
Darmowy 
INTERNET
w markecie

 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

29,99
 -40%

49,99

36,99

69,99

Sypialnia
10926

DRIFT
Samochód sterowany
skala 1 : 24, 
baterie w zestawie,
od 3 r.ż.

ze zwierzątkiem
różne rodzaje,
wysokość lalki 15 cm,
od 4 r.ż.

ARTYK
Pchacz edukacyjny
zabawka dla maluszków, 
które stawiają
swoje pierwsze kroki,
od 9 m.ż.

69,99
tylko

44,99
tylkoGra rodzinna 

Boom Boom
Psi Patrol, Frozen 2, 
Śmierdziaki, Psiaki,
od 6 r.ż.

39,99
 -20%

49,99

49,99

OD CZWARTKU 5.11
DO SOBOTY 5.12

MIKOŁAJKOWY 

KATALOG 

PREZENTOWY, ŻE

ho, ho, ho!



Nasze 
nagrody: Dowiedz się więcej na 

www.kaufland.pl/nagrody

_02-03_NF_2_45_ZABAWKI_baby    |     26. 10 2020, 17:11 26. 10 2020, 17:11    |     _02-03_NF_2_45_ZABAWKI_baby

Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  2

9,99

KIDLAND®

Zestaw do zabawy
Śniadanie
drewniany,
od 3 r.ż.

14
 elementów

KIDLAND®

Drewniany 
zwierzak
do ciągnięcia,
z pętlą motoryczną,
Żyrafa lub Zebra,
od 12 m.ż.

16,99
 -15%

19,99

KIDLAND®

Drewniana 
przebijanka
od 18 m.ż.,
wym. 
21,5 x 9,5 x 11 cm

19,99
 -33%

29,99

KIDLAND®

Zestaw drewnianych 
pojazdów
zawiera 6 pojazdów i 6 stacji,
stacje można stawiać
jedna na drugiej,
pojazdy mogą poruszać się 
po drewnianych torach,
od 2 r.ż.

39,99
 -20%

49,99KIDLAND®

Instrumenty muzyczne
zestaw,
od 3 r.ż. 39,99

tylko

KIDLAND®

Drewniany zestaw 
do herbaty
od 3 r.ż.

elementów

KIDLAND®

Żółw z muzyką 
i lampką
różne kolory,
od 6 m.ż.,
baterie w zestawie

KIDLAND®

Zestaw 
do zabawy Pizza
drewniany,
od 3 r.ż.

24,99
 -16%

29,99

27
 elementów

elementów

24,99
 -24%

32,99

HITHITHIT

KIDLAND®

Drewniany zestaw 
grillowy
od 3 r.ż.

elementy

10
 elementów

NOWA OFERTA TYGODNIA

OD CZWARTKU 5.11

Frajda… 
dla dzieci 
i rodziców!

Zadbaj o dobrą zabawę 
swoich pociech i podaruj im 

drewniane zabawki marki Kidland®. 
Bezpieczne, pięknie zaprojektowane 
i wyprodukowane z materiałów 
posiadających certyfi kat FSC 
(świadczący o produkcji zgodnej 
z odpowiedzialną gospodarką leśną). 
Wybierz mądrze i wspieraj rozwój 
tych, których kochasz najbardziej!



Dowiedz się więcej na 
www.kaufland.pl/nagrody
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Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  3

39,99
tylko

HIT

KIDLAND®

Drewniany 
zwierzak
do ciągnięcia,
z pętlą motoryczną,
Żyrafa lub Zebra,
od 12 m.ż.

16,99

39,99

KIDLAND®

Drewniany zestaw 
do herbaty
od 3 r.ż.

39,99
 -20%

49,99

14
 elementów

KIDLAND®

Pluszowy 
zwierzak
różne rodzaje

KIDLAND®

Żółw z muzyką 
i lampką
różne kolory,
od 6 m.ż.,
baterie w zestawie

24,99
 -28%

34,99

FISHER-PRICE
Wesoły Padzik Malucha
interaktywna zabawka w formie
kontrolera do gier,
uczy kształtów, 
liter, kolorów i liczb,
2 poziomy: 
nauka i zabawa,
od 6 m.ż.

FISHER-PRICE
Podróżne
Kluczyki
lub Muzyczny 
Hantelek Malucha
od 6 m.ż.

49,99
tylko

49,99
tylko

100 cm

PLAY-DOH 
Tosty z ciągnącym 
się serem 
od 3 r.ż. PLAY-DOH 

Kasa 
fiskalna
od 3 r.ż.49,99

tylko

79,99
tylko

24,99

KIDLAND®

Drewniany zestaw 
grillowy
od 3 r.ż. 24,99

 -37%
39,99

22
 elementy

elementów



Nasze 
nagrody: Dowiedz się więcej na 

www.kaufland.pl/nagrody
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Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  4

9,99

L.O.L. Surprise 
Lil Sis and Pets

TOP ARTYKUŁ!

24,99
tylko

HIT

Lalka Barbie
różne rodzaje

FROZEN 2 
Śpiewająca lalka 
Anna lub Elsa
od 3 r.ż.

99,99
tylko

Zestaw Jednorożce 
lub Konie
3 konie lub jednorożce
z akcesoriami,
od 3 r.ż. 34,99

 -22%
44,99

29,99
 -25%

39,99

Stajnia 
z koniem
dwa rodzaje,
w zestawie: koń, 
boks, ogrodzenie,
kącik do mycia, koryto, wiaderko 
i łopatka,
od 3 r.ż.

-25%z koniem
dwa rodzaje, 25%
Stajnia 
z koniem

Samochodzik
różne rodzaje,
od 3 r.ż.

Szczęśliwy 
Pojazd
różne rodzaje,
od 12 m.ż.

34,99

39,99
 -20%

49,99

Posterunek policji
z 3 autami i windą,
od 3 r.ż.,
wym. 
45 x 26 x 25 cm

elementów

NOWA OFERTA TYGODNIA

OD CZWARTKU 5.11



Dowiedz się więcej na 
www.kaufland.pl/nagrody
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Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  5

34,99

69,99
tylko

59,99
tylko

Zestaw 
samochodzików 
9 autek,
skala 1 : 64,
od 3 r.ż.

Rywalizacja Mistrzów
zestaw,
3 tory do wyboru,
od 4 r.ż.

Transporter 
samochodowy
w zestawie 3 samochodziki,
od 3 r.ż.

24,99
 -28%

34,99

Samochodzik
różne rodzaje,
od 3 r.ż.

15,99
 -20%
19,99

HIT

Szczęśliwy 
Pojazd
różne rodzaje,
od 12 m.ż.

34,99
 -22%

44,99

44,99
 -25%

59,99

Kolejka 
z torem 
dł. 355 cm,
od 3 r.ż.

Kolejka Express
z cysterną,
od 3 r.ż.

64,99
 -23%

84,99

Posterunek policji
z 3 autami i windą,
od 3 r.ż.,
wym. 
45 x 26 x 25 cm 49,99

 -16%
59,99

Explorer Pojazd Krosowy
skala 1 : 18,
różne rodzaje

54,99
 -21%

69,99

HIT

28
 elementów

HIT



Nasze 
nagrody: Dowiedz się więcej na 

www.kaufland.pl/nagrody
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Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  6

9,99

34,99
tylko

HIT
HIT

KIDLAND®

Keyboard
z dźwiękiem i różnymi efektami,
8 stylów muzycznych
i 8 instrumentów dźwiękowych,
melodie demo,
nagrywanie i odtwarzanie,
od 3 r.ż.

54,99
tylko KIDLAND®

Mikrofon 
do karaoke
na statywie,
złącze 
3,5 mm,
od 4 r.ż.

49,99
tylko

KIDLAND®

Gitara rockowa
z odgłosem gitary i innymi 
efektami dźwiękowymi,
z pasem na ramię,
od 3 r.ż.,
baterie w zestawie

KIDLAND®

Zwierzątko na smyczy LED
z dźwiękiem,
długość smyczy ok. 65 cm,
różne rodzaje, 
od 18 m.ż.

59,99
tylko

Interaktywna 
Papuga
powtarza dźwięki,
od 2 r.ż.

Interaktywne 
zwierzątko
porusza się,
powtarza zdania,
różne rodzaje, 
od 3 r.ż. 39,99

tylko

CAROTINA
Gra edukacyjna
Logika 3 w 1, Piszę 
pierwsze słowa,
Loteryjka słowna, 
Alfabet i pierwsze 
liczby,
od 3 r.ż.

ALEXANDER
Gry planszowe
mini 
różne rodzaje

7,99

ALEXANDER 
Gry
różne rodzaje

19,99

49,99
tylko

NOWA OFERTA TYGODNIA

OD CZWARTKU 5.11



Dowiedz się więcej na 
www.kaufland.pl/nagrody
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Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  7

Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

HIT

59,99

34,99
tylko

TREFL
Gra 
Grzybobranie 
Trelików
od 4 r.ż.

54,99
tylko

TREFL
Gra 
zręcznościowa
Beczka 
Śmiechu
od 5 r.ż.

CAROTINA
Gra edukacyjna
Logika 3 w 1, Piszę 
pierwsze słowa,
Loteryjka słowna, 
Alfabet i pierwsze 
liczby,
od 3 r.ż.

CAROTINA
Gra edukacyjna
Ćwiczę pamięć, Loteria 
ze słówkami,
Pociąg ze zwierzętami,
od 3 r.ż.

39,99
 -20%

49,99

19,99
 -33%

29,99

ALEXANDER
Gry planszowe
mini 
różne rodzaje

7,99
 -20%
9,99

ALEXANDER 
Gry
różne rodzaje 39,99

 -20%
49,99

TREFL
Puzzle 4 w 1
różne rodzaje,
od 4 r.ż. 19,99

tylko

19,99
tylko

ALEXANDER
Gra planszowa 
Scriba Travel



Darmowy 
INTERNET
w markecieWydawca: Kaufl and Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k., Adres wydawcy i redakcji: al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław;
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Dział Obsługi Klienta: tel. 800 300 062; Data wydania: 4.11.2020.

Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Niektóre artykuły mogą nie być dostępne we wszystkich marketach. 
W zależności od marketu produkty mogą różnić się wzorami, rozmiarem 
i kolorem. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020
Kaufl and Gazeta dla Klienta – dodatek do numeru 45 z dnia 5.11.2020

Oferta ważna od 5.11.2020 do 5.12.2020, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Buldożer 
budowlany
60252

36,99
tylko

Letnia kostka 
do zabawy Emmy 
41414
lub Stephanie
41411

69,99
tylko

Sypialnia
10926

ze zwierzątkiem
różne rodzaje,
wysokość lalki 15 cm,
od 4 r.ż.

ARTYK
Pchacz edukacyjny
zabawka dla maluszków, 
które stawiają
swoje pierwsze kroki,
od 9 m.ż.

69,99

49,99
tylko

35,99
tylkoPolicyjny patrol powietrzny

60206
lub Samochód policyjny
60239

Zestaw 
Plac budowy
wym. 
43 x 35 x 18 cm,
od 3 r.ż. 69,99

tylko

75
 elementów

OD CZWARTKU 5.11
DO SOBOTY 5.12
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