


















 OWOCOWY ZAWRÓT CENOWY

DO 50% TANIEJ!

3,99
7,99*

TANIEJ50%

Maliny
125 g/1 opak.
100 g = 3,19
*cena z dnia 18.11.2022

Borówki 
amerykańskie
125 g/1 opak.
100 g = 3,19
*cena z dnia 22.11.2022

3,99
6,99*

TANIEJ42%

Kiwi
1 szt.
*cena z dnia 22.11.2022

0,89
1,79*

TANIEJ50%
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Od czwartku, 24.11
do soboty, 26.11 



3,99
6,99*

TANIEJ42%

Pomarańcze 
deserowe, luzem
1 kg
*cena z dnia 22.11.2022

Ananas, luzem 
1 kg
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,99
5,70

Aktywuj w aplikacji

30%
TANIEJ
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Sałata rzymska mini 
2 szt./1 opak.

3,49
4,99

TANIEJ30%

Polska kapusta 
pekińska, luzem
1 kg

3,99
5,99

TANIEJ33%

Polski seler, luzem
1 kg

Mini arbuz, luzem
1 kg

6,99
9,99

TANIEJ30%

3,49
4,99

TANIEJ30%

WARZYWA I OWOCE
DO 42% TANIEJ! 
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2,49
4,27*

TANIEJ41% Buraki 
gotowane
500 g/1 opak.
1 kg = 4,98
* cena z dnia 22.11.2022

3,99
5,99

TANIEJ33%

BIO Czosnek
150 g/1 opak.
100 g = 2,66

42% DRUGIE 
OPAKOWANIE

TANIEJ

8,99*
11,41

Awokado Hass 
dojrzałe
2 szt./1 opak. 
* cena regularna: 11,41/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak. 
lub ich wielokrotności: 8,99/1 opak. 
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6,99
8,99

TANIEJ22%

BIO Banany 
Climate Neutral, luzem
1 kg

Od poniedziałku, 21.11 
do środy, 23.11 



JAKOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ 
NA KAŻDYM ETAPIE

3x bardziej restrykcyjne 
normy jakościowe

100% producentów  
z certyfikatem  

Global Gap

Codzienne 
dostawy

Codzienna
kontrola 
towaru































Z miłości
do słodkości!

Dzięki programowi Fairtrade Sourced Ingredient 
drobni rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

na warunkach Fairtrade. 
Więcej na www.fairtrade.org.pl/znaki

Od czwartku,  
 24.11 

 

FAVORINA
Ciasteczka
korzenne
600 g/1 opak.
1 kg = 9,98

SUPERCENA

5,99

FAVORINA
Ministrucla świąteczna
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,00

SUPERCENA

5,99

FAVORINA
Minibabka 
panettone*
90 g/1 opak.
100 g = 5,54

SUPERCENA

4,99

28 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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FAVORINA
Ciasteczka
świąteczne
w puszce
600 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 21,65

SUPERCENA

12,99

FAVORINA
Ciasteczka
migdałowo-korzenne
300 g/1 opak.
1 kg = 21,63

SUPERCENA

6,49

FAVORINA
Ciasteczka 
świąteczne
300 g/1 opak.
kruche ciastka maślane z cukrem 
gruboziarnistym lub oblane 
czekoladą z dekoracją cukrową
1 kg = 36,63

SUPERCENA

10,99

FAVORINA
Strucla świąteczna
750 g/1 opak.
wyjątkowe świąteczne ciasto 
z nadzieniem migdałowym 
i rodzynkami
1 kg = 19,99

SUPERCENA

14,99
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Od czwartku,  
 24.11 

 

FAVORINA
Ciasteczka korzenne
czekoladowo-maślane
200 g/1 opak.
100 g = 3,00

SUPERCENA

5,99

FAVORINA
Pierniki w kształcie
serc, gwiazdek i precli
500 g/1 opak.
1 kg = 15,98

SUPERCENA

7,99

FAVORINA
Pierniki 
glazurowane
200 g/1 opak.
100 g = 2,50

SUPERCENA

4,99

FAVORINA
Piernikowe figurki
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,00

SUPERCENA

5,99

FAVORINA
Pierniki 
nadziewane
w kształcie serc
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,97

SUPERCENA

5,99

FAVORINA
Pierniki 
z orzechami
w czekoladzie 
deserowej
200 g/1 opak.
pierniki z miodem posypane 
orzechami i oblane czekoladą
100 g = 5,00

SUPERCENA

9,99

FAVORINA
Mieszanka pierników
w puszce z pozytywką
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 12,50

SUPERCENA

24,99

FAVORINA
Pierniki norymberskie
300 g/1 opak.
pierniki o głębokim, intensywnym 
korzennym smaku, do wyboru: 
z delikatnym waflem lub oblane czekoladą
1 kg = 33,30

SUPERCENA

9,99

29Artykuły 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





Kostka 
piernikowa 
z pianką
405 g/1 opak.
1 kg = 24,98

SUPERCENA

E. WEDEL
Mieszanka, 
Wedlowska, kula
408 g/1 opak.
1 kg = 73,51

29,99SUPERCENA
E. WEDEL
Czekolada
38 g/1 opak.
chrrrup! lub szyszka – mocno 
mleczna
100 g = 5,241,99

SUPERCENA
E. WEDEL
Czekolada
80 g, 100 g/1 opak.
mleczno-kokosowa lub o smaku 
orange mocca
100 g = 4,99/3,993,99

SUPERCENA
E. WEDEL
Kalendarz 
adwentowy, baryłki
264 g/1 opak.
1 kg = 109,8128,99

SUPERCENA
E. WEDEL
Ptasie Mleczko 
waniliowo- 
-czekoladowe
360 g/1 opak.
1 kg = 30,53

10,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SUPERCENA
E. WEDEL
Kalendarz 
adwentowy, domek
195 g/1 opak.
100 g = 10,2519,99

Herbatniki 
kakaowe
370 g/1 opak.
1 kg = 9,98

SUPERCENA

SMARTIES
Figurka z czekolady 
mlecznej
85 g/1 opak.
100 g = 8,22

6,99
SUPERCENA

KITKAT 
Icon Shapes
65 g/1 opak.
100 g = 9,22

5,99

SUPERCENA

KITKAT 
Mikołaj
85 g/1 opak.
100 g = 8,22

6,99

Cukierki Nimm2 
90 g/1 opak.
100 g = 4,43
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Aktywuj w aplikacji

50%
DRUGI PRODUKT
TANIEJ

40% TANIEJ
DRUGI 

PRODUKT

CROWNFIELD
Crush Panda, 
poduszeczki
z nadzieniem
350 g/1 opak.
waniliowe, czekoladowe 
lub cynamonowe
* cena regularna: 
5,49/1 opak. (1 kg = 15,69)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,39/1 opak. (1 kg = 12,54)

4,39*
5,49

MARIBEL
Dżem niskosłodzony
400 g/1 opak.
brzoskwiniowy, wiśniowy lub truskawkowy
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,65*
4,89

R 47/22

50% TANIEJ
DRUGI 

PRODUKT

MISTER CHOC
Krem orzechowy, 
97% orzeszków
450 g/1 opak.
gładki lub z kawałkami orzechów
* cena regularna: 
9,99/1 opak. (1 kg = 22,20)
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,49/1 opak. (1 kg = 16,64)7,49*

9,99

50% TANIEJ
Śniadanie mistrzów

DRUGI PRODUKTDO

MIKSUJ
DOWOLNIE

33
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BELBAKE
Anyż
5 szt./1 opak.
1 szt. = 0,70

SUPERCENA

3,49
BELBAKE
Laski cynamonu
3 szt./1 opak.
1 szt. = 1,17

SUPERCENA

3,49
BELBAKE
Goździki
20 g/1 opak.
100 g = 19,95

SUPERCENA

3,99

BELBAKE
Pisaki cukrowe
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

9,99

BELBAKE
Laski wanilii
2 szt./1 opak.
1 szt. = 7,50

SUPERCENA

14,99

BELBAKE
Minipianki
180 g/1 opak.
100 g = 3,88

SUPERCENA

6,99
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Z miłości
do pieczenia!

Od czwartku,  
 24.11 

 

CHEF SELECT & YOU
Ciasto do wypieku
400 g/1 opak.
kruche lub drożdżowe
1 kg = 12,48

SUPERCENA

4,99



BELBAKE
Posypka 
czekoladowa
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,98

SUPERCENA

7,99

BELBAKE
Posypka do ciast
140 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 8,56

SUPERCENA

11,99

Z miłości
do pieczenia!

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

BELBAKE
Posypka do ciast
102-123 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 14,70-12,19

SUPERCENA

14,99

PREMIERA
W

Od czwartku, 24.11 
 do soboty, 26.11 

 

DELECTA
Lukier 
dekoracyjny*
80 g/1 opak.
biały, żółty lub zielony
100 g = 4,36

SUPERCENA

3,49
DELECTA
Pierniczki 
z foremkami*
350 g/1 opak.
1 kg = 19,97

SUPERCENA

6,99

DELECTA
Posypki świąteczne*
35 g/1 opak.
płatki czekoladowe, kolorowe 
minipiegi lub posypka o smaku 
owocowym
100 g = 7,11

SUPERCENA

2,49

DELECTA
Fajny Pisak, XXL*
30 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,63

SUPERCENA

3,49

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

DELECTA
Dekoracje 
świąteczne*
55 g/1 opak.
Magiczne Święta, Złota Noc 
lub Błękitna Laguna
100 g = 13,62

SUPERCENA

7,49

DELECTA
Naturalny ekstrakt 
z wanilii z Madagaskaru*
30 ml/1 opak.
100 ml = 23,30

SUPERCENA

6,99
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** Źródło: Lidl za Panelem Gospodarstw Domowych GfK Polonia, cała Polska, rynek piw niemieckich marek wg def. Lidla, rok 2021

Perlenbacher Pils, beczka
5 l/1 opak.
1 l = 7,00

AŻ 5 LITRÓW

34,99
na stałe w Lidl

Perlenbacher Pils
500 ml/1 pusz.
1 l = 4,78

2,39
na stałe w Lidl

Perlenbacher Pils
330 ml/1 pusz.
1 l = 5,73

1,89
12 + 6 GRATIS!

Perlenbacher Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
2,99/1 but. (1 l = 5,98)
cena przy zakupie 18 but.:
1,99/1 but. (1 l = 3,98)

1,99*
2,99

18 x

Najczęściej kupowane
niemieckie piwo w Polsce**

AŻ
5 L
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6 x

TANIEJ 
PRZY ZAKUPIE 8-PAKU

Brok Premium 
Lager
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
2,79/1 pusz. (1 l = 5,58)
cena przy zakupie 8-paku: 
2,29/1 pusz. (1 l = 4,58)

2,29*
2,79

8 x12 x

8 x

ZA PUSZKĘ
PRZY ZAKUPIE 8**

WYBRANE MOCNE 
PIWA W PUSZCE

2,99

26% TANIEJ
PRZY ZAKUPIE 

12-PAKU

Harnaś
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)
cena przy zakupie 12-paku:
2,19/1 pusz. (1 l = 4,38)

2,19*
2,99

SUPERCENA

Okocim O.K.
500 ml/1 pusz.
1 l = 4,58

2,29
SUPERCENA

Górnośląskie 
Jasne Pełne
500 ml/1 pusz.
1 l = 6,38

3,19

TANIEJ 
PRZY ZAKUPIE 6-PAKU

Perła Chmielowa
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,29/1 pusz. (1 l = 6,58)
cena przy zakupie 6-paku:
2,79/1 pusz. (1 l = 5,58)

2,79*
3,29

23% TANIEJ
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

Lech Premium
500 ml/1 pusz. 
* cena regularna: 
3,89/1 pusz. (1 l = 7,78)
cena przy zakupie 8-paku:
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)

2,99*
3,89

MIKSUJ
DOWOLNIE

** Lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl
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Akcja
błysk!

SZUKAJ SZUKAJ 
NANA
SSTTANANDDZIEZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

W5
Chusteczki nawilżane
25-40 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,16-0,10

SUPERCENA

3,99

W5
Środek 
do czyszczenia 
z gąbką
300-500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 33,30-19,98

SUPERCENA

9,99

W5
Nasączone gąbki 
do czyszczenia 
powierzchni
10 szt./1 opak.
szybko usuwają brud z metalu, 
kamienia, drewna, tworzyw 
sztucznych i wielu innych 
materiałów, pozostawiając lśniącą 
czystość
1 szt. = 0,50

SUPERCENA

4,99

W5
Ściereczki 
z mikrofibry
4 szt./1 opak.
1 szt. = 2,00

SUPERCENA

7,99

W5
Ściereczki  
do zbierania kurzu, 
zapas
10 szt./1 opak.
1 szt. = 0,90

SUPERCENA

8,99

0,50 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO
2,- ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

0,90 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

Od czwartku,  
 24.11 
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30% TANIEJ

FORMIL
Żel do prania, 30 prań
1,5 l/1 opak.
do kolorw lub do bieli
1 l = 6,99

10,49
14,99

30% TANIEJ

FORMIL
Odplamiacz w proszku
750 g/1 opak.
do tkanin kolorowych lub białych
1 kg = 7,59

5,69
8,19

30% TANIEJ

FORMIL
Kapsułki 
do prania 3 w 1
20 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,56

11,19
15,99

Od czwartku, 24.11 
 do soboty, 26.11 
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30% TANIEJ!*

WYBRANE ARTYKUŁY 
MARKI
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CZYSTE PRANIE I OCHRONA TKANIN

30% TANIEJ

FORMIL
Proszek do prania, 30 prań
2,1 kg/1 opak.
do kolorów lub do bieli 
1 kg = 5,00

10,49
14,99



21% TANIEJ*

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Quantum All in 1 Lemon** 
60 szt./1 opak.
1 szt. = 0,75
* w porównaniu z kapsułkami Quantum 
All in 1 Finish, 44 szt.

44,99
22% TANIEJ*

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential Lemon**
80 szt./1 opak.
1 szt. = 0,57
* w porównaniu z tabletkami Power Essential 
Finish, 50 szt.

44,99

SUPERCENA
FINISH
Tabletki do zmywarki Classic
lub Power All in 1 Lemon**
100 szt., 70 szt./1 opak.
1 szt. = 0,45/0,65

44,99

33% TANIEJ*

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Ultimate All in 1 Lemon**
54 szt./1 opak.
1 szt. = 0,84
* w porównaniu z kapsułkami Ultimate 
All in 1 Finish, 40 szt.

44,99

SZUKAJ SZUKAJ 
NANA
SSTTANANDDZIEZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

FINISH
Odświeżacz 
do zmywarki**
1 szt./1 opak.

SUPERCENA

9,99

28% TANIEJ*

FINISH
Nabłyszczacz do zmywarki**
800 ml/1 opak.
1 l = 24,99
* w porównaniu z nabłyszczaczem 
Finish, 400 ml

19,99
**
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Od czwartku, 24.11 
 do soboty, 26.11 

40%TANIEJ*

SILAN
Płyn do płukania tkanin 
Aromatherapy
2,775 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 6,45
* w porównaniu z płynem do płukania 
tkanin Aromatherapy Silan, 1,3 l

17,89
SUPERCENA VANISH

Odplamiacz 
w żelu lub 
proszku
2 l, 625 g/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 11,00, 1 kg = 35,18

21,99



zapachowe,
z uchwytem * 
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W5
Rękawiczki lateksowe
60 szt./1 opak.
rozmiar S, M lub L
1 szt. = 0,34

SUPERCENA

19,99

PURIO
Worki na śmieci
30 szt./1 opak.
pojemność: 35 l,
różne rodzaje
1 szt. = 0,17

SUPERCENA

4,99

W5
Kostki do WC
2 x 48 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,28

SUPERCENA

6,99

W5
Rękawiczki nitrylowe
100 szt./1 opak.
rozmiar S, M lub L
1 szt. =  0,35

SUPERCENA

34,99

W5
Spray do usuwania 
kamienia
750 ml/1 opak.
łatwe zastosowanie dzięki postaci 
sprayu, usuwa kamień, osad z mydła, 
rdzę i brud, nadaje się do czyszczenia 
łazienki, toalety i kuchni
1 l = 9,32

SUPERCENA

6,99

0,17 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

W5
Odkamieniacz  
w tabletkach*
8 x 15 g/1 opak.
dokładny, bezwonny, nie pozostawia 
smaku, do czyszczenia ekspresów 
do kawy, urządzeń do gotowania 
i grzałek
1 szt. = 0,88

SUPERCENA

6,99

W5
Pianka do czyszczenia 
łazienki
600 ml/1 opak.
łatwość użycia - wystarczy 
spryskać i wytrzeć
1 l = 11,65

SUPERCENA

6,99
W5
Pianka do czyszczenia  
dywanów i obić
600 ml/1 opak.
skutecznie czyści dywany, wykładziny 
oraz tapicerki z naturalnych i sztucznych 
włókien; ożywia kolory; likwiduje 
nieprzyjemne zapachy
1 l = 14,98

SUPERCENA

8,99

SUPERCENA

W5
Płyn do mycia naczyń, 
edycja zimowa
900 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 5,54

4,99
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W5
Środek 
czyszczący 
do zmywarki 
w tabletkach
6 x 20 g/1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 1,67

SUPERCENA

9,99

W5
Środek 
do czyszczenia fug
750 ml/1 opak.
łatwe zastosowanie dzięki 
postaci sprayu, służy 
do kompleksowego czyszczenia 
fug ściennych i podłogowych, 
usuwa tłuszcz, brud i inne 
zanieczyszczenia
1 l = 13,32

SUPERCENA

9,99
W5
Szczotki 
do mycia naczyń
2 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 2,00

SUPERCENA

3,99

W5
Płyn do czyszczenia 
pralki
2 x 250 ml/1 opak.
1 l = 15,98

SUPERCENA

7,99

0,45 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

• SKUTECZNIE USUWA OSADY 
Z PŁYNÓW I PROSZKÓW 

Z WNĘTRZA PRALKI

• DOSKONAŁY DO CZYSZCZENIA 
KOMORY DOZUJĄCEJ, 

USZCZELEK 
I WNĘTRZA PRALKI

• NEUTRALIZUJE 
NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

• PO ZASTOSOWANIU 
PRALKA JEST CZYSTA, ZADBANA 

I BARDZIEJ EFEKTYWNA
 

2-PAK 

W5
Tabletki do zmywarki 
All in 1, XXL
100 x 15,25 g/1 opak.
1 szt. =  0,45

AŻ 100 sztuk

44,99
W5
Środek do czyszczenia
3 w 1 
500 ml/1 opak.
do czyszczenia stali nierdzewnej 
lub płyt ceramicznych
1 l = 15,98

SUPERCENA

7,99
W5
Płyn uniwersalny
1,5 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 4,66

SUPERCENA

6,99 W5
Spray do czyszczenia 
piekarnika
400 ml/1 opak.
usuwa tłuszcz i przypalone 
resztki z piekarnika, grilla, 
patelni, garnków i płyt kuchennych, 
czyści samoczynnie
1 l = 19,98

SUPERCENA

7,99

58 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

Od czwartku,  
 24.11 

 



letni wiatr

kwiat 
Orientu

lazurowa
laguna

NOWOŚĆ
W

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

SUPERCENA

8,99
wiosenny poranek

KARTIKA
Ręcznik papierowy 
z nadrukiem 
świątecznym, 
3-warstwowy
2 rolki/1 opak.
różne rodzaje
1 rolka = 10,99

SUPERCENA

21,98

JAN NIEZBĘDNY
Worki na śmieci 
z taśmą, 35 l, XXL
50 szt./1 opak.
1 szt. = 0,34

AŻ 50 sztuk

16,99
JAN NIEZBĘDNY
Worki na śmieci 
z taśmą, 60 l, XXL
40 szt./1 opak.
1 szt. = 0,53

AŻ 40 sztuk

20,99

CILLIT BANG
Spray do czyszczenia 
Czystość i Higiena
750 ml/1 opak.
1 l = 15,99

SUPERCENA

11,99

FLORALYS
Serwetki z nadrukiem 
świątecznym, 
3-warstwowe
20 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,20

SUPERCENA

3,99

W5
Środek 
czyszczący 
do zmywarki 
w tabletkach
6 x 20 g/1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 1,67
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ŚWIĄTECZNY KLIMAT W CAŁYM DOMU!



MIN. 8 PĘDÓW

4-6 PĘDÓW

Gwiazda
betlejemska
1 szt.
czerwona
* cena regularna: 12,99/1 szt.  
cena przy zakupie 3 szt. 
lub ich wielokrotności: 9,95/1 szt. 

70% TRZECIA SZTUKA

TANIEJ

9,95*
12,99

Gwiazda betlejemska mini
1 szt.
czerwona
* cena regularna: 6,49/1 szt.  
cena przy zakupie 3 szt. lub ich wielokrotności: 4,95/1 szt. 

70% TRZECIA SZTUKA

TANIEJ

4,95*
6,49 12 cm

32 cm

ŚWIĄTECZNY KLIMATW TWOIM DOMU

6 cm

14 cm

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

Gwiazda 
betlejemska maxi
1 szt.
czerwona

wys. ok. 42 cm

24,99

60
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Gwiazda
betlejemska
1 szt.
czerwona
* cena regularna: 12,99/1 szt.  
cena przy zakupie 3 szt. 
lub ich wielokrotności: 9,95/1 szt. 

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)

11,5 cm

Polski 
storczyk 
dwupędowy 
Multiflora
różne kolory 
1 szt.

wys. ok. 38 cm

39,99

Osłonka ceramiczna
różne kolory 
1 szt.

wys. ok. 12 cm

11,9914 cm

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!

Polskie tulipany 
premium, 9 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa w czwartek, 
piątek i sobotę

wys. ok. 35 cm

19,99

Goździki, 10 szt.
1 bukiet
różne kolory
dostawa w piątek i sobotę

wys. ok. 50 cm

8,99

Polski 
świerk 
Conica 
1 szt.

wys. ok. 65 cm

36,99

19 cm
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długi czas 
działania 

do 75 minut

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

silne uderzenie pary do 210 g/min

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

wyższy stopień 
zasysania kurzu dzięki 

PowerCyclone 5

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

• filtr powietrza Clean Air
• poj. worka/zbiornika: 1,5 L

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

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

Odkurzacz 
akumulatorowy 2 w 1
• 3 stopnie prędkości

200 zł TANIEJ

399,-
599,-

1 zestaw

Od piątku  
25.11
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Online.

Zawsze.

lidl.pl

Jeszcze więcej 
wyjątkowych okazji

w sklepie internetowym 
na www.lidl.pl

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

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

Szlifierka kątowa 1200 W 
lub wiertarka udarowa 750 W

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

70 zł TANIEJ

129,-
199,-*

1 zestaw

Od  soboty,  
26.11 

W SKLEPACH 
STACJONARNYCH
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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.

kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/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



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


i zainspiruj się z 

Sprawdź katalog

https://www.lidl.pl/l/pl/gazetki/katalog-dekoracje-katalog-onf-od-14-11/view/flyer/page/1



