
Od czwartku,  
24.11 

KATALOG
OD PONIEDZIAŁKU, 21.11 DO SOBOTY, 26.11

ZABAWKI 
I GRY 

2 + 1 
ZA 1 GROSZ*

*szczegóły na s. 21 szczegóły na s. 43

W SKLEPACH STACJONARNYCH

JESZCZE WIĘCEJ OFERT NA 

OD PIĄTKU, 25.11.2022 R. 

OD PONIEDZIAŁKU, 21.11.2022 R. OD PONIEDZIAŁKU, 21.11.2022 R.

www.lidl.pl

*szczegóły na s. 35

od 24,99*

od 34,99**

10 zł TANIEJ
OD CZWARTKU

DO SOBOTY

1 zestaw

390666/390674

Piżama



49,99
1 zestaw

119,-
1 zestaw

DŁ. CAŁKOWITA: OK. 30 M

200 LUB 180 ENERGOOSZCZĘDNYCH DIOD LED

400 ENERGOOSZCZĘDNYCH DIOD LED

DŁ. CAŁKOWITA OK. 40 M

8 EFEKTÓW ŚWIETLNYCH: 4 EFEKTY MIGANIA, 2 EFEKTY 
PRZYCIEMNIANIA, EFEKT MIESZANY I ŚWIATŁO CIĄGŁE

700 BIAŁYCH LUB KOLOROWYCH DIOD LED

DŁ. CAŁKOWITA: OK. 23,98 M

359852

Łańcuch świetlny 
LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• do wyboru: barwa biała  
 ciepła lub zimna  
 lub kolorowe światło
• 3 zestawy do wyboru 
 

69,90
1 zestaw

366404

Łańcuch świetlny LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• do wyboru: barwa biała ciepła lub zimna  
 lub kolorowe światło
• 4 zestawy do wyboru

414085

Łańcuch świetlny LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• do wyboru: barwa biała ciepła lub zimna lub kolorowe światło
• 3 zestawy do wyboru

8 EFEKTÓW 
ŚWIETLNYCH: 4 EFEKTY 

MIGANIA, 2 EFEKTY  
PRZYCIEMNIANIA,  
EFEKT MIESZANY 

I ŚWIATŁO CIĄGŁE

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 47/222

Od poniedziałku,  
21.11



19,99
1 zestaw

50 ENERGOOSZCZĘDNYCH DIOD LED

DŁ. CAŁKOWITA: 5,4 M

390536

Łańcuch świetlny LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• zasilanie na baterie
• 3 zestawy do wyboru

ENERGOOSZCZĘDNE  
OŚWIETLENIE 
I DEKORACJE 

ŚWIETLNE LED

W trosce 
o środowisko  

i domowy budżet - 

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
OD PONIEDZIAŁKU, 21.11 DO ŚRODY, 23.11.2022 R.

OŚWIETLENIE LED 
LUB DEKORACJE LED 

30% TANIEJ*
DRUGI, TAŃSZY PRODUKT

WYŁĄCZNIE W SKLEPACH STACJONARNYCH

* przy zakupie 2 produktów z kategorii oświetlenie LED i /lub  dekoracje LED lub ich wielokrotności, drugi produkt 30% taniej. Rabat 
dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych od poniedziałku, 21.11 do środy, 
23.11.2022 r. do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

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 47/22 3

Od poniedziałku,  
21.11 



396578

Dekoracja 3D LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• 2 zestawy do wyboru

59,90
1 zestaw

8 EFEKTÓW ŚWIETLNYCH: 4 EFEKTY MIGANIA, 
2 EFEKTY PRZYCIEMNIANIA, 
EFEKT MIESZANY I ŚWIATŁO CIĄGŁE

100 BIAŁYCH LUB KOLOROWYCH  
ENERGOOSZCZĘDNYCH DIOD LED 

DŁ. CAŁKOWITA: OK. 12 M

390532

Łańcuch świetlny LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• 3 zestawy do wyboru

39,99
1 zestaw

W ZESTAWIE 3 GWIAZDY  
Z ENERGOOSZCZĘDNYMI DIODAMI LED

SZCZEGÓŁY NA S. 3
30% TANIEJ*
DRUGI, TAŃSZY PRODUKT
OŚWIETLENIE LED LUB DEKORACJE LED 

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 47/224

Od poniedziałku,  
21.11



49,99
1 zestaw

422572

Dekoracja świetlna LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• do wyboru: barwa biała ciepła lub zimna
• 4 wzory

200 ENERGOOSZCZĘDNYCH 
DIOD ŚWIETLNYCH LED

DŁ. OK. 1,4 M LUB OK. 1,85 M

390510

Dekoracja świetlna 
LED
• do wnętrz i na zewnątrz 
• do wyboru: barwa biała ciepła  
 lub zimna
• 4 wzory

59,90
1 zestaw

391340

Łańcuch świetlny LED
• do wyboru: barwa biała ciepła  
 lub zimna
• w zestawie baterie
• 5 zestawów do wyboru

21,99
1 zestaw

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 47/22 5

Od poniedziałku,  
21.11 



192 BIAŁE LUB KOLOROWE,
ENERGOOSZCZĘDNE DIODY LED

DŁ. OK. 7 M

19,99
1 opak.

391540

Lakier  
lub sztuczny śnieg
• 400 ml = 1 opak.
• 1 l = 49.98
• do wyboru 5 wzorów: lakier  
 w 4 kolorach lub sztuczny śnieg

414100

Girlanda świetlna LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• zasialnie na baterie
• do wyboru: barwa biała ciepła lub zimna
• 2 wzory

39,99
1 zestaw

OK. 80 X 160 CM

40 ENERGOOSZCZĘDNYCH
DIOD ŚWIETLNYCH LED

Z PŁASKĄ WTYCZKĄ ORAZ 
PODŚWIETLANYM WŁĄCZNIKIEM

405211

Listwa zasilająca
• dł. przewodu: 1,5 m
• 3 kolory

24,99
1 szt.

49,99
1 zestaw

414553

Lampki choinkowe LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• 3 zestawy do wyboru

SZCZEGÓŁY NA S. 3
30% TANIEJ*
DRUGI, TAŃSZY PRODUKT
OŚWIETLENIE LED LUB DEKORACJE LED 

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 47/226

Od poniedziałku,  
21.11



390542

Obraz zimowy LED
• możliwość mocowania na oknie  
 lub ścianie
• w zestawie baterie
• 2 zestawy do wyboru

14,99
1 zestaw

Z 15 ENERGOOSZCZĘDNYMI DIODAMI ŚWIETLNYMI LED

BOŻONARODZENIOWY MOTYW Z FILCU 

WYS. MAKS. 71,5 CM

WYS. MAKS. 66 CM

49,99
1 zestaw

375986

Dekoracyjny skrzat  
lub renifer
• z teleskopowymi nogami
• 3 wzory

10 BIAŁYCH DIOD LED

15 X 14 CM (Ø X WYS.)

29,99
1 szt.

391326

Lampa  
ozdobna LED
• zasilana na baterie
• 4 wzory

9 X 19,5 CM (Ø X WYS.)

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 47/22 7

Od poniedziałku,  
21.11 



392352

Świeca  
lub zestaw 2 świec
• 100% parafiny
• 6 wzorów

12,99
1 szt./1 zestaw

14,99
1 szt.

392361

Świeca zapachowa w szkle
• 58% wosku roślinnego, 39% parafiny,  
 3% substancji zapachowej
• 4 wzory: ok. 9,5 x 11 cm (Ø x wys.) 

O ZAPACHU JABŁKA Z CYNAMONEM, 
WANILII, WANILII Z JAGODAMI 
LUB PRAŻONYCH MIGDAŁÓW

Z CERTYFIKOWANEGO DREWNA ,
Z PRAWDZIWYMI SZYSZKAMI

29,99
1 szt.

413207

Lampion
• szklany świecznk o Ø ok. 13 cm
• 3 wzory

1.

2.

jeszcze więcej  
wzorów znajdziesz  

w sklepie 
stacjonarnym 

Lidl

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 47/228

Od poniedziałku,  
21.11



W SZKLE Z DREWNIANĄ POKRYWKĄ

390581

Świeca zapachowa mini 
z drewnianym knotem
• 80% parafiny, 20% wosku palmowego
• 4 wzory

19,99
1 szt.

29,99
1 szt.

414940

Świeca zapachowa 
w szkle
• 70% parafiny, 30% wosku  
 palmowego
• ok. 9,8 x 16,5 cm (Ø x wys.)
• 4 wzory

3.

1.

2.
3.

4.

4.

PRZYSTOSOWANA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

ZE ŚWIĄTECZNYM MOTYWEM

19,99
1 szt.

392354

Wycieraczka  
40 x 60 cm
• antypoślizgowy spód
• 3 wzory

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 47/22 9

Od poniedziałku,  
21.11 



RĘCZNIE DEKOROWANE

RĘCZNIE DEKOROWANE

21,99
1 szt./1 zestaw 

374457/ 374455 / 374460 / 439439 / 439445 

Bombki szklane 
• do wyboru: 2 bombki 110 mm,  
 bombka 100 mm, 4 bombki 80 mm,  
 6 bombek 80 mm
• różne zestawy do wyboru

24,99
1 zestaw

439442/ 439440 / 439443 / 374458 

Bombki szklane 
• do wyboru: 9 bombek 60 mm,  
 4 bombki 60 mm, 3 bombki 80 mm,  
 4 bombki 100 mm
• 15 zestawów do wyboruu

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 47/2210

Od poniedziałku,  
21.11



Największy producent bombek choinkowych w Polsce 
już od ponad 60 lat dostarcza ręcznie robione  
szklane bombki choinkowe na wszystkie światowe rynki. 

19,99
1 zestaw

439441/ 439444 

Bombki szklane 
• do wyboru: 4 bombki 80 mm  
 lub 6 bombek 60 mm
• 8 zestawów do wyboru

Fabryka i hurtownia  
bombek Vitbis  

mieści się w Złotoryi, 
gdzie bombki  

są przygotowywane 
ręcznie!

RĘCZNIE 
DEKOROWANE

jeszcze więcej  
wzorów znajdziesz  

w sklepie 
stacjonarnym 

Lidl

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 47/22 11

Od poniedziałku,  
21.11 



403669/ 436769

Wianek na drzwi  
Ø 45 cm lub  Ø 35 cm
• trwały i wytrzymały
• w sprzedaży bez dekoracji 

397637/397545/392322

 

Zestaw bombek 
• z tworzywa sztucznego lub szkła
• ze sznurkiem do zawieszania
• 14 zestawów do wyboru:  
 zestaw 24 bombek,  
 zestaw 6 bombek  
 lub zestaw 10 bombek

od 9,99
1 zestaw

od 11,99
1 szt.

14,99
1 zestaw

397554

Dekoracyjne gwiazdy  
bożonarodzeniowe,  
2 szt.
• z klipsem
• ok. 20 x 4,3 cm (Ø x wys.)
• 4 zestawy do wyboru

DO OZDOBIENIA GAŁĘZI, SERWETEK,  
PREZENTÓW LUB WIZYTÓWEK

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 47/2212

Od poniedziałku,  
21.11



Nastrojowe wnętrze
na Święta - koniecznie z choinką!

436767

Choinka na pniu 
150 cm

119,-
1 szt.

403672

Choinka 60 cm
• łatwe modelowanie gałęzi
• stabilny stojak

14,99
1 szt.

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 47/22 13

Od poniedziałku,  
21.11 



LIDLA

O rany!
Ponad 20 tytułów  

książeczek 
dla dzieci 

i młodzieży!

Wydawnictwo Wilga 
od ponad ćwierć wieku wydaje książki dla dzieci i młodzieży, które doceniają nie tylko czytelnicy, 

ale i eksperci od literatury. Bogata i zróżnicowana oferta wydawnicza odpowiada na potrzeby 
dzieci od pierwszych dni życia do wczesnych lat szkolnych. 

99,-
1 szt.

WILGA

Kalendarz  
adwentowy

24 książeczki w środku, 
do czytania na każdy 

dzień adwentu!

POMYSŁ  
NA PREZENT

od 6,99
1 szt.

WILGA

Książki 
dla dzieci

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 47/2214

Od poniedziałku,  
21.11



395916/399233

Termometr 
bezdotykowy  
na podczerwień 2 w 1
• automatyczny zapis ostatnich  
 10 pomiarów
• w zestawie baterie

59,90
1 zestaw

WYRÓB MEDYCZNY

KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD 
Z OPTYCZNĄ SYGNALIZACJĄ PODWYŻSZONEJ TEMP.

size:93*52*176mm

CONTACTLESS & SECURE

INFRARED FOREHEAD 
THERMOMETER 

DET-306

DET-306

Infrarot-Stirnthermometer
Kontaktlos & sicher

Thermomètre frontal infrarouge
Sans contact et sécurisé

Termometr na podczerwień do 
pomiaru na czole
Bezdotykowy i bezpieczny

Infračervený čelový teploměr
Bezdotykově a bezpečně

Infrarood voorhoofd thermometer
Contactloos en veilig

DE | Infrarot-Stirnthermometer, FR | Thermomètre frontal infrarouge
PL | Termometr na podczerwień do pomiaru na czole, 

CZ | Infračervený čelový teploměr, NL | Infrarood voorhoofd thermometer

Fever alarm
Fieberalarm | Alarme de fièvre | Alarm o gorączce
Horečkový alarm | Koortsalarm 

QUICK GUIDE
Kurzanleitung | Guide rapide | Skrócona instrukcja

Rychlý návod | Beknopte handleiding

1. Press 
Drücken/Appuyer/Naciśnij/Stiskněte/
Drukken/ 

2. Press start
Start drücken/Appuyer pour démarrer 
la mesure/Naciśnij start/Stiskněte Start/
Druk op Start

3. Temperature is displayed
Die Temperatur wird angezeigt/La tempé-
rature s‘affiche/Wyświetla się temperatura/
Zobrazí se teplota/Temperatuur wordt 
weergegeven

4. Press to switch off:  
Zum Ausschalten drücken:/Appuyer pour 
éteindre:/Press to switch off/Naciśnij, aby 
wyłączyć:/ Stisknutím vypnete:/Drukken 
om uit te schakelen  

3-COLOR LCD DISPLAY 

EN: Please be aware: The reference temperature 
when measuring the forehead is the temperature 
that would be determined for an oral (tempera-
ture) measurement.

DE: Bitte beachten Sie: Referenz für die Tempe-
raturangaben bei der Stirnmessung ist die Tem-
peratur, die bei einer oralen Temperaturmessung 
ermittelt würde.

FR : Attention : La référence pour les mesures 
de la température frontale est la température 
qui serait obtenue à partir d‘une mesure de la 
température orale.

PL: Należy pamiętać: odniesieniem dla danych 
temperatury podczas mierzenia na czole jest tem-
peratura ustalona podczas doustnego pomiaru 
temperatury.

CZ: Upozornění: Referenčním údajem pro měření 
teploty na čele je teplota, která by byla zjištěna 
při měření teploty v ústech.

NL: Let op: Referentie voor de temperatuurge-
gevens bij meting op het voorhoofd is de tem-
peratuur die bij een orale temperatuurmeting 
werd vastgesteld.

Manufacturer:
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD.
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, Zhejiang Province 311100, China

European Authorized Representative:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

21106941  

Schnelle Messung | Mesure rapide
Szybki pomiar | Rychlé měření
Snelle meting 

Fast measurement

< 37,3 °C

> 37,8°C

< 37,8°C

INFRARED FOREHEAD THERMOMETER

INFRARED FOREHEAD 
THERMOMETER

DET-306

Art.-Nr.: 521-854595 | Made in PRC

3-Farben LCD-Display  | Écran LCD 3 couleurs 
3-kolorowy wyświetlacz LCD  | Tříbarevný LCD-displej 

3-Kleuren lcd-display 

Menschlicher Körper & Gegenstände 
Corps & Objets | Ciało i przedmiot 
Tělo a objekt | Lichaam en voorwerp

Body & object 2    1

1 
sec.

Importeur:
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst®

An Gut Nazareth 18a
D-52353 Düren, Germany
Tel: +49 (0)2421 20 85 60

DET-306 / 521-854595

www.dr-senst.com

32°C − 43°C

Measuring range body
Messbereich menschlicher Körper

Gamme de mesure du corps
Zakres pomiaru na ciele

Měřicí rozsah teploty těla
Meetbereik lichaam

Measuring range object
Messbereich Gegenstände

Gamme de mesure d’un objet
Zakres pomiaru obiektu

Měřicí rozsah teploty předmětu
Meetbereik voorwerp

Measurement accuracy
Messgenauigkeit

Précision de la mesure
Dokładność pomiaru

Přesnost měření
Meetnauwkeurigheid

IP protection class

Measuring speed
Messgeschwindigkeit

Vitesse de mesure
Szybkość pomiaru

Měřicí rychlost
Meetsnelheid

Battery Product size

Product weight

0,1°C0°C − 100°C 

ca. 1 sec./env. 1 sec.
ok. 1 sek./cca 1 s/ca. 1 sec.

153 x 41 x 44 mm

84 g

2x AAA | DC3V

AAA

IP22

2 – 3 cm

4 250175 854595

size:93*52*176mm

CONTACTLESS & SECURE

INFRARED FOREHEAD 
THERMOMETER 

DET-306

DET-306

Infrarot-Stirnthermometer
Kontaktlos & sicher

Thermomètre frontal infrarouge
Sans contact et sécurisé

Termometr na podczerwień do 
pomiaru na czole
Bezdotykowy i bezpieczny

Infračervený čelový teploměr
Bezdotykově a bezpečně

Infrarood voorhoofd thermometer
Contactloos en veilig

DE | Infrarot-Stirnthermometer, FR | Thermomètre frontal infrarouge
PL | Termometr na podczerwień do pomiaru na czole, 

CZ | Infračervený čelový teploměr, NL | Infrarood voorhoofd thermometer

Fever alarm
Fieberalarm | Alarme de fièvre | Alarm o gorączce
Horečkový alarm | Koortsalarm 

QUICK GUIDE
Kurzanleitung | Guide rapide | Skrócona instrukcja

Rychlý návod | Beknopte handleiding

1. Press 
Drücken/Appuyer/Naciśnij/Stiskněte/
Drukken/ 

2. Press start
Start drücken/Appuyer pour démarrer 
la mesure/Naciśnij start/Stiskněte Start/
Druk op Start

3. Temperature is displayed
Die Temperatur wird angezeigt/La tempé-
rature s‘affiche/Wyświetla się temperatura/
Zobrazí se teplota/Temperatuur wordt 
weergegeven

4. Press to switch off:  
Zum Ausschalten drücken:/Appuyer pour 
éteindre:/Press to switch off/Naciśnij, aby 
wyłączyć:/ Stisknutím vypnete:/Drukken 
om uit te schakelen  

3-COLOR LCD DISPLAY 

EN: Please be aware: The reference temperature 
when measuring the forehead is the temperature 
that would be determined for an oral (tempera-
ture) measurement.

DE: Bitte beachten Sie: Referenz für die Tempe-
raturangaben bei der Stirnmessung ist die Tem-
peratur, die bei einer oralen Temperaturmessung 
ermittelt würde.

FR : Attention : La référence pour les mesures 
de la température frontale est la température 
qui serait obtenue à partir d‘une mesure de la 
température orale.

PL: Należy pamiętać: odniesieniem dla danych 
temperatury podczas mierzenia na czole jest tem-
peratura ustalona podczas doustnego pomiaru 
temperatury.

CZ: Upozornění: Referenčním údajem pro měření 
teploty na čele je teplota, která by byla zjištěna 
při měření teploty v ústech.

NL: Let op: Referentie voor de temperatuurge-
gevens bij meting op het voorhoofd is de tem-
peratuur die bij een orale temperatuurmeting 
werd vastgesteld.

Manufacturer:
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD.
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, Zhejiang Province 311100, China

European Authorized Representative:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

21106941  

Schnelle Messung | Mesure rapide
Szybki pomiar | Rychlé měření
Snelle meting 

Fast measurement

< 37,3 °C

> 37,8°C

< 37,8°C

INFRARED FOREHEAD THERMOMETER

INFRARED FOREHEAD 
THERMOMETER

DET-306

Art.-Nr.: 521-854595 | Made in PRC

3-Farben LCD-Display  | Écran LCD 3 couleurs 
3-kolorowy wyświetlacz LCD  | Tříbarevný LCD-displej 

3-Kleuren lcd-display 

Menschlicher Körper & Gegenstände 
Corps & Objets | Ciało i przedmiot 
Tělo a objekt | Lichaam en voorwerp

Body & object 2    1

1 
sec.

Importeur:
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst®

An Gut Nazareth 18a
D-52353 Düren, Germany
Tel: +49 (0)2421 20 85 60

DET-306 / 521-854595

www.dr-senst.com

32°C − 43°C

Measuring range body
Messbereich menschlicher Körper

Gamme de mesure du corps
Zakres pomiaru na ciele

Měřicí rozsah teploty těla
Meetbereik lichaam

Measuring range object
Messbereich Gegenstände

Gamme de mesure d’un objet
Zakres pomiaru obiektu

Měřicí rozsah teploty předmětu
Meetbereik voorwerp

Measurement accuracy
Messgenauigkeit

Précision de la mesure
Dokładność pomiaru

Přesnost měření
Meetnauwkeurigheid

IP protection class

Measuring speed
Messgeschwindigkeit

Vitesse de mesure
Szybkość pomiaru

Měřicí rychlost
Meetsnelheid

Battery Product size

Product weight

0,1°C0°C − 100°C 

ca. 1 sec./env. 1 sec.
ok. 1 sek./cca 1 s/ca. 1 sec.

153 x 41 x 44 mm

84 g

2x AAA | DC3V

AAA

IP22

2 – 3 cm

4 250175 854595

size:93*52*176mm
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HIGIENICZNY, NIEZAWODNY, DOKŁADNY

BEZKONTAKTOWY POMIAR TEMPERATURY 
CIAŁA I PRZEDMIOTÓW, NP. BUTELEK  
DLA NIEMOWLĄT (OD 0 DO 100°C)

POMIAR W CIĄGU KILKU SEKUND

dla dzieci  
i dorosłych

BATERIA
W ZESTAWIE

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 47/22 15

Od poniedziałku,  
21.11 



403705

Lalka z zestawem
akcesoriów
• 2 zestawy do wyboru

410613

Figurka Miraculous
• 6 wzorów

441272

Zestaw ozdób 
Miraculous
• 2 zestawy do wyboru

2+

w zestawie: klipsy, maska, jojo, motyl 
i pomocnik Biedronki - Kwami Tikki

w zestawie: flet, naszyjnik, maska
i pomocnik Kwami Trixx

4+ 4+84,90
1 szt.

79,90
1 zestaw

119,-
1 zestaw

z funkcją picia i siusiania
wys. 40 cm

w zestawie: body z krótkim
rękawem, czapeczka, pielucha,
 nocnik, butelka, łyżka, widelec 
i talerz

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 47/2216

Od poniedziałku,  
21.11



412248

L.O.L. Suprise
#Hairgoals
• w każdym pudełku 
 15 akcesoriów i laleczka z włosami
• różne zestawy do wyboru 

59,90
1 zestaw

laleczka z fantazyjną fryzurką
 i aż 15 niespodzianek w pudełku!

3+

SUPERCENA

39,99
1 szt.

392913

Lalka Disney® 
• 6 wzorów

wys. 28 cm

wys. 28 cm

wys. 25 cm

3+

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
OD PONIEDZIAŁKU, 21.11 DO ŚRODY, 23.11.2022 R.

ZABAWKI I GRY 

2 + 1 ZA 1 GROSZ*

WYŁĄCZNIE W SKLEPACH STACJONARNYCH

* przy zakupie 3 produktów z kategorii zabawki i gry lub ich wielokrotności, trzeci najtańszy lub w tej samej cenie produkt za 1 grosz. 
Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych od poniedziałku, 21.11 do środy, 23.11.2022 r. do wyczerpania zapasów. 

Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

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 47/22 17

Od poniedziałku,  
21.11 



393054

Zabawka drewniana
• do wyboru: ekspres do kawy,
 toster, sejf, kasa lub waga

79,90
1 zestaw

393043

Koszyk na zakupy
z wyposażeniem
• 2  zestawy do wyboru

3+
z funkcją pary, 
efektem świetlnym 
i dźwiękowym

z naturalnego drewna
i wytrzymałego tworzywa

z efektem świetlnym i dźwiękowym

wiernie odwzorowane
 miniaturki markowych produktów

z ladą do sprzedaży, markizą, boczną ladą,
półką, 3 szufladami i przesuwanymi drzwiczkami

3+

tablica z 5 kolorowymi kredami i gąbką

stabilna, drewniana konstrukcja

29,99
1 zestaw

3+

SZCZEGÓŁY NA S. 17

2 + 1 ZA 1 GROSZ*
ZABAWKI I GRY

393058

Drewniany
sklep do zabawy
• ok. 83 x 110 x 75 cm
 (szer. x wys. x gł.)

249,-
1 zestaw

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 47/2218

Od poniedziałku,  
21.11



tory i pojazdy w skali 1:50

ok. 93 x 45 cm

długość toru aż 2,4 m

4+

389398

Tor wyścigowy
• zasilany na baterie
• w zestawie 2 pojazdy, 2 figurki, 2 piloty, 
 tory, łuki, wsporniki, elementy dekoracyjne 
• 3 zestawy do wyboru

129,-
1 zestaw

3+

392910

Figurka z kolekcji 
Gwiezdne Wojny lub Marvel
• 8 wzorów

SUPERCENA

39,99
1 szt. 

ruchome elementy

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 47/22 19

Od poniedziałku,  
21.11 



392914

Mały pojazd 
z figurką 
z kolekcji Psi Patrol
• 9 wzorów

24,99
1 zestaw

411201

Figurka z akcesoriami 
z kolekcji Psi Patrol
• 6 zestawów do wyboru

ruchome elementy

41022

Talerz dla dzieci 
z kostkami do gry
• wykonany w 50%  
 z biodegrowalnego tworzywa
• 2 zestawy do wyboru

39,99
1 zestaw

3+

3+

39,99
1 zestaw

3+

SZCZEGÓŁY NA S. 17

2 + 1 ZA 1 GROSZ*
ZABAWKI I GRY

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 47/2220

Od poniedziałku,  
21.11



389412

Drewniane puzzle 
z kolekcji Psi Patrol
• w zestawie drewniane pudełko

44,99
1 zestaw

411239

Gra memo 
w metalowej
walizce z kolekcji 
Psi Patrol

29,99
1 zestaw

392924 392902

Pojazd z figurką 
lub maskotka z kolekcji 
Psi Patrol
• pojazd: 4 zestawy do wyboru
• maskotka: 10 wzorów

420625

Ciężarówka
z 6 figurkami 
z kolekcji 
Psi Patrol

199,-
1 zestaw

aż 6 figurek superpiesków3+

389410

Gra planszowa
z kolekcji Psi Patrol

39,99
1 zestaw

3+

3 obrazki do ułożenia 
w 1 pudełku

każdy obrazek:
24 elementy 

4+

2 w 1: gra chińczyk 
oraz gra memo

aż 72 karty

ekscytująca gra
 memo z 72 kartami

3+
ruchome elementy

2-4

44,99
1 zestaw

3+

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 47/22 21

Od poniedziałku,  
21.11 



391731

Klocki LEGO®: 
10968, 31127, 
41951, 60287

69,90
1 zestaw

390101

Klocki LEGO®:
41700, 41952,
71764

149,-
1 zestaw

Manufactured by CFY A/S under license from the LEGO Group. LEGO, 
the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure, NIN-
JAGO, the NINJAGO logo, the FRIENDS logo, DUPLO and the DUPLO 
logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 
The LEGO Group. All rights reserved.

SZCZEGÓŁY NA S.17

2 + 1 ZA 1 GROSZ*
ZABAWKI I GRY

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 47/2222

Od poniedziałku,  
21.11



391709 390100 420782

Klocki LEGO®: 31124, 42132, 60318, 
71700, 11017, 41677, 41697, 42117, 
42133, 60322, 60323, 71757, 75321
76202, 76203, 76204, 10781

39,99
1 zestaw

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 47/22 23

Od poniedziałku,  
21.11 



więcej na www.lidl.pl

29,99
1 szt.

Książeczka
• 6 tytułów

każdy rysunek można wyjąć 
i podarować w prezencie

12 wzorów do zdrapywania

19,99
1 zestaw

Bajeczne zdrapywanki
• w zestawie rysik
• 5 zestawów do wyboru

12m+

18m+

Od czwartku,  
24.11 

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.



Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 

ODZIEŻ I OBUWIE 
DZIECIĘCE LUB MŁODZIEŻOWE 

MAREK

KUPUJĄC W SKLEPACH STACJONARNYCH

Akcja promocyjna trwa od 30.05.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Regulamin akcji oraz pełna lista artykułów objętych akcją dostępne na www.lidl.pl.

OSZCZĘDZISZ

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.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.



ODKRYJ ŚWIAT PEŁEN ZABAWEK!ODKRYJ ŚWIAT PEŁEN ZABAWEK!ODKRYJ ŚWIAT PEŁEN ZABAWEK!ODKRYJ ŚWIAT PEŁEN ZABAWEK!
SPRAWDŹ NASZ POMOCNIK 

ŚWIĄTECZNY

SPRAWDŹ

https://www.lidl.pl/l/pl/gazetki/katalog-zabawki-katalog-onf-od-07-11/view/flyer/page/1


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.

MARKI CENIONE PRZEZ 
POLSKICH KONSUMENTÓW

prestiżowe certyfikaty przyznawane w ogólnopolskim  
plebiscycie popularności produktów i usług

doceniono rozpoznawalność marki i poziom zadowolenia 
konsumentów, a także jakość i innowacyjność produktów 

ROZWIJAMY SIĘ DLA WAS.
Dziękujemy za zaufanie i głosy oddane na marki własne LIDL.



Akcesoria kuchenne
• do wyboru: otwieracz do puszek, 
 wyciskacz do czosnku, zestaw 
	 obieraków,	korkociąg

22,99
1 szt./ 1 zestaw

Ostrzałka do noży
• 3-stopniowy	proces	ostrzenia
	 zapewnia	optymalne	naostrzenie

24,99
1 szt.

odporne na temp. 
maks. 210°C

Akcesoria kuchenne
• do	wyboru:	łopatka	do	patelni,	
	 łyżka	kuchenna,	łyżka	wazowa,	
	 szumówka,	łyżka	do	spaghetti

Zestaw 3 misek 
ze stali szlachetnej
z pokrywkami
• odporne	na	działanie	temp.	do	-20°C
• 2	kolory

 1,3 l

0,55 l

0,85 l 

zdejmowana głowica 
ostrząca zapewnia łatwe 
czyszczenie

1 szt.9,99
1 szt.

39,99
1 zestaw

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 47/2224

Od czwartku,  
24.11



Zestaw sztućców, 
16 elementów
• w	zestawie:	4	widelce,	4	noże,	4	łyżki,	4	łyżeczki
• 3 zestawy do wyboru

Forma lub zestaw
2 form do pieczenia
• 2	rodzaje:	2	x	ok.	22,5	x	13	x	4,5	cm,	
	 poj.	ok.	0,68	l	lub	ok.	32	x	20	x	5,5	cm,	poj.	ok.	2	l	
• 3 wzory

34,99
1 szt./1 zestaw

przystosowane do kuchenek mikrofalowych i mycia w zmywarce

matowe

żaroodporne do 220°C

89,90
1 zestaw

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 47/22 25
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Obrus 
130 x 160 cm
• 3 wzory 24,99

1 szt.

Zestaw 4 pojemników 
do przechowywania
• odporne	na	temp.	od	-18°C	do	100°C
• 2	zestawy	do	wyboru

29,99
1 zestaw

Świąteczne ściereczki 
do naczyń, 2 szt.
• ok.	50	x	70	cm
• 3 zestawy do wyboru

ZE ŚWIĄTECZNYMI 
MOTYWAMI

ok. 2200 ml / 1350 ml / 900 ml / 450 ml

z zamknięciami 
zatrzaskowymi 
i wyjmowaną uszczelką

100% bawełny

ok. 2100 ml / 1250 ml / 650 ml / 290 ml

z gumowaną warstwą, 
do ochrony przed plamami
 i uszkodzeniami

15,98 za 2-pak

7,99
czyli

1 szt.

Artykuł	dostępny	wyłącznie	w	2-paku.	 
Brak	możliwości	zakupu	pojedynczej	sztuki.	

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 47/2226

Od czwartku,  
24.11



Silikonowa forma
do pieczenia
• odporne	na	temperatury
	 od	-40°C	do	250°C
• 4 wzory: do babki, do spodu tortu, 
	 do	muffinek,	do	keksów

19,99
1 szt.

Zestaw kubków 
świątecznych, 3 szt.
• z kamionki
• przystosowane	do	kuchenki	 
	 mikrofalowej	i	mycia	w	zmywarce

Zestaw szklanek
termicznych Tavolino
• przystosowane	do	kuchenki	mikrofalowej
 i mycia w zmywarce
• 3	zestawy	do	wyboru:	3	x	do	cappuccino,
	 2	x	do	latte	macchiato,	2	x	do	herbaty

1 zestaw

z odpornego na wahania temperatur 
i zarysowania szkła borokrzemowego

360 ml

2X

3X

260 mlPodwójne ścianki
dłużej utrzymują 

ciepło Twoich napojów
 i sprawiają, że zewnętrzna 

strona jest przyjemna 
w dotyku, nawet 

gdy zawartość 
jest gorąca.

49,99
1 zestaw

39,99
1 zestaw

360 ml

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 47/22 27
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Garnek Bono 
• z	pokrywką,	⌀	20	cm,	poj.	2,5	l

109,-
1 zestaw

Rondel Bono
• z	pokrywką,	⌀	16	cm,	poj.	1,1	l

69,90
1 szt.

Patelnia Bono
• ⌀	20	cm

69,90
1 szt.

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 47/2228
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Garnek Bono
• z	pokrywką,	⌀	24	cm,	poj.	4	l

129,-
1 zestaw

Garnek Bono
• z	pokrywką,	⌀	28	cm,	poj.	6,1	l

169,-
1 zestaw

Patelnia Bono
• ⌀	24	cm

99,90
1 szt.

Patelnia Bono
• ⌀	28	cm

79,90
1 szt.

Patelnia Bono
do naleśników
• ⌀	25	cm

79,90
1 szt.

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 47/22 29
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OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I ENERGII  

Szybkowar 6 l
• z	wysokogatunkowej	stali	nierdzewnej
• ⌀	22	cm
• 2	stopnie	gotowania:	do	gotowania	
	 szybkiego	lub	ekonomicznego	
• hermetyzowane	dno	termiczne

przystosowany do wszystkich rodzajów kuchenek,
także indukcyjnych

uchwyt oraz uchwyt pomocniczy
odporne na nagrzewanie się

wkład do gotowania na parze

z litrową skalą wewnątrz naczynia

Radio kuchenne DAB+
• z	możliwością	ustawienia	automatycznego	
	 wyłączania	radia	w	zakresie	od	15	do	120	minut
• automatyczne	i	ręczne	wyszukiwanie	stacji,	
	 wyświetlanie	godziny
• automatyczny	i	nocny	ściemniacz
• 2	kolory

139,-
1 zestaw

26 x 5,3 x 16,3 cm (szer. x wys. x gł.)

dł. przewodu sieciowego ok. 230 cm

technologia DAB - czysty dźwięk bez zakłóceń i zniekształceń

do zamontowania pod szafkami lub do postawienia

Świąteczne potrawy 
w szybszym wydaniu?
Zainspiruj się i przygotuj bigos 
świąteczny na gęsiej piersi w szybkowarze! 

Zeskanuj QR CODE  
i zobacz przepis na

POMYSŁ  
NA PREZENT

SUPERCENA

249,-
1 zestaw

zgrabny sprzęt 
w minimalistycznym 
wykonaniu - idealny 

na prezent!

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 47/2230
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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!

LIDL_2021_F_wielka loteria lidla_stopka_170x40.indd   1 04.02.2022   14:37

Z KOLEKCJI: 
MYSZKA MICKEY, 

KRAINA LODU, 
PIĘKNA I BESTIA

Z KOLEKCJI: 
MYSZKA MICKEY, 

SPIDERMAN, 
STAR WARS
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AKCJA	PROMOCYJNA	OBOWIĄZUJE
OD CZWARTKU, 24.11.2022 R. DO SOBOTY, 26.11.2022 R.

PIŻAMA	DZIECIĘCA	Z	BOHATERAMI	BAJEK

10 ZŁ TANIEJ*

**cena	regularna	od	poniedziałku,	28.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	czwartku,	24.11.2022	do	soboty,	26.11.2022	r.  
do	wyczerpania	zapasów

29,99*
39,99**

TANIEJ
OD CZWARTKU

DO SOBOTY

1 zestaw 

10 zł

Piżama dziecięca 
z bohaterami bajek
• 100%	bawełny	lub	98%	bawełny,	 
	 2%	wiskozy	(Lenzing)
• rozmiary:	98-140
• 6	zestawów	do	wyboru

Od czwartku,  
24.11 



Z MIĘKKIEGO POLARU TEDDY

BŁYSZCZĄCE, OZDOBNE APLIKACJE

WYPRODUKOWANO W 100% 
Z MATERIAŁU POCHODZĄCEGO  
Z RECYKLINGU

Bluza dziewczęca 
z bohaterami bajek
• rozmiary:	98-140
• 3 wzory

Bluzka świąteczna 
niemowlęca
• 100%	bawełny	lub	90%	bawełny,	 
	 10%	wiskozy	(Lenzing)
• rozmiary:	86-116
• 3 wzory

12,99
1 szt.

34,99
1 szt.

Z KOLEKCJI: 
ŚWINKA PEPPA, 
KRAINA LODU, 

PSI PATROL

WYGODNE ŚWIĘTOWANIE!

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 47/2232
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Bluza świąteczna 
męska
• rozmiary:	M-XL

AKCJA	PROMOCYJNA	OBOWIĄZUJE
TYLKO W CZWARTEK, 24.11.2022 R.

BLUZA	ŚWIĄTECZNA	DAMSKA	LUB	MĘSKA

10 ZŁ TANIEJ*

MIĘKKA I CIEPŁA, 
Z ZABAWNYM

 ŚWIĄTECZNYM 
MOTYWEM

**cena	regularna	od	piątku,	25.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	wyłącznie	w	czwartek,	24.11.2022	r.
do	wyczerpania	zapasów

59,90*
69,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 szt.

10 zł

Bluza świąteczna damska
• rozmiary:	S-L
• 2	wzory

**cena	regularna	od	piątku,	25.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	wyłącznie	w	czwartek,	24.11.2022	r.
do	wyczerpania	zapasów

49,90*
59,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 szt.

10 zł

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 47/22 33
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AKCJA	PROMOCYJNA	OBOWIĄZUJE
OD CZWARTKU, 24.11.2022 R. DO SOBOTY, 26.11.2022 R.

PIŻAMA	ŚWIĄTECZNA

10 ZŁ TANIEJ*

Piżama świąteczna  
młodzieżowa
• 100%	bawełny
• rozmiary:	134-164
• 4 zestawy do wyboru

PIŻAMOWE ŚWIĘTA! 
Świąteczny czas to czas dla Ciebie 

i Twoich bliskich! Zwolnijcie, 
odpocznijcie od codziennych obowiązków 

i spędźcie wspólnie czas. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by spędzić dzień w piżamach 
- świątecznych oczywiście!

**cena	regularna	od	poniedziałku,	28.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	czwartku,	24.11.2022	do	soboty,	26.11.2022	r.		
do	wyczerpania	zapasów

29,99*
39,99**

TANIEJ
OD CZWARTKU

DO SOBOTY

1 zestaw 

10 zł

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 47/2234

Od czwartku,  
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Piżama świąteczna  
dziecięca
• 100% bawełny lub 90% bawełny, 
 10% wiskozy (Lenzing)
• rozmiary: 98-128
• 5 zestawów do wyboru

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

WZÓR 
DAMSKI

WZÓR 
DAMSKI
I MĘSKI

WZÓR 
MĘSKI

**cena regularna od poniedziałku, 28.11.2022 r.
*cena obowiązująca od czwartku, 24.11.2022 do soboty, 26.11.2022 r.  
do wyczerpania zapasów

24,99*
34,99**

TANIEJ
OD CZWARTKU

DO SOBOTY

1 zestaw 

10 zł

**cena regularna od niedzieli, 27.11.2022 r.
*cena obowiązująca od czwartku, 24.11.2022 do soboty, 26.11.2022 r.  
do wyczerpania zapasów

Piżama świąteczna 
damska lub męska
• 100% bawełny lub 90% bawełny,  
 10% wiskozy (Lenzing)
• damska: rozmiary: S-L, 3 wzory
• męska: rozmiary: M-XL, 3 wzory

49,90*
64,90**

TANIEJ
OD CZWARTKU

DO SOBOTY

1 zestaw 

15 zł

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 47/22 35
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AKCJA	PROMOCYJNA	OBOWIĄZUJE
OD CZWARTKU, 24.11.2022 R. DO SOBOTY, 26.11.2022 R.

PIŻAMA	MŁODZIEŻOWA

10 ZŁ TANIEJ*

SPODNIE Z PRZYJEMNEJ 
W DOTYKU FLANELI

100% BAWEŁNY

Piżama młodzieżowa 
ze spodniami z flaneli
• rozmiary:	134-164
• 4 zestawy do wyboru

**cena	regularna	od	niedzieli,	27.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	czwartku,	24.11.2022	
do	soboty,	26.11.2022	r.		do	wyczerpania	zapasów

29,99*
39,99**

TANIEJ
OD CZWARTKU

DO SOBOTY

1 zestaw 

10 zł

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 47/2236
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Piżama damska 
z polaru
• rozmiary:	S-L
• 3 zestawy do wyboru

49,90*
64,90**

TANIEJ
OD CZWARTKU

DO SOBOTY

1 zestaw 

15 zł

**cena	regularna	od	niedzieli,	27.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	czwartku,	24.11.2022	
do	soboty,	26.11.2022	r.		do	wyczerpania	zapasów

Z PRZYTULNEGO I OCIEPLAJĄCEGO POLARU

ZMNIEJSZ OGRZEWANIE I ZWIĘKSZ OSZCZĘDZANIE. 
Postaw na komfort i otul się ciepłą piżamą!

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

WYPRODUKOWANO 
W 50% Z MATERIAŁU 

POCHODZĄCEGO 
Z RECYKLINGU

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

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 47/22 37
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AKCJA	PROMOCYJNA	OBOWIĄZUJE
TYLKO W CZWARTEK, 24.11.2022 R.

BIELIZNA	I	SKARPETKI	

2+1 ZA 1 GROSZ*

Skarpetki świąteczne  
damskie lub męskie, 
5 par
• damskie:	rozmiary,	35-42,	 
	 2	zestawy	do	wyboru
• męskie:	rozmiary,	39-46,	 
	 2	zestawy	do	wyboru

24,95 za 5-pak

4,99
czyli

1 para

Artykuł	dostępny	wyłącznie	w	5-paku.	 
Brak	możliwości	zakupu	pojedynczej	pary.

Skarpetki 
damskie i męskie
• rozmiary:	35-46
• 10	wzorów

6,99
1 para

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

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 47/2238
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Skarpetki 
świąteczne, 
2 pary
• rozmiary:	19-34
• 4 zestawy do wyboru

13,98 za 2-pak

6,99
czyli

1 para

Artykuł	dostępny	wyłącznie	w	2-paku.	 
Brak	możliwości	zakupu	pojedynczej	pary.

TERMICZNE, 
Z MIĘKKIEGO 

I CIEPŁEGO PLUSZU

Z WYSOKĄ 
ZAWARTOŚCIĄ 
BIOBAWEŁNY

2x2x2x

2x

2x

ANTYPOŚLIZGOWE 
WYPUSTKI

Skarpetki świąteczne 
z biobawełną, 2 pary
• rozmiary:	35-42

15,98 za 2-pak

7,99
czyli

1 para

Artykuł	dostępny	wyłącznie	w	2-paku.	 
Brak	możliwości	zakupu	pojedynczej	pary.

Contains 65% OCS certified 
organically grown cotton

Certified by CU 851646

*przy	zakupie	trzech	par	lub	zestawów	bielizny	lub	skarpetek,	trzeci	produkt	za	1	grosz.	Rabat	dotyczy	produktu	najtańszego	
lub	w	tej	samej	cenie.	Dotyczy	produktów	ze	stron	38-41.	Akcja	wyłącznie	w	sklepach	stacjonarnych	w	czwartek,	24.11.2022	r.	

Szczegóły	w	regulaminie	dostępnym	w	sklepie	lub	na	www.lidl.pl

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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Słuchawki nauszne lub douszne  
bezprzewodowe Bluetooth®

99,-
1 para

ZINTEGROWANY MIKROFON

WYGODNY PANEL OBSŁUGI 
BEZPOŚREDNIO NA SŁUCHAWCE 3 ZESTAWY DO WYBORU

DOSTĘPNE W STREFIE KAS

WYGODNY PANEL OBSŁUGI 
BEZPOŚREDNIO NA SŁUCHAWCE

DO MAKS. 16 GODZIN ODTWARZANIA MUZYKI

DO MAKS. 5,5 GODZ.  
ODTWARZANIA MUZYKI

FUNKCJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO 
I ZINTEGROWANY MIKROFON

2x

2x

Bokserki męskie MEXX, 2 pary
• 92%	bawełny,	8%	elastanu	 
	 lub	87%	bawełny,	8%	elastanu,	5%	wiskozy
• rozmiary:	M-XXL
• 3 zestawy do wyboru

45,98 za 2-pak

22,99
czyli

1 para

Artykuł	dostępny	wyłącznie	w	2-paku.	 
Brak	możliwości	zakupu	pojedynczej	pary.

2x

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 47/2240

Od czwartku,  
24.11



Majtki świąteczne  
damskie, 3 pary
• 95%	bawełny,	5%	elastanu	lub	94%	bawełny, 
	 4%	elastanu	(LYCRA®),	2%	wiskozy	(Lenzing)
• rozmiary:	S-L
• 4 zestawy do wyboru

20,97 za 3-pak

6,99
czyli

1 para

Artykuł	dostępny	wyłącznie	w	3-paku.	 
Brak	możliwości	zakupu	pojedynczej	pary.

3x

3x

2x
Bokserki świąteczne męskie, 2 pary
• 95%	bawełny,	5%	elastanu	(LYCRA®)
• rozmiary:	M-XL
• 3 zestawy do wyboru

29,98 za 2-pak

14,99
czyli

1 para

Artykuł	dostępny	wyłącznie	w	2-paku.	 
Brak	możliwości	zakupu	pojedynczej	pary.

2x

AKCJA	PROMOCYJNA	OBOWIĄZUJE
TYLKO W CZWARTEK, 24.11.2022 R.

BIELIZNA	I	SKARPETKI	

2+1 ZA 1 GROSZ*

2x

*przy	zakupie	trzech	par	lub	zestawów	bielizny	lub	skarpetek,	trzeci	produkt	za	1	grosz.	Rabat	dotyczy	produktu	najtańszego	
lub	w	tej	samej	cenie.	Dotyczy	produktów	ze	stron	38-41.	Akcja	wyłącznie	w	sklepach	stacjonarnych	w	czwartek,	24.11.2022	r.	

Szczegóły	w	regulaminie	dostępnym	w	sklepie	lub	na	www.lidl.pl

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 47/22 41

Od czwartku,  
24.11 



CO GODZINĘ* 

2000 zł

SZANSA NA WYGRANIE
KART PODARUNKOWYCH  

O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI  

1. W dniach 14.11–23.12.2022  
    zrób zakupy za min. 99 zł*
2. Zachowaj paragon i zarejestruj* 
    go na stronie

*	Zgłoszenia	do	loterii	można	wysyłać	każdego	dnia	trwania	loterii	od	dnia	14.11.2022	r.	 
do	dnia	23.12.2022	r.,	w	godzinach	od	06:00:00	do	21:59:59	,	wyłącznie	po	dokonaniu	
zakupu	promocyjnego.	Losowanie	nagród	odbywać	się	będzie	każdego	dnia	przyjmowania	
zgłoszeń	do	loterii	od	06:00:00	do	21:59:59	(dziennie	przewidzianych	jest	16	nagród,	 
po	jednej	w	każdej	godzinie).	 
Organizatorem	loterii	jest	Smolar	Agencja	Promocyjno	–	Reklamowa	Robert	Wojkowski.	 
Szczegóły	oraz	informacja	o	artykułach	wyłączonych	z	akcji	w	regulaminie	 
na	www.swiatecznaloterialidla.pl	oraz	na	www.smolar.pl

www.swiatecznaloterialidla.pl

WIELKA  
ŚWIĄTECZNA

LOTERIA LIDLA!

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 47/2242



MilkMagic Pro: 
łatwe przygotowanie cappuccino

 i latte macchiato. Wlej mleko do kubka, 
resztę zrobisz za pomocą jednego przycisku!

Automatyczny ekspres do kawy  
Bosch TIS30129RW 1300 W
• optymalna temperatura parzenia  
	 i	pełnia	aromatu	dzięki	systemowi	SensoFlow
• funkcja	OneTouch:	każdy	napój	za	dotknięciem	 
	 przycisku	-		espresso,	cappuccino,	latte	macchiato
• CeramDrive	-	wysokiej	jakości	młynek	ceramiczny
• poj.	zbiornika	na	wodę:	1,4	l

ciśnienie 
15 barów

WIELKA  
ŚWIĄTECZNA W SKLEPACH STACJONARNYCH

1499,-*
1999,-**

TANIEJ
OD PIĄTKU

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

500 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	piątku,	25.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

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 47/22 43

Od piątku  
25.11



baterie w zestawie

Wielofunkcyjny 
odkurzacz wodny 
CrossWave 3 w 1***

200 zł TANIEJ

599,-
799,-

1 zestaw

***	Produkt	dostępny	w	wybranych	sklepach.
Dowiedz	się	więcej	na	obsluga-klienta.lidl.pl
w	czasie	obowiązywania	promocji.

84% TANIEJ

3,-
19,99

1 zestaw

Organizer na sztućce lub noże  
• różne	wzory

37% TANIEJ

od 25,-
39,99

1 zestaw

Butelka filtrująca Philips 590 ml 
lub wkłady filtra do butelki  
lub do dzbanka filtrującego, 3 szt.

3 w 1
odkurzanie

wycieranie na mokro
suszenie

Golarka do tkanin GC026/00

29,-*
49,-**

TANIEJ
OD PIĄTKU

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

20 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	piątku,	25.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

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 47/2244

Od piątku  
25.11



uderzenie pary 
do 160 g

Żelazko parowe Philips
DST3020/30  2200 W
• zbiornik	wody	o	poj.	300	ml
• z	blokadą	kapania
• z	ciągłym	strumieniem	pary

Odkurzacz bezworkowy 
Philips FC9329/09 PowerPro 
Compact 900 W***

• w	zestawie:	nasadka	TriActive	umożliwiająca	 
	 odkurzanie	podłogi	jednym	ruchem	 
	 na	3	różne	sposoby,	szczotka	do	parkietu,	 
	 ssawka	szczelinowa,	szczotka	mała
• filtr	powietrza	Clean	Air
• poj.	worka/zbiornika:	1,5	L
• dł.	przewodu	sieciowego:	6	m

W SKLEPACH STACJONARNYCH

wyższy stopień 
zasysania kurzu dzięki 

PowerCyclone 5

119,-*
169,-**

TANIEJ
OD PIĄTKU

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

50 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	piątku,	25.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

349,-*
449,-**

TANIEJ
OD PIĄTKU

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

100 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	piątku,	25.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

-80%-80%aż do 

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 47/22 45

Od piątku  
25.11



36% TANIEJ

19,-
29,99

1 zestaw

80 zł TANIEJ

199,-
279,-

1 zestaw

150 zł TANIEJ

199,-
349,-

1 zestaw

Szczoteczka elektryczna 
Oral-B
• funkcja	timera
• w	zestawie:	stacja	ładująca,	2	końcówki

Generator pary 2400 W***

• ciśnienie	pary	ok.	3	bary
• wymienny	filtr
• pojemnik	na	wodę	o	poj.	ok.	2	l

Oczyszczacz powietrza 
z funkcją jonizacji 60 W***

• do	pomieszczeń	o	pow.	do	26	m²
• z	timerem	2,	4	lub	8	godzin
• wymienny	filtr	ze	wskaźnikiem	wymiany

Mop podłogowy
• w	zestawie	trzonek	 
	 bambusowy	z	zawieszką
• różne	wzory

2 funkcje wyrzutu pary: 
para pozioma i para pionowa

***	Produkt	dostępny	w	wybranych	sklepach.	Dowiedz	się	więcej	na	obsluga-klienta.lidl.pl	w	czasie	obowiązywania	promocji.

69,-*
99,-**

TANIEJ
OD PIĄTKU

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

30 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	piątku,	25.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

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 47/2246

Od piątku  
25.11



Odkurzacz 
akumulatorowy 2 w 1
• 3	stopnie	prędkości
• w zestawie: szczotka do tapicerki,  
	 dysza	szczelinowa,	elastyczny	wąż,	 
	 krótki	uchwyt	ręczny,	pasek	do	przenoszenia

zajmuje 
mało miejsca

podświetlenie 

LED

długi czas 
działania 

do 75 minut

RUSSELL HOBBS
Żelazko parowe Russell Hobbs 
20630-56 3100 W
• pionowy wyrzut pary
• regulacja	strumienia	pary

200 zł TANIEJ

399,-
599,-

1 zestaw

silne uderzenie pary do 210 g/min

W SKLEPACH STACJONARNYCH

129,-*
179,-**

TANIEJ
OD PIĄTKU

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

50 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	piątku,	25.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

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 47/22 47

Od piątku  
25.11



52% TANIEJ

od 19,-
39,99

1 zestaw

30% TANIEJ

69,-
99,-

1 zestaw

45% TANIEJ

19,-
34,99

1 szt.

Klawiatura przewodowa
• z	cichymi	klawiszami	Quiet	Touch

Zestaw 4 lub 5 kartridży XL 
do drukarek
• różne	zestawy	do	wyboru

Zegar z oświetleniem LED
• ⌀	ok.	30	cm
• w	zestawie	z	baterią

405961

Zestaw startowy dla vlogera
• z	wbudowanym	mikrofonem	i	oświetleniem
• zasilanie	bateriami

z wielofunkcyjnym statywem 
do robienia zdjęć i nagrywania 
filmów smartfonem lub kamerą

pasujące do wybranych modeli 
drukarek marek: HP, EPSON, CANON

 sprawdź 
kompatybilność 
na opakowaniu!

38% TANIEJ

49,-
79,90

1 zestaw

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 47/2248

Od piątku  
25.11



100% bawełny

50 zł TANIEJ

129,-
179,-

1 zestaw

Skrzynia do siedzenia 
z szufladami
• ok.	76	x	38	x	38	cm	(szer.	x	wys.	x	gł.)
• różne	wzory

84% TANIEJ

3,-
19,98

1 szt.

Poszewki na poduszki 
z bawełny satynowej, 2 szt.
• ok.	40	x	40	cm
• różne	zestawy	do	wyboru

2 w 1: puf lub regał 
- szybka zmiana dzięki łatwo 

zdejmowanej nakładce do siedzenia. 

maks.

110 

kg

Pościel z bawełny 
satynowej
• różne	wzory	i	rozmiary	do	wyboru

35% TANIEJ

od 45,-
69,90*

1 zestaw

*cena	z	dnia	27.05.2022

W SKLEPACH STACJONARNYCH
-80%-80%aż do 

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 47/22 49

Od piątku  
25.11



44% TANIEJ

39,-
69,90

1 para

Organizer 
na fotel 
samochodowy
• różne	wzory

Adapter do odsysania pyłu 
lub zestaw 3 dysz ssących 
do odkurzacza do pracy 
na mokro lub sucho

Zestaw 
5 śrubokrętów 
lub młotek 
ślusarski

Słuchawki wygłuszające 
dziecięce Peltor TM
• różne	wzory

Dłuto płaskie, 
szpicak 
lub przecinak 
szeroki 52% TANIEJ

od 19,-
39,99

1 szt.
/1 zestaw

23% TANIEJ

19,-
24,99

1 szt.

84% TANIEJ

3,-
19,99

1 szt.

15,-*
19,99**

TANIEJ
OD SOBOTY

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

33%

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	soboty,	26.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

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 47/2250

Od  soboty,  
26.11



Wiertarka udarowa 750 W
• prędkość	obrotowa	na	biegu	jałowym:	0-3000	min-¹
• liczba	uderzeń:	maks.	48000	min-¹
• moment	obrotowy:	maks.	10	Nm

Komplet narzędzi w torbie, 
23 elementy
• w	zestawie	m.in.:	szczypce,	kleszcze,	regulowany	 
	 klucz	płaski

Odkurzacz do pracy 
na mokro lub sucho 1500 W
• moc	zasysania	260	AirWatt
• bogaty	zestaw	akcesoriów
• dodatkowe	gniazdo	do	urządzeń	 
	 elektrycznych	o	mocy	2200	W

100 zł TANIEJ

299,-
399,-

1 zestaw

W SKLEPACH STACJONARNYCH
-80%-80%aż do 

79,-*
129,-**

TANIEJ
OD SOBOTY

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

50 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	soboty,	26.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

79,-*
119,-**

TANIEJ
OD SOBOTY

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

40 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	soboty,	26.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

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 47/22 51

Od  soboty,  
26.11 



27% TANIEJ

29,-
39,99

1 zestaw

43% TANIEJ

17,-
29,99

1 zestaw

Solarna lampa ścienna LED
• z	sygnalizatorem	ruchu	i	czujnikiem	 
	 zmierzchowym
• różne	zestawy	do	wyboru

Szczypce 
zaciskowe, 
3 sztuki

200 zł TANIEJ

699,-
899,-

1 zestaw

Spawarka inwertorowa***

• 2	metody	spawania:	MMA	i	WIG

200 zł TANIEJ

399,-
599,-

1 zestaw

Pilarka ukosowa z posuwem 2000 W***

• prędkość	obrotowa	na	biegu	jałowym:	4800	min-¹
• regulacja	cięcia	pod	kątem:	-45°	do	+45°
• w	zestawie	bogaty	zestaw	akcesoriów

***	Produkt	dostępny	w	wybranych	sklepach.	Dowiedz	się	więcej	na	obsluga-klienta.lidl.pl	w	czasie	obowiązywania	promocji.

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 47/2252

Od  soboty,  
26.11



80 zł TANIEJ

169,-
249,-

1 zestaw

Myjka ciśnieniowa 1300 W
• ciśnienie:	maks.	11	MPa	(110	barów)
• ilość	podczas	pompowania:	maks.	6	l/min

Szlifierka kątowa 1200 W
• znamionowa liczba obrotów: n

0
	3000-12000	min-¹

• w	zestawie:	tarcza	do	cięcia	125	mm,	 
	 klucz	montażowy,	2	zamienne	szczotki	węglowe

Młot wyburzeniowy 1300 W
• w	zestawie:	dłuto	płaskie,	punktak	oraz	50	g	smaru
• siła	uderzenia:	15	J 

150 zł TANIEJ

299,-
449,-

1 zestaw

bogaty zestaw 
akcesoriów

79,-*
129,-**

TANIEJ
OD SOBOTY

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

50 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	soboty,	26.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

W SKLEPACH STACJONARNYCH

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 47/22 53

Od  soboty,  
26.11 



2 w 1 przychodnia 
i klinika weterynaryjna

Klinika drewniana 
z akcesoriami lub domek 
dla lalek Fashion Doll
• różne	wzory

Drewniane instrumenty muzyczne 
lub stojak z zabawkami dla niemowląt
• różne	zestawy	do	wyboru

60% TANIEJ

od 39,-
99,-

1 zestaw

70 zł TANIEJ

129,-
199,-*

1 zestaw

*cena	z	dnia	6.12.2021,	domek	dla	lalek	Fashion	Doll	-	cena	początkowa	159	zł

Jeszcze więcej 
zabawek znajdziesz 

w sklepach 
stacjonarnych!  

W SKLEPACH STACJONARNYCH

Koń na biegunach, chodzik 
lub rowerek trójkołowy
• z	naturalnego	drewna
• różne	wzory

79,-*
119,-**

TANIEJ
OD SOBOTY

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

40 zł

**cena	regularna	od	wtorku,	29.11.2022	r.
*cena	obowiązująca	od	soboty,	26.11.2022	r.
do	poniedziałku,	28.11.2022	r.	do	wyczerpania	zapasów

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 47/2254

Od  soboty,  
26.11



Online.

Zawsze.

lidl.pl

CAŁY TYDZIEŃ
WYJĄTKOWYCH OKAZJI!

w sklepie internetowym na www lidl.pl

30 dni  
na zwrot towaru

Zwroty  
za darmo

Darmowa 
dostawa
od 199 zł

OD PONIEDZIAŁKU, 21.11 
DO NIEDZIELI, 27.11.2022

-80%-80%aż do 

R 47/22 55



 

kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/lidl-fair-pay

Wspieramy 
równość 
płacową

IV Edycja LIDL FAIR PAY

Promujemy dobre praktyki na rynku 
w zakresie równości płacowej. 
W Lidl Polska wszyscy pracownicy 
na tych samych stanowiskach 
otrzymują jednakowe wynagrodzenia. 

W konkursie LIDL FAIR PAY 
nagradzamy także działania 
równościowe innych firm. 
Wkrótce zostanie wyłoniony 
zwycięzca edycji 2021.

W TROSCE

O LEPSZE
JUTRO





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.

COTYGODNIOWE OKAZJE LIDLA

SPRAWDŹ, 
CO MOŻESZ 

ZŁAPAĆ

*WYŁĄCZNIE W SKLEPACH STACJONARNYCH

A CO CZWARTEK
NOWA PORCJA OKAZJI DO ZŁAPANIA*

PRZYJDŹ DO LIDLA I ZŁAP COŚ DLA SIEBIE!

PRZECENIONE PRODUKTY ZNAJDZIESZ 
U NAS PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ,



Lidl Polska w gronie liderów
SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BIZNESU

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO



Zadbajmy RAZEM o planetę!

do kolejnej edycji
naszego bezpłatnego
programu edukacji
ekologicznej

Zgłoś swoją
szkołę

niemarnuje.bankizywnosci.pl

W TROSCE

O LEPSZE
JUTRO

Więcej informacji na temat 
projektu EkoMisja na

gazetki_1str.indd   7gazetki_1str.indd   7 08/07/2022   16:0108/07/2022   16:01



Szlifierka kątowa 1200 W 
lub wiertarka udarowa 750 W

Automatyczny ekspres do kawy  
Bosch TIS30129RW 1300 W

Odkurzacz bezworkowy 
Philips FC9329/09 
PowerPro Compact 
900 W***

OD  SOBOTY, 26.11

OD PIĄTKU 25.11

1499,-*
1999,-**

TANIEJ
OD PIĄTKU

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

500 zł

**cena regularna od wtorku, 29.11.2022 r.
*cena obowiązująca od piątku, 25.11.2022 r.
do poniedziałku, 28.11.2022 r. lub do wyczerpania zapasów

79,-*
129,-**

TANIEJ
OD SOBOTY

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

50 zł

**cena regularna od wtorku, 29.11.2022 r.
*cena obowiązująca od soboty, 26.11.2022 r.
do poniedziałku, 28.11.2022 r. 
do wyczerpania zapasów

349,-*
449,-**

TANIEJ
OD PIĄTKU

DO PONIEDZIAŁKU

1 zestaw 

100 zł

**cena regularna od wtorku, 29.11.2022 r.
*cena obowiązująca od piątku, 25.11.2022 r.
do poniedziałku, 28.11.2022 r. 
do wyczerpania zapasów

W SKLEPACH STACJONARNYCH

Online.

Zawsze.

lidl.pl

Jeszcze więcej 
wyjątkowych okazji

w sklepie internetowym 
na www lidl.pl

Od piątku  
25.11
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