: www.smolar.pl 

CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!

Nadaje się
do domu

Nadaje się
na zewnątrz

Podlewać
umiarkowanie

Podlewać
obficie

Podlewać
rzadko

Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Nadaje się
do domu 
i na zewnątrz Półcień

Stanowisko
zacienione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)

Różyczki 
złocone
1 szt. 
czerwone, różowe, białe, 
pomarańczowe lub żółte

wys. ok. 27 cm

10,99

12 cm

Kalanchoe 
1 szt. 
czerwone, fioletowe, 
różowe lub białe

wys. ok. 25 cm

9,99

Róże, 13 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

10,99
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10 cm

Hedera 
1 szt. 
różne rodzaje

wys. ok. 15 cm

9,99
12 cm

Roślina zielona 
w ozdobnej doniczce 
1 szt. 
różne rodzaje

wys. ok. 40 cm

59,99

17 cm

Kaktus lub sukulent 
w cynkowej doniczce
1 szt. 
różne rodzaje 
cena regularna: 10,99/1 szt.
cena przy zakupie 2 szt. 
lub ich wielokrotności: 8,79/1 szt.8,5 cm

40%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

8,79*
10,99

12 cm

NA WRZOSY



Spodnie dresowe
damskie lub męskie 
z bawełną z bawełną 

34,99*
44,99**

10 zł TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK

1 para

Bluza dresowa 
damska z bawełnądamska z bawełną

39,99*
49,99**

10 zł TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK

1 szt.

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
TYLKO W PONIEDZIAŁEK, 17.10.2022 R.

BLUZA LUB SPODNIE DRESOWE

10 ZŁ TANIEJ*

**cena regularna od wtorku, 18.10.2022 r.
*cena obowiązująca tylko w poniedziałek, 17.10.2022 r. 
do wyczerpania zapasów

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

kimjestesmy.lidl.pl/
zrownowazony-rozwoj

W TROSCE

O LEPSZE
JUTRO

Nie wyrzucaj jedzenia!



Lay’s Chips
limited edition 
140 g/1 opak.
100g = 3,28
pizza hut, kfc

SUPERCENA

4,59 




