
Od czwartku, 
1.12

KATALOG
OD PONIEDZIAŁKU, 28.11 DO SOBOTY, 3.12

d czwartku, 

KATALOG
OD PONIEDZIAŁKU, 28.11 DO SOBOTY, 3.12

OD PONIEDZIAŁKU, 
28.11 | S. 3

*szczegóły na s. 3

Profesjonalny robot
planetarny 1300 W
z blenderem kielichowym

5745

Akumulatorowy klucz
udarowy 20V

OD SOBOTY, 
3.12 | S. 53

499,-*
549,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU 

DO ŚRODY

1 zestaw 

50 zł
*szczegóły na s. 40

Sukienka dzianinowa
damska

49,90*
59,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 szt.

10 zł

349,-*
399,-**

TANIEJ
TYLKO

W SOBOTĘ

1 zestaw 

50 zł
Zainspiruj się na Święta!

Sprawdź nasz katalog 
Dekoracji świątecznych

na www. lidl.pl

*szczegóły na s. 53



Silikonowa foremka
do pieczenia
• przystosowane do zmywarki
 i kuchenki mikrofalowej
• 4 wzory

Zestaw do wykrawania
ciastek, zestaw pieczątek 
do ciastek, multiforemka 
lub zestaw foremek

17,99
1 szt./1 zestaw

4 klasyczne kształty

Rodzinne ciasteczka!
Świąteczna kuchnia 

to nie tylko wspaniałe smaki,
 to także świetna zabawa 

z dziećmi, która może 
stać się rodzinną tradycją!

Zestaw 5 miarek
kuchennych
• poj. 250 ml, 125 ml, 85 ml, 60 ml, 15 ml
• 2 zestawy do wyboru2 zestawy do wyboru

9,99
1 zestaw

wygodne odmierzanie płynów 
i produktów suchych, np. cukru lub mąkiZestaw akcesoriów kuchennych

• w zestawie: łopatka, łyżka do 
 odcedzania, łyżka 
 do gotowania, szpatułka do ciasta, 
 pędzel, trzepaczka
• 2 zestawy do wyboru2 zestawy do wyboru

49,99
1 zestaw

końcówka z silikonu

uchwyt z drewna bambusowego

ROBOT PLANETARNY

17,99
1 szt./1 zestaw

wygodne odmierzanie płynów 
i produktów suchych, np. cukru lub mąki
wygodne odmierzanie płynów 

z giętkiego silikonu odpornego
 na temp. od -40 do 250°C

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 48/222

Od poniedziałku, 
 28.11



10 poziomów prędkości

idealny do świątecznych 
wypieków lub na prezent

ruchy planetarne ułatwiają 
wyrabianie jednolitej masy

funkcja turbo

Profesjonalny robot
planetarny 1300 W
z blenderem kielichowym
• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• 2 zestawy do wyboru

hak i mieszadło z powłoką Tefl on
zapobiegającą przywieraniu

uchylne ramię 
z dźwignią odblokowującą

szklany blender kielichowy 1,5 l 
z pokrywą z otworem 

do napełniania

duża misa ze stali szlachetnej 6,3 l
z pokrywą chroniącą 

przed zachlapaniem, z wlewką

z blenderem kielichowym

ROBOT PLANETARNY

50 ZŁ  TANIEJ*

Świąteczne ciasteczka 
w kształcie choinek! 
Zainspiruj się i przygotuj deser
idealny na święta!

Zeskanuj QR CODE 
i zobacz przepis na

MIESZA I UCIERA
CIASTO SZYBCIEJ

 I DOKŁADNIEJ 
NIŻ ZWYKŁY MIKSER

97% klientów poleca

NAJWYŻEJ OCENIANE

(221)

Zweryfikowane opinie pochodzące od klientów sklepów 
online Lidl z różnych krajów. Wszystkie opinie bazują 

na zweryfikowanych transakcjach.

96% klientów poleca

2 zestawy do wyboru2 zestawy do wyboru

499,-*
549,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU

DO ŚRODY

1 zestaw 

50 zł

**cena regularna od czwartku, 1.12.2022 r.
*cena obowiązująca od poniedziałku, 28.11 do środy, 30.11.2022 r. 
do wyczerpania zapasów

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
OD PONIEDZIAŁKU, 28.11 DO ŚRODY 30.11.2022 R

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 48/22 3

Od poniedziałku, 
28.11



Frytkownica na gorące
powietrze Easy Fry Classic
1400 W EY2018
• koszyk przystosowany do mycia 
 w zmywarce

Garnek o Ø 20 cm 
z pokrywką

1 zestaw

Garnek o Ø 24 cm 
z pokrywką

z wewnętrzną skalą

wielowarstwowe dno typu sandwich

ze stali szlachetnej

pokrywka z wylotem pary

60-minutowy timer z efektem dźwiękowym

zakres temperatury od 80°C do 200°C

4 programy

duży kosz o poj. 4,2 lpołączenie 
gorącego powietrza 
z grillem: smaczne 

i szybkie dania 

Garnek o Ø 20 cm Garnek o Ø 20 cm 

przystosowany do wszystkich rodzajów kuchenek, także indukcyjnych

 w zmywarce

SUPERCENA

379,-
1 zestaw

wyprofilowane krawędzie

z pokrywką

1 zestaw99,-*
119,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU 

DO ŚRODY

1 zestaw 

20 zł

129,-*
149,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU 

DO ŚRODY

1 zestaw 

20 zł

**cena regularna od czwartku, 1.12.2022 r.
*cena obowiązująca od poniedziałku, 28.11 do środy, 30.11.2022 r. do wyczerpania zapasów

MASZYNKA DO MIELENIA

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 48/224

Od poniedziałku, 
 28.11



Maszynka do mielenia 
mięsa 350 W
• w zestawie: tacka do napełniania 
 z popychaczem, 3 sitka z otworami 
 ⌀ 7 mm, 5 mm oraz 3 mm, nasadka 
 do kiełbasy, nasadka do kebbe, 
 nasadka do ciastek

IDEALNA 
DO ROZDRABNIANIA 

MIĘSA ORAZ 
DO WYROBU 

KIEŁBASY

panel obsługi soft touch

funkcja biegu wstecznego

MIELI 
OK. 1 KG MIĘSA 

NA MINUTĘ 97% klientów poleca

NAJWYŻEJ OCENIANE

(108)

Zweryfikowane opinie pochodzące od klientów sklepów 
online Lidl z różnych krajów. Wszystkie opinie bazują 

na zweryfikowanych transakcjach.

93% klientów poleca

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
OD PONIEDZIAŁKU, 28.11 DO ŚRODY 30.11.2022 R

MASZYNKA DO MIELENIA

30 ZŁ TANIEJ*

169,-*
199,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU 

DO ŚRODY

1 zestaw 

30 zł

**cena regularna od czwartku, 1.12.2022 r.
*cena obowiązująca od poniedziałku, 28.11 do środy, 30.11.2022 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 48/22 5

Od poniedziałku, 
28.11



Tarka lub zestaw 2 tarek
• przystosowane do mycia w zmywarceprzystosowane do mycia w zmywarceprzystosowane do mycia w zmywarce

19,99
1 szt./1 zestaw

z 5 typami powierzchni

elementy ze stali szlachetnej

Cyfrowa waga łyżkowa
• ze skalą dla 15-45 ml /1-3 łyżek
• funkcja sumowania do ważenia
  po sobie do 3000 g
• w zestawie baterie

29,99
1 zestaw

do dokładnego odmierzania małych ilości 

do maks. 300 g

z 4 różnymi powierzchniami tarcia

Elektryczny młynek
do kawy 180 W
• mieli ok. 70 g ziaren

59,90
1 szt.

Świeżo mielona 
kawa za jednym
przyciśnięciem!

Praska 
uniwersalna
• 30,5 x 9,8 x 13 cm
• przystosowana do mycia w zmywarce
• z uchwytem na garnek z 3 pozycjami
 do zawieszenia

59,90
1 zestaw

z 3 nakładkami (duże/średnie/drobne oczka)

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 48/226

Od poniedziałku, 
 28.11



Obrotowy stojak
na przyprawy
• ok. 17 x 19,6 cm (Ø x wys.)
• w zestawie 9 pojemników szklanych 
 o poj. ok. 85 ml z zamknięciami

SUPERCENA

49,99
1 zestaw

Idealny do mielonych
ziół i przypraw

Ułatwia organizację 
– wszystkie ulubione 

przyprawy są w jednym 
miejscu i pozwalają na
utrzymanie porządku 
podczas gotowania!

9X

obracany o

360

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 48/22 7

Od poniedziałku, 
28.11



Kieliszki do wódki 
STERLING 50 ml, 6 szt.
• 2 zestawy do wyboru

Kieliszki do wina 
lub szampana, 4 szt.
• z kolekcji AVANT-GARDE
• poj. 550 ml lub 200 ml

49,99
1 zestaw

Szklanki do napojów 
lub szklanki do whisky, 6 szt
• do wyboru kolekcje: AVANT-GARDE, MIXOLOGY, 
 FJORD lub PURE COLLECTION
• szklanki do napojów: poj. szklanki: 540 ml 
 lub 380 ml; szklanki do whisky: poj. szklanki: 
 260 ml, 100 ml, 300 ml lub 350 ml
• 7 zestawów do wyboru

Dziedzictwo szkła.
Niemal 100 lat historii doskonałego 
rzemiosła, słynącego z dbałości o każdy detal sprawiło, 
że dziś KROSNO jest ikoną polskiego szkła, docenianego 
w kraju i na świecie za jakość, piękno, wyrafinowanie 
i krystaliczną przejrzystość. Ten sukces zawdzięczamy 
pracy wielu pokoleń artystów i rzemieślników, którzy 
z pasją i zaangażowaniem tworzą rzeczy wyjątkowe i trwałe.

1.

2.

3.

1.

3.

3.

3.

2.

7 zestawów do wyboru

od 32,99
1 zestaw

32,99
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 48/228

Od poniedziałku, 
 28.11



Szklany pojemnik z pokrywką, 
patera lub pojemnik w kształcie 
choinki

Szklana misa 
BEXA o Ø 22,5 cm

34,99
1 szt.

Szklana misa
BEXA o Ø 18,5 cm

29,99
1 szt.

wys. 19 cm

Huta szkła SOLBIKA działa na rynku nieprzerwanie 
od ponad 25 lat, dostarczając swoim klientom 
na całym świecie, dekoracyjne i użytkowe wyroby szklane.

Ø 21 cmwys. 19 cm

POMYSŁ 
NA PREZENT

SUPERCENA

44,99
1 szt./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 48/22 9

Od poniedziałku, 
28.11



Ozdobne pudełko
lub zestaw 2 talerzy

34,99
1 szt. / 1 zestaw

ze świątecznymi motywami bożonarodzeniowymi
mały: Ø ok. 19,5 cm; duży: Ø ok. 26 cm

ok. 17,1 x 8,8 cm (Ø x wys.)

Forma do zapiekania i pieczenia
• o granitowym wyglądzie
• z wysokiej jakości 4-krotną powłoką
 zapobiegającą przywieraniu
• żaroodporna do 250°C
• 5 wzorów

29,99
1 szt.

mały: Ø ok. 19,5 cm; duży: Ø ok. 26 cm

Forma do zapiekania i pieczenia

4,7 L

2,65 L

3,15 L

3,5 L

3 L

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 48/2210

Od poniedziałku, 
 28.11



Online.

Zawsze.

lidl.pl

CAŁY PONIEDZIAŁEK
WYJĄTKOWYCH OKAZJI!
tylko w internetowym sklepie na www.lidl.pl

30 dni 
na zwrot towaru

Zwroty 
za darmo

DARMOWA DOSTAWA*  
TYLKO W PONIEDZIAŁEK 

Online.
lidl.pl

WYJĄTKOWYCH OKAZJI!
tylko w internetowym sklepie na www.lidl.pl

RABATY W PONIEDZIAŁEK
AŻ DO

K U P  O N L I N E  N A  L I D L . P L  >

DARMOWA DOSTAWA*

RABATY RABATY W PONIEDZIAŁEKW PONIEDZIAŁEKRABATY RABATY 
AŻ DOAŻ DOAŻ DO

*akcja nie dotyczy produktów wielkogabarytowych

Dostawy do 
paczkomatów 
InPost R 48/22 11



Świąteczny
projektor laserowy
• powierzchnia projekcji: ok. 280 m²
• zasięg światła: ok. 8 m
• na zewnątrz 
• dł. przewodu: ok. 3 m

59,90
1 zestaw

Dekoracja świetlna LED
• do wnętrz i na zewnątrz
• 2 zestawy do wyboru

79,90
1 zestaw

WIRUJĄCE LUB STAŁE OŚWIETLENIE

220 BIAŁYCH ENERGOOSZCZĘDNYCH DIOD LED

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

 STAŁY CZERWONY WZÓR PUNKTOWY I ZMIENIAJĄCE SIĘ ZIELONE MOTYWY

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 48/2212

Od poniedziałku, 
 28.11



2

Figury 3D z węży 
świetlnych LED
• zimna, biała barwa
• do wnętrz i na zewnątrz

DŁ. PRZEWODU SIECIOWEGO: OK. 10 M

234 BIAŁYCH LUB KOLOROWYCH ENERGOOSZCZĘDNYCH DIOD LED

97% klientów poleca

NAJWYŻEJ OCENIANE

(166)

Zweryfikowane opinie pochodzące od klientów sklepów 
online Lidl z różnych krajów. Wszystkie opinie bazują 

na zweryfikowanych transakcjach.

100% klientów poleca

Kula świetlna
LED Ø 38 cm
• do wnętrz i na zewnątrz
• 3 zestawy do wyboru3 zestawy do wyboru

119,-

120 BIAŁYCH ENERGOOSZCZĘDNYCH DIOD LED

299,-*
399,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU 

DO ŚRODY

1 zestaw 

100 zł

1 zestaw

W TROSCE O ŚRODOWISKO 
I DOMOWY BUDŻET
- ENERGOOSZCZĘDNE 
DEKORACJE ŚWIETLNE LED

***cena regularna od czwartku, 1.12.2022 r.
*cena obowiązująca od poniedziałku, 28.11 
do środy, 30.11.2022 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 48/22 13

Od poniedziałku, 
28.11



Łańcuch świetlny LED
• barwa światła: ciepła biała
• w zestawie baterie
• do wnętrz
• 4 zestawy do wyboru

Papier do pakowania
prezentów z recyklingu
• 500 x 70 cm
• 6 wzorów

5,99
1 szt.

Zestaw torebek
na prezenty
• z karteczkami na życzenia
• 3 zestawy do wyboru3 zestawy do wyboru

11,99
1 zestaw

Świeca zapachowa
w szklanym pojemniku
z pokrywką
• ok. 9,8 x 13,7 cm (Ø x wys.)
• 4 wzory

20 ENERGOOSZCZĘDNYCH DIOD LED

4 zestawy do wyboru

19,99
  1 zestaw

O ZAPACHU CHOINKI, JABŁKA Z CYNAMONEM,
WANILII Z CUKREM LUB ZIMOWYCH OWOCÓW

19,99
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 48/2214

Od poniedziałku, 
 28.11



44,99
  1 szt. / 1 zestaw

Świeca lub zestaw 
2 świec z wosku 
z diodą LED
• możliwość ręcznego 
 sterowania za pomocą pilota
• 6-cio godz. timer
• do wnętrz
• 4 wzory

Figurka dekoracyjna 
lub zestaw figurek 
dekoracyjnych lub lampion LED
• figurki: z drewna, z dekoracją z filcu lub z futerka
• lampion: 8 energooszczędnych diod LED, 
 6-cio godz. timer z automatycznym powtarzaniem 
 w rytmie dziennym, baterie w zestawie
• 6 wzorów

OK. 9 X 15 CM (Ø X WYS.)

DO WNĘTRZ

OK. 9 X 15 CM (Ø X WYS.)OK. 9 X 15 CM (Ø X WYS.)OK. 9 X 15 CM (Ø X WYS.)

Zestaw 3 miniświec w szkle
• 100% wosku z recyklingu
• ok. 6,1 x 7,4 cm (Ø x wys.)

  29,99
1 zestaw

  29,99

 Z EFEKTEM MIGOTANIA

24,99
  1 szt. / 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 48/22 15

Od poniedziałku, 
28.11



Dekoracyjny 
skrzat lub renifer
• z teleskopowymi nogami
• 3 wzory 49,99

1 szt.

WYS. MAKS. 66 CM

4,99
1 zestaw

NA SZYBY LUB LUSTRA

WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Zestaw naklejek 
bożonarodzeniowych
• 8 zestawów do wyboru

7,99
1 szt.

Kula śnieżna
• 4 wzory

WYS. MAKS. 71,5 CM

29,99
1 szt.

Kalendarz 
adwentowy XXL
• 3 wzory

7,99
1 szt.

Talerz lub taca 
dekoracyjna
• 6 wzorów

Kalendarz 

24 PRZEGRODY 
DO INDYWIDUALNEGO 
WYPEŁNIENIA

Ø OK. 33 CM

OK. 35,5 X 17 CM

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 48/2216

Od poniedziałku, 
 28.11



OBUDOWA DREWNIANA ZE SZKLANYMI SZYBKAMI I ZAMYKANYMI DRZWIAMI

OK. 17 X 17 X 39 CM (DŁ. X SZER. X WYS.)

Latarnia LED
• ze świecą z tworzywa sztucznego 
 z diodą LED o ciepłym, białym świetle
• 6-cio godz. timer z automatycznym 
 powtarzaniem w rytmie dziennym
• baterie w zestawie
• do wnętrz
• 2 wzory

Grająca latarnia LED
z efektem zamieci śnieżnej
• światło o ciepłej, białej barwie
• ok. 13,5 x 13,5 x 30 cm (dł. x szer. x wys.)
• 3 wzory

SAMOISTNY RUCH ŚNIEGU ZE ŚWIĄTECZNĄ
 MELODIĄ WŁĄCZANĄ PRZEŁĄCZNIKIEM

3 wzory

59,90
1 szt.

AŻ 8 ZNANYCH MELODII 
BOŻONARODZENIOWYCH

79,-*
99,-**

TANIEJ
OD PONIEDZIAŁKU

DO SOBOTY

1 zestaw 

20 zł

**cena regularna od poniedziałku, 5.12.2022 r.
*cena obowiązująca od poniedziałku, 28.11 do soboty, 3.12.2022 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 48/22 17

Od poniedziałku, 
28.11



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.

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.



i zainspiruj się z 

Sprawdź katalog



  

79,90
  1 zestaw

Walizeczka z akcesoriami 
z kolekcji Świnka Peppa
lub zestaw do zabawy - weterynarz
• walizeczka z akcesoriami, 2 zestawy do wyboru: 
 z akcesoriami do włosów lub akcesoriami medycznymi

8 elementów

transporter z pluszowym pieskiem 
i wyposażeniem gabinetu

8 elementów 1,5+

3+

ZOBACZ 

WIĘCEJ!
Zeskanuj QR CODE
i zobacz katalog 
ŚWIAT ZABAWEK!

Walizeczka z akcesoriami Walizeczka z akcesoriami 
z kolekcji Świnka Peppa
lub zestaw do zabawy - weterynarz
• walizeczka z akcesoriami, 2 zestawy do wyboru: 
 z akcesoriami do włosów lub akcesoriami medycznymi

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 48/2218

Od poniedziałku, 
 28.11



  

34,99
  1 zestaw

Laleczka Enchantimals® 
lub figurka z kolekcji 
Batman z akcesoriami
• Laleczka Enchantimals®: w zestawie 
 ze zwierzątkiem, 7 zestawów do wyboru 
• figurka z kolekcji Batman: 5 zestawów 
 do wyboru

Enchantimals® to niezwykłe 
dziewczyny, które posiadają zwierzęce cechy. 

Mieszkają razem w fantastycznym świecie, 
w którym za każdym rogiem kryje się zabawa 

i przygoda! Daj im się oczarować
i poznaj ich wyjątkową więź z ukochanymi 

zwierzątkami - nie tylko nie 
odstępują od siebie na krok, lecz także 

wyglądają podobnie!

Laleczka Enchantimals® 
lub figurka z kolekcji 
Batman z akcesoriami
• Laleczka Enchantimals®: w zestawie 

Laleczka Enchantimals® 
lub figurka z kolekcji 
Batman z akcesoriami
• Laleczka Enchantimals®: w zestawie 

Laleczka Enchantimals® 
lub figurka z kolekcji 
Batman z akcesoriami

3+

4+

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 48/22 19

Od poniedziałku, 
28.11



Zabawa lalkami 
utrwala umiejętności 

społeczne a także 
rozwija empatię 

i odpowiedzialność. 

39,99
  1 zestaw

Lalka Fashion Doll 
• z akcesoriami
• 5 zestawów do wyboru

3+

29,99
  1 zestaw

Lalka lub laleczka
Fashion Doll
• z akcesoriami
• 7 zestawów do wyboru

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 48/2220

Od poniedziałku, 
 28.11



109,-
  1 zestaw

3+

Zestaw lalek  
Fashion Doll 
• 2 zestawy do wyboru

w zestawie kask, szczotka, wiadro, 
konik z miękką grzywą i ogonemkonik z miękką grzywą i ogonemkonik z miękką grzywą i ogonem
w zestawie kask, szczotka, wiadro, 
konik z miękką grzywą i ogonem
w zestawie kask, szczotka, wiadro, 
konik z miękką grzywą i ogonem
w zestawie kask, szczotka, wiadro, 
konik z miękką grzywą i ogonem

79,90
  1 zestaw

3+

Laleczka Fashion 
Doll z akcesoriami
• z zestawem akcesoriów
• w wakacyjnych stylizacjach
• 4 zestawy do wyboru

Laleczka Fashion 
Doll z akcesoriami
Laleczka Fashion 
Doll z akcesoriami
Laleczka Fashion 
Doll z akcesoriami

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 48/22 21

Od poniedziałku, 
28.11



29,99
  1 zestaw

Puzzle 3 w 1
• puzzle świecące w ciemności,
  wymiary po ułożeniu: 48 x 68 cm
• 4 zestawy do wyboru

w zestawie dwie układanki po 500 
elementów i jedna po 1000

14,99
  1 zestaw

Puzzle 1000 elementów
lub puzzle z bohaterami bajek, 
160 elementów
• puzzle 1000 elementów, 
 wymiary po ułożeniu: 48 x 68 cm
• 10 zestawów do wyboru

nietypowe 
kształy puzzli!

6+

19,99
  1 zestaw

Puzzle 9 w 1 lub 
puzzle świecące 
w ciemności, 
100 elementów
• 8 zestawów do wyboru

aż 9 układanek 
w każdym zestawie

5+4+

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 48/2222

Od poniedziałku, 
 28.11



129,-
  1 zestaw

17 elementów

rusza skrzydłami 
i powtarza dźwięki

wykonuje śmieszne ruchy 
i powtarza dźwięki

radośnie przebiera 
łapami i śmieje się

11 elementów

3+

59,90
  1 szt.

Interaktywna maskotka
• do wyboru: papuga, małpa lub kaktus

Samochód 
z akcesoriami
• 2 zestawy do wyboru:
  SUV lub pickup z przyczepą 
 i figurkami do zabawy

Interaktywna maskotka

i powtarza dźwięki

31 cm

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 48/22 23

Od poniedziałku, 
28.11



129,-
  1 zestaw

Elektroniczna gra w darta
• w zestawie: 12 miękkich lotek
• 4 wyświetlacze LED
• ok. 42 x 51,7 x 2,6 cm (szer. x wys. x gł.)
• 2 zestawy do wyboru

27 gier z ponad 500 wariantami

efekty dźwiękowe

aż dla 16 graczy

tryb Cyber-Match z 5 poziomami trudności

możliwość postawienia na nożkach

14,99
  1 zestaw

Zestaw do darta
• do wyboru: z lotkami 
 o stalowych lub miękkich grotach

Minigra stołowa
• 3 zestawy do wyboru: minibilard, 
 minihockey, minipiłkarzyki

79,90
  1 zestaw

14+

14+

6+

3X

Elektroniczna gra w dartaElektroniczna gra w dartaElektroniczna gra w dartaElektroniczna gra w dartaElektroniczna gra w darta

Zestaw do dartaZestaw do darta

w zestawie: 
2 kije bilardowe, 
kreda, komplet kul 
bilardowych, trójkąt 
i szczotka

w zestawie: 2 krążki 
hokejowe, 2 odbijaki 
hokejowe i 8 baterii AA

w zestawie: 
2 piłeczki 
do piłkarzyków

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 48/2224

Od poniedziałku, 
 28.11



119,-
  1 zestaw

Drewniana kolekcja gier 10 w 1
• ok. 32,5 x 15 x 32,5 cm (szer. x wys. x gł.)
• w zestawie: szachy, warcaby, tryktrak, mankala, 
 kółko i krzyżyk, trylma, węże i drabiny, 
 ludo (Pachisi), solitaire, kości
• liczba graczy: 1-6

piłka nożna na poduszce powietrznej z pianką 360°

z kolorowymi diodami LED 
pozwalającymi na efektowną 

zabawę w ciemności

odbojniki chroniące 
meble i ściany

29,99
  1 zestaw

Piłka nożna 
air power
• ok. 18 x 6,5 cm (Ø x wys.)
• w zestawie bateria

wszystkie gry 
w jednym, 

drewnianym 
pudełku

6+

29,99
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 48/22 25

Od poniedziałku, 
28.11



99,-
  1 zestaw

Drewniana kołyska 
lub wózek dla lalek

129,-
  1 zestaw

Drewniana 
zabawka 
z akcesoriami

gumowe kółka 
i przesuwany uchwyt

ok. 40 x 46 x 24 cm (szer. x wys. x gł.)

10 elementów

z kocykiem

ok. 40 x 26,4 x 42,6 cm

49 x 34,5 x 35 cm

z uroczą kołderką i poduszką

Drewniana 
zabawka 
Drewniana 
zabawka 

3+

3+

3+

2+

ok. 40 x 40 x 21 cm (szer. x wys. x gł.)

43 elementy

ok. 39 x 52 x 30 cm 
(szer. x wys. x gł.)

jeszcze więcej
zabawek znajdziesz

w sklepie stacjonarnym
Lidl i na 

www.lidl.pl
97% klientów poleca

NAJWYŻEJ OCENIANE

(94)

Zweryfikowane opinie pochodzące od klientów sklepów 
online Lidl z różnych krajów. Wszystkie opinie bazują 

na zweryfikowanych transakcjach.

96% klientów poleca

97% klientów poleca

NAJWYŻEJ OCENIANE

(55)

Zweryfikowane opinie pochodzące od klientów sklepów 
online Lidl z różnych krajów. Wszystkie opinie bazują 

na zweryfikowanych transakcjach.

94% klientów poleca

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 48/2226

Od poniedziałku, 
 28.11



Dodatkowo są wytrzymałe, bezpieczne oraz ekologiczne! Jakość zabawek jest potwierdzona 
certyfikatami, ponieważ bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Drewniane zabawki

Wspomagają kreatywność,

zręczność i wyobraźnię przestrzenną

ruchoma kolumna sterowa

ruchoma kierownica z klaksonem

zmiana biegów, kierunkowskaz i kluczyk do włączania

ruchome pokrętła

wskaźnik i radio z ruchomymi wskazówkami

wiele ciekawych elementów do symulacji lotu

ruchoma dźwignia gazu i różne przełączniki uchylne i obrotowe

wszystkie pojazdy sprzęgłami
magnetycznymi

ruchoma kolumna sterowa

ruchoma kierownica z klaksonem

ruchome pokrętła

wskaźnik i radio z ruchomymi wskazówkami

wiele ciekawych elementów do symulacji lotu

169,-
  1 zestaw

Drewniany kokpit 
auta lub samolotu
• ok. 60 x 20 x 30 cm lub 
 ok. 60 x 22 x 30 cm 
 (szer. x wys. x gł.)

2+

139,-
  1 zestaw

Drewniany 
zestaw ulic 
z pojazdami
• w zestawie 3 pojazdy 
 i 8 znaków drogowych
• 2 zestawy do wyboru

Wszystkie elementy są 
kompatybilne z torami 

i pojazdami marki Playtive, 
rozbudowanie zestawu 
jest więc bardzo łatwe!

Drewniany 
zestaw ulic 

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 48/22 27

Od poniedziałku, 
28.11



14,99
  1 zestaw

39,99
  1 zestaw

34 elementy

z efektami świetlnymi 
i dźwiękowymi

33 elementy

Figurka z akcesoriami
• 6 zestawów do wyboru

Figurka z akcesoriami
• 6 zestawów do wyboru

z efektami świetlnymi 
i dźwiękowymi

79,90
  1 zestaw

3+

3+

3+

Pojazd z figurkami 
i akcesoriami
• 3 zestawy do wyboru: 
 wóz policyjny, śmigłowiec straży 
 pożarnej, van rodzinny

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 48/2228

Od poniedziałku, 
 28.11



Wszystkie elementy są 
kompatybilne z torami 

i pojazdami marki Playtive, 
rozbudowanie zestawu 
jest więc bardzo łatwe!

79,90
  1 zestaw

49,99
  1 zestaw

3.

2.

1.

1.

3.

2.

19,99
  1 zestaw

Zestaw klocków
• z napędem naciągowym i naklejkami
• 4 zestawy do wyboru: wyścigówka 
 Thunder, Pick-up racer, Buggy Viper, 
 wyścigówka Turbo 5+

5+

67 elementów

28 elementów

42 elementy

9 elementów

KLOCKI PLAYTIVE
SĄ KOMPATYBILNE 

ZE WSZYSTKIMI STANDARDOWYMI 
KLOCKAMI

81 elementów

Zestaw klocków
• 6 zestawów do wyboru: pociąg z cyframi, 
 ciężarówka z owocami i warzywami, 
 zestaw 4 pojazdów, pojazd latający 3 w 1, 
 samochód 3 w 1 lub gokart

1,5+

1,5+

Zestaw klocków
• 3 zestawy do wyboru: samolot 
 z pilotem, motocykl policyjny 
 z policjantem, koparka z budowniczym

Bawiąc się klockami 
dziecko rozwija swoją 

wyobraźnię! 
Zabawka ta wspomaga także 

naukę matematyki oraz 
rozpoznawania kształtów 

i kolorów. Ponadto dziecko 
ćwiczy swoją sprawność 

manualną oraz koordynację 
wzrokową, a także 

kreatywność. 

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 48/22 29

Od poniedziałku, 
28.11



3+

Autolaweta z zestawem pojazdów lub parking 3-poziomowy 
z zestawem 6 aut
• autolaweta: ok. 41,3 x 11,5 x 8,5 cm (dł. x wys. x gł.), 
 w zestawie ciągnik, naczepa i 3 pojazdy
• parking: ok. 56,5 x 50 x 27 cm (dł. x szer. x wys.),
 bogaty zestaw akcesoriów, m.in.: winda, znaki drogowe i latarnie
• 3 zestawy do wyboru

249,-
  1 zestaw

Drewniany parking 
piętrowy z 2 autami
• ok. 59,5 x 46,5 x 66 cm 
 (szer. x wys. x gł.)
• atrakcyjne dodatki, m.in.: 
 lądowisko dla helikopterów, 
 nadrukowane miejsca parkingowe, 
 biletomat, winda samochodowa

3+
przenośny punkt 
poboru biletów

ruchoma winda

3+

29,99
  1 szt.

Model auta w skali 1:30
• ruchome drzwi boczne
• 4 wzory: Porsche Cayenne Turbo, 
 Volkswagen Golf VI GTI, BMW M550i, 
 Lamborghini Gallardo LP 570-4 
 Superleggera

z wyrzutnią i miejscem 
załadunku na 14 aut

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH – MAŁYCH I DUŻYCHFINAŁ DLA WSZYSTKICH – MAŁYCH I DUŻYCH

od 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 48/2230

Od poniedziałku, 
 28.11



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


 

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



W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

GRAMY RAZEMGRAMY RAZEM
JUŻ ODJUŻ OD

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH – MAŁYCH I DUŻYCHFINAŁ DLA WSZYSTKICH – MAŁYCH I DUŻYCH

LATLAT1414

R 48/22 31



Koszulka damska 
lub męska
• 100% bawełny
• damska rozmiary: S-L
• męska rozmiary: M-XL

44,99
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 48/2232

Od poniedziałku, 
 28.11



Miś w koszulce WOŚP
• wys. ok. 20 cmwys. ok. 20 cmwys. ok. 20 cm

  39,99
1 szt.

Kubek ceramiczny
• poj. 330 ml poj. 330 ml poj. 330 ml 

  24,99
1 szt.

Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

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 48/22 33

Od poniedziałku, 
28.11



Ogrzewacz do rąk

Kalendarz trójdzielny

  29,99
1 szt.

Magnes
• ok. 66 x 60 x 6.4 mm
• 2 wzory

14,99
1 szt.

Ogrzewacz do rąk

Kalendarz trójdzielnyKalendarz trójdzielnyKalendarz trójdzielny

  29,99
1 szt.

  29,99
1 szt.

  29,99

MagnesMagnes
• ok. 66 x 60 x 6.4 mmok. 66 x 60 x 6.4 mm
• 2 wzory2 wzory

14,99
1 szt.

14,99
1 szt.

14,99

MagnesMagnes

9,99  
1 szt.

Długopis

  6,99
1 szt.

Notatnik z magnesem
i ołówkiem
• ok. 84 x 120 mm
• 50 kartek

12,99  
1 zestaw

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

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 48/2234

Od poniedziałku, 
 28.11



Torba bawełniana

  34,99
1 szt.

Skarpetki
• rozmiary: 35-45
• 2 wzory

Torba bawełniana

  34,99
Skarpetki

rozmiary: 35-45
2 wzory

Torba bawełniana

  34,99
Skarpetki
• rozmiary: 35-45
• 2 wzory

Nerka

  29,99
1 szt.

  27,99
1 para

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 48/22 35

Od poniedziałku, 
28.11



MIĘKKA WYŚCIÓŁKA SŁUCHAWEK ZAPEWNIA PRZYJEMNY  
KOMFORT NOSZENIA I UMOŻLIWIA DŁUGIE SESJE GRY

139,-
1 zestaw

Słuchawki gamingowe  
z podświetlaniem
• ciągłe podświetlenie RGB w 7 kolorach
• kompatybilność międzyplatformowa:  
    PC, PlayStation®4, XboxOne™, Mac,  
 Nintendo Switch, większość tabletów  
 i smartfonów Android i IOS
• dł.przewodu sieciowego 2,4 m
• w zestawie: wtyczka typu jack 3,5 mm,  
 wtyczka USB do zasilania, adapter jack typu Y 50 cm
• 2 kolory

Z MIKROFONEM FLIP2MUTE

OBICIE ZE SZTUCZNEJ SKÓRY

GŁOŚNIK 50 MM ZAPEWNIA DOSKONAŁY DŹWIĘK

99,-
1 zestaw

Słuchawki gamingowe
• kompatybilność międzyplatformowa: PlayStation® 4/5,  
 XboxOne™ /Series X|S™, Nintendo Switch™, Windows 7  
 lub nowsza wersja, Mac OS 10.11 lub nowsza wersja
• dł. przewodu sieciowego 2,2 m

39,99
1 zestaw

Gra Cat Stax, 
Dog Pile lub Sea Stax

7+

Wysil swój umysł 
i wypełnij dostępną przestrzeń  

zwierzakami o różnych kształtach  
i rozmiarach. I pamiętaj: 
przestrzeń bez zwierzaka 
to przestrzeń stracona!

NOWOŚĆ

Console & PC

Od czwartku,  
1.12 

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.

R 48/2236



69,90
1 szt.

89,90
1 szt.

Półmechaniczna klawiatura 
gamingowa
• maks. częstotliwość próbkowania: 50 Hz
• ok. 44,2 x 3,9 x 14,3 cm
• z efektem świetlnym RGB z regulowaną jasnością

FUNKCJA ANTI-GHOSTING DLA 
25 NAJWAŻNIEJSZYCH KLAWISZY STERUJĄCYCH

Myszka gamingowa
• czujnik o wysokiej rozdzielczości 7200 DPI do precyzyjnego celowania
• częstotliwość próbkowania 1000 Hz i czas reakcji 1 ms
• 6 diod LED i 13 trybów świecenia
• dł. przewodu sieciowego 1,8 m

STATUS ŁADOWANIA ZE WSKAŹNIKIEM LED: CZERWONY PRZY BIEŻĄCYM  
PROCESIE ŁADOWANIA I NIEBIESKI PRZY CAŁKOWICIE NAŁADOWANYM PADZIE

czyli strefa prezentowa dla gracza!

59,90
1 zestaw

Stacja ładująca  
do padów PS4™
• ładowanie do dwóch kontrolerów jednocześnie
• czas ładowania maks. 4 godz.
• w zestawie: przewód do ładowania  
 o dł. 1,15 m (USB-A na micro USB)

Świąteczny gaming,

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 48/22 37

Od czwartku,  
1.12 



od 7,99
1 szt.

POMYSŁ  
NA PREZENT

czas na świąteczne książeczki aktywizujące! 
Wypychanki, książeczki z naklejkami i kolorowanki!

Książka
• 34 tytuły

Książeczka „Kicia Kocia“

64,90
1 zestaw

„Opowieści z Narnii“, 
7 tomów

29,99
1 szt.

Od czwartku,  
1.12 

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.

R 48/2238



Kryminały, poradniki,  
reportaże, biografie

od 24,99
1 szt.

O rany!
Ponad 70 tytułów  

książeczek 
dla dorosłych 

i dzieci! LIDLA

POMYSŁ  
NA PREZENT

Książki dla dzieci

od 6,99
1 szt.

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

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 48/22 39

Od czwartku,  
1.12 



moda dla każdej kobiety



Podkreśl swój charakter i nie bój się wyrażać siebie. 
Piękno to indywidualność. Podkreślaj swoje wybierając stylizacje, 

w których po prostu czujesz się dobrze. 
Pomożemy Ci odnaleźć styl, który pokochasz. 
Esmara to moda dla każdej kobiety!

Stwórz swój własny styl i wiedz, że:

Marka Esmara troszczy się także o ochronę środowiska, 
dba o wysoką jakość i komfort noszenia naszych ubrań.

 Potwierdzają to certyfikaty:

Każda z kobiet jest inna, 
każda jest piękna! 

dla nas liczysz się Ty, 
bo jesteś wyjątkowa!

Zużyte włókna zmieniają się w nowe – dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów 
można zaoszczędzić cenne surowce. Standard GRS pozwala określać i dokładnie 
monitorować pochodzenie zastosowanych materiałów z recyklingu. Kontroluje łańcuch 
logistyczny, kryteria społeczne i ekologiczne.

Marka Esmara została doceniona przez konsumentów. To prestiżowy certyfikat 
przyznany w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług.

Certyfikat wystawiony przez Instytut Hohenstein daje gwarancję 
idealnego dopasowania ubrań do ciała.  

OEKO-TEX® STANDARD 100 by OEKO-TEX® to najbardziej znany, niezależny  
certyfikat dla wyrobów włókienniczych i skórzanych przetestowanych pod kątem 
zawartości substancji szkodliwych – od nici i tkanin, po gotowe produkty. Certyfikat  
potwierdza, że dany produkt włókienniczy lub skórzany przetestowano pod kątem 
zawartości ponad 300 substancji szkodliwych. 

To oznaczenie inicjatywy wspierającej uprawę bawełny w sposób przyjazny 
dla środowiska, z misją poprawy warunków życia afrykańskich plantatorów 
bawełny i ich rodzin.



MODNE 
BUFIASTE 
RĘKAWY
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Od czwartku,  

1.12 

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.

R 48/2240



AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
TYLKO W CZWARTEK, 1.12.2022 R.

SUKIENKA DZIANINOWA DAMSKA

10 ZŁ TANIEJ*

Z WYSOKIEJ JAKOŚCI 
ŻEBERKOWEJ DZIANINY

Z OZDOBNYM 
WIĄZANIEM W TALII 

**cena regularna od piątku, 2.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w czwartek, 1.12.2022 r.
do wyczerpania zapasów

49,90*
59,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 szt.

10 zł

Sukienka dzianinowa damska
• rozmiary: XS-L
• 5 wzorów

MIĘKKA, DELIKATNA DZIANINA

BŁYSZCZĄCE CEKINY

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 48/22 41

Od czwartku,  
1.12 



Bluzka damska z koronką
• rozmiary: S-L
• 2 wzory

39,99
1 szt.

DWUWARSTWOWA 
STRUKTURA 

Z PRZYJEMNIE 
MIĘKKĄ PODSZEWKĄ

REGULARNY STAN

Spodnie damskie 
z wiskozą
• rozmiary: 34-46
• 6 wzorów

nie wszystkie wzory dostępne w każdym rozmiarze

**cena regularna od piątku, 2.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w czwartek, 1.12.2022 r.
do wyczerpania zapasów

49,90*
59,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 para

10 zł

Od czwartku,  
1.12 

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.

R 48/2242



W MODNY, 
ZWIERZĘCY 

WZÓR

SWETER DAMSKI
Z DODATKIEM WEŁNY

zapewnia ciepło, komfort 
oraz stanowi niezbędny 

dodatek do jesiennej
stylizacji.

Otul się ciepłym 
swetrem!

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
TYLKO W CZWARTEK, 1.12.2022 R.

SPODNIE LUB SWETER DAMSKI

10 ZŁ TANIEJ*

**cena regularna od piątku, 2.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w czwartek, 1.12.2022 r.
do wyczerpania zapasów

59,90*
69,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 szt.

10 zł

**cena regularna od piątku, 2.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w czwartek, 1.12.2022 r.
do wyczerpania zapasów

TYLKO
W CZWARTEK

Sweter damski
• rozmiary: S-L
• 5 wzorów

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 48/22 43

Od czwartku,  
1.12 



Majtki damskie 
z wysokim stanem, 5 par
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• 3 zestawy do wyboru

44,95 za 5-pak

8,99
czyli

1 para

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

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Bezszwowe modelujące  
figi damskie
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

39,99
1 para

5X

3X

Podkoszulki damskie  
na ramiączkach, 3 szt.
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• 3 zestawy do wyboru

35,97 za 3-pak

11,99
czyli

1 szt.

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

Body damskie 
z elegancką koronką*

• rozmiary: S-L
• 4 wzory

29,99
1 szt.

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

WYMODELUJĄ 
SYLWETKĘ

 w okolicach talii i brzucha.
Idealne pod sukienkę

- bez widocznych
szwów bocznych

Od czwartku,  
1.12 

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.

R 48/2244



Golf z długim rękawem
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

34,99
1 szt.

Kamizelka dzianinowa damska
• rozmiary: XS-L
• 2 wzory

Podkreśla figurę 
dzięki wysokiej jakości 
tkaninie o strukturze 

żeberkowej

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
TYLKO W CZWARTEK, 1.12.2022 R.

KAMIZELKA DZIANINOWA DAMSKA

10 ZŁ TANIEJ*

19,99
1 para

Koszula 
satynowa damska
• rozmiary: 34-46
• 2 wzory

34,99
1 szt.

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

WYPRODUKOWANA Z MATERIAŁÓW 
POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU

2 MOŻLIWOŚCI NOSZENIA: 
Z EFEKTOWNYM WIĄZANIEM 
LUB Z KLASYCZNIE ZAPIĘTYM
KOŁNIERZYKIEM

**cena regularna od piątku, 2.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w czwartek, 1.12.2022 r.
do wyczerpania zapasów

39,90*
49,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 szt.

10 zł

PRZYJEMNIE CIEPŁA I MIĘKKA 
STRONA WEWNĘTRZNA

Legginsy lub rajstopy 
termiczne 100 DEN
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

nie wszystkie wzory dostępne w każdym rozmiarze

Dzianinowa  
kamizelka to kolejny  

must-have lat 90., który 
zyskuje na popularności!  

Świetnie sprawdza się  
w duecie z golfem  

czy koszulą z długimi 
rękawami.

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 48/22 45

Od czwartku,  
1.12 



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!
ZAREJESTRUJ 
PARAGON  
I WEŹ UDZIAŁ  
W LOTERII

R 48/2246



WIELKA  
ŚWIĄTECZNA

BARDZO CIEPŁA, PLUSZOWA PODSZEWKA

ANTYPOŚLIZGOWE WYPUSTKI

Skarpetki świąteczne 
damskie
• rozmiary: 35-42
• 3 wzory

19,99
1 para

MIĘKKIE, CIEPŁE I WYGODNE

Kapcie 
świąteczne
damskie
• rozmiary: 36-41
• 3 wzory

29,99
1 para

Skarpetki damskie 
z bohaterami bajek, 
3 pary
• rozmiary: 35-42
• 3 zestawy do wyboru

17,97 za 3-pak

5,99
czyli

1 para

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

Z BOHATERAMI 
ULUBIONYCH BAJEK

3X
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Legginsy termiczne damskie
• rozmiary: XS-L
• 2 wzory

**cena regularna od piątku, 2.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w czwartek,  
1.12.2022 r. do wyczerpania zapasów

29,99*
39,99**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 para

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 48/22 47

Od czwartku,  
1.12 



Jeansy termiczne męskie
• 64% bawełny, 35% poliestru, 1% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 48-56
• 2 wzory

Koszula 
flanelowa 
męska
• 100% bawełny
• rozmiary: M-XL
• 3 wzory

3X
3X

3X

**cena regularna od piątku, 2.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w czwartek, 1.12.2022 r.
do wyczerpania zapasów

69,90*
79,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 para

10 zł

**cena regularna od piątku, 2.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w czwartek,  
1.12.2022 r. do wyczerpania zapasów

39,99*
49,99**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 szt.

10 zł

Podkoszulki 
męskie, 
3 szt.
• 100% bawełny
• rozmiary: M-XL
• 3 zestawy do wyboru

41,97 za 3-pak

13,99
czyli

1 szt.

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

Ciepło  
i komfortowo,  
na co dzień!

Jeansy termiczne  
to ciepło i wygoda na zimę.  
Postaw na ponadczasowy  

styl i komfort 
na co dzień!

Od czwartku,  
1.12 

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.

R 48/2248



Inicjatywa wspierająca uprawę  
bawełny w sposób przyjazny 
dla środowiska, z misją poprawy  
warunków życia afrykańskich 
plantatorów bawełny i ich rodzin.
 

COTTON MADE 
IN AFRICA

Spodnie sztruksowe 
lub jeansy męskie
• 98% bawełny, 2% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 48-58
• 4 wzory

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
TYLKO W CZWARTEK, 1.12.2022 R.

SPODNIE LUB KOSZULA FLANELOWA MĘSKA

10 ZŁ TANIEJ*

**cena regularna od piątku, 2.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w czwartek, 1.12.2022 r.
do wyczerpania zapasów

59,90*
69,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK

1 para

10 zł

Sztruks  
jest przyjemny w dotyku,  
a jego atrakcyjny wygląd  

zapewnia prążkowana struktura 
tkaniny. Jest kojarzony najczęściej  

z gwarancją ciepła, idealny  
na sezon jesienno-zimowy!

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 48/22 49

Od czwartku,  
1.12 



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.



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,



Pokrowiec na samochód
• proste mocowanie dzięki systemowi zatrzaskowemu
• z torbą do przechowywania
• 4 rozmiary

59,90
1 zestaw

Z WODOOPORNEGO,
 WYTRZYMAŁEGO POLIESTRU 

ODPORNEGO NA CZYNNIKI
 ATMOSFERYCZNE

I TEMP. OD -30 DO +50°C

SUV: OK. 465 X 177 X 144 CM 
(DŁ. X SZER. X WYS.)

M: OK. 432 X 165 X 120 CM 
(DŁ. X SZER. X WYS.) 

XL: OK. 534 X 178 X 120 CM
(DŁ. X SZER. X WYS.)

L: OK. 480 X 175 X 120 CM
(DŁ. X SZER. X WYS.)

49,99
1 szt.

Pokrowiec na motocykl
• 2 rozmiary: ok. 200 x 80/50 x 110/70 cm  
 lub ok. 235 x 80/60 x 128/98 cm 
• nieprzepuszczający wody i szybkoschnący,  
 odporny na rozdarcie i działanie promieni UV

Od  soboty,  
3.12 

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.

R 48/2250



Prostownik z funkcją  
wspomagania rozruchu
• zabezpieczenie przed zamianą biegunów,  
 zwarciem i przeciążeniem
• wyświetlacz LCD 

INTELIGENTNY MIKROPROCESOROWY 
UKŁAD STEROWANIA Z PROGRAMEM 
DIAGNOSTYCZNYM

DO AKUMULATORÓW 12 V 
LUB 6 V O POJEMNOŚCI 8-250 AH

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE 
AKUMULATORÓW Z OSTRZEŻENIEM 
W PRZYPADKU ICH USZKODZENIA

12V 6V

97% klientów poleca

NAJWYŻEJ OCENIANE

(104)

Zweryfikowane opinie pochodzące od klientów sklepów 
online Lidl z różnych krajów. Wszystkie opinie bazują 

na zweryfikowanych transakcjach.

92% klientów poleca

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
TYLKO W SOBOTĘ, 3.12.2022 R.

PROSTOWNIK DO AKUMULATORÓW

30 ZŁ TANIEJ*

**cena regularna od niedzieli, 4.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w sobotę, 3.12.2022 r.
do wyczerpania zapasów

249,-*
279,-**

TANIEJ
TYLKO

W SOBOTĘ

1 zestaw

30 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 48/22 51

Od  soboty,  
3.12 



Hydrauliczny 
podnośnik stemplowy
• 2-częściowa dźwignia podnosząca
• zawór bezpieczeństwa 
 zapobiegający przeciążeniu
• siła podnoszenia do 3000 kg

99,-
1 szt.

17mm, 19mm, 21mm

1/2" / 12.5mm

Klucz dynamometryczny
• regulowany moment obrotowy: 80-210 Nm
• w zestawie z przedłużką o dł. 125 mm  
    i 3 nasadkami o dł. 17 mm, 19 mm, 21 mm

119,-
1 zestaw

Stojak na koła z akcesoriami
• w zestawie: miernik ciśnienia powietrza,  
 zakres pomiaru 0,7–3,5 bar (10–50 PSI)
• miernik głębokości profilu,  
 zakres pomiaru 0-20 mm 
 klucz montażowy, pokrowiec  
 na opony z zapięciem na rzep

99,-
1 zestaw

Cyfrowy miernik 
głębokości bieżnika
• zakres pomiarowy: 0–25,4 mm
• dokładność pomiaru: ±0,1 mm
• z wyświetlaczem LCD
• baterie w zestawie

29,99
1 zestaw

DLA 4 KOMPLETNYCH KÓŁ 
DO SAMOCHODU OSOBOWEGO 

DO OK. 46 CM (18”) 
I 225 MM SZEROKOŚCI 

OPONY (225/55 R18)

ŻELIWNA PODSTAWA

Od  soboty,  
3.12 

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.

R 48/2252



Nasadki udarowe, 3 szt.
• do felg samochodowych:  
 17 mm / 19 mm / 21 mm

49,99
1 zestaw

Akumulatorowy klucz 
udarowy 20V z akumulatorem 
i ładowarką
• w zestawie z akumulatorem i ładowarką
• 5 wybieranych stopni momentu obrotowego:  
 100 / 150 / 200 / 300 / 400 Nm (wraz z funkcją pamięci)
• w zestawie: 4 klucze nasadowe (17 / 19 / 21 / 23 x 75 mm)

urządzenie kompatybilne 
ze wszystkimi akumulatorami 
serii 

MOCNY KLUCZ UDAROWY 
Z WYSOKIM MOMENTEM 

OBROTOWYM (MAKS. 400 NM)
 DO MONTAŻU KÓŁ 

SAMOCHODOWYCH
 

4 Ah

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

�t for use
safe handling
controlled
         ID 7490
www.VPA-zert.de

97% klientów poleca

NAJWYŻEJ OCENIANE

(409)

Zweryfikowane opinie pochodzące od klientów sklepów 
online Lidl z różnych krajów. Wszystkie opinie bazują 

na zweryfikowanych transakcjach.

96% klientów poleca

AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE
TYLKO W SOBOTĘ, 3.12.2022 R.

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 20V

50 ZŁ TANIEJ*

**cena regularna od niedzieli, 4.12.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w sobotę, 3.12.2022 r.
do wyczerpania zapasów

349,-*
399,-**

TANIEJ
TYLKO

W SOBOTĘ

1 zestaw

50 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 48/22 53

Od  soboty,  
3.12 



Mata grzewcza  
do samochodu
• 2 regulowane poziomy grzania
• podłączanie  do gniazda zapalniczki (12 V)  
 z lampką sygnalizacyjną
• pasuje również do siedzeń  
 z boczną poduszką powietrzną

79,90
1 szt.

Akcesoria samochodowe
• do wyboru: skrobaczka do szyb  
 ze szczotką lub z rękawiczką, przyrząd  
 do czyszczenia szyb samochodowych  
 od wewnątrz 
 

12,99
1 szt.

Osłona termiczna na szybę
• ok. 118-145 cm x 99 cm
• z 2 taśmami mocującymi

17,99
1 szt.

Od  soboty,  
3.12 

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.

R 48/2254



SUPERCENA

499,-
1 zestaw

Odkurzacz piorący 2 w 1  
1600 W
• dł. przewodu sieciowego: 7,5 m

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

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE, M.IN.: DO DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICEREK I SIEDZEŃ SAMOCHODOWYCH

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ 
LUB ŚRODEK CZYSZCZĄCY: 4 L

ZBIORNIK ZE STALI SZLACHETNEJ

POJ. ZBIORNIKA: 20 L

2 W 1: 
PRANIE 

I ODKURZANIE

W ZESTAWIE M.IN.: DYSZA DO CZYSZCZENIA TAPICERKI, DYSZA
Z NASADKĄ DO TWARDYCH POWIERZCHNI, DYSZA DO PODŁOGI, 

DYSZA DO TAPICERKI, DYSZA SZCZELINOWA, 2 RURY SSĄCE  
(KAŻDA 495 MM)

WODA WTRYSKIWANA JEST 
GŁĘBOKO W POWIERZCHNIĘ 

I ODSYSANA WRAZ 
Z ZANIECZYSZCZENIAMI 

W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM

Od  soboty,  
3.12 





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



ODKRYJ ŚWIAT 
PEŁEN ZABAWEK! 

SPRAWDŹ 
NASZ KATALOG  
Z ZABAWKAMI

NA WWW.LIDL.PL

SPRAWDŹ

W SUPERCENACH!
JAKOŚĆ

OD PONIEDZIAŁKU, 28.11 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DELUXE
Bresaola 
suszona
wołowina
80 g/1 opak.
100 g = 16,24

SUPERCENA

12,99

DELUXE
Papryczki chili 
w oliwie z oliwek
170 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,82

SUPERCENA

6,49
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