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Oferta ważna od 10.06.2021 do 30.06.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów zamieszczone 
na naszych stronach reklamowych mogą się nieznacznie różnić od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż 
w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły prezentowane w gazecie reklamowej oznaczone są w sklepie hasłem 
Promocja. Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

OD CZWARTKU 10.06
DO ŚRODY 30.06

Zyskaj 4x więcej punktów 
za zakupy z kartą
Szczegóły na str. 8

TYLKO OD CZWARTKU 10.06 
DO ŚRODY 16.06-PUNKCIAK_KOSZYK.

AI

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

Opiekacz 
do kanapek
nieprzywieralna powłoka,
regulacja temperatury

Garnek emaliowany
do wszystkich rodzajów kuchenek,
można myć w zmywarce

OFERTA 
SPECJALNA-12%

39,99

34,9934,99

OFERTA 
SPECJALNA-20%

24,99

19,9919,99

OFERTA 
SPECJALNA-22%

34,99

26,9926,99

OFERTA 
SPECJALNA-33%

59,99

39,9939,99

moc 750 W

śr. 20 cm

poj. 2,25 l

poj. 1 l

śr. 16 cm

JAKOŚĆ 
MÓWI 
SAMA 
ZA SIEBIE

ZAWSZE DOSTĘPNE  
I TO W NISKICH CENACH

– MARKI WŁASNE Kaufl andu

śr. 24 cm

poj. 3,3 l

Zaopiekaczuję się najlepiej 
Twoimi kanapkami!
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Oferta ważna od 10.06.2021 do 30.06.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania 
zapasów. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 

NIEZASTĄPIONE W KUCHNI
Switch On® to artykuły AGD dobrej jakości, łatwe 

w obsłudze, bezpieczne dla użytkownika, 
wyróżniające się atrakcyjnymi niskimi cenami.

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

Sokowirówka JU-B0201
2 poziomy prędkości,
pojemnik na sok ze skalą,
do 30 minut ciągłej pracy

OFERTA 
SPECJALNA-30%
129,90

89,9989,99
OFERTA 

SPECJALNA-16%
59,99

49,9949,99

OFERTA 
SPECJALNA-13%
229,90

199,90199,90
Grill kontaktowy CG-B0001
wyjmowane, nieprzywieralne 
płytki grillowe,
wyjmowana tacka na tłuszcz,
bezstopniowy regulator temperatury,
górna płyta w 5 poziomach

JAKOŚĆ 
MÓWI 
SAMA 
ZA SIEBIE

Wyciskarka 
do cytrusów
mechanizm 
włączania/wyłączania,
2 stożki wyciskające,
3 lata gwarancji

moc 30 W

Mikser ręczny z misą
5 prędkości pracy,
funkcja turbo,
misa o poj. 3,4 l,
3 lata gwarancji

moc 300 W

 nowoczesny design i wysoki poziom techniczny
 badane w renomowanych niezależnych instytutach 

 z 3-letnią gwarancją

Wrzuć na grill… 
w domu!
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Oferta ważna od 10.06.2021 do 30.06.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania 
zapasów. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 

NIEZASTĄPIONE W KUCHNI
Switch On® to artykuły AGD dobrej jakości, łatwe 

w obsłudze, bezpieczne dla użytkownika, 
wyróżniające się atrakcyjnymi niskimi cenami.

Sokowirówka JU-B0201
2 poziomy prędkości,
pojemnik na sok ze skalą,
do 30 minut ciągłej pracy

Smoothie 
maker
2 prędkości pracy,
ostrza ze stali 
nierdzewnej,
w zestawie: 
2 pojemniki
o poj. 0,35 l i 0,6 l

Zgrzewarka 
próżniowa VS-A0101
w zestawie folia 
o dł. 3 m,
do gotowania 
Sous-Vide, 
zamrażania,
utrzymywania 
świeżości

49,9949,99
OFERTA 

SPECJALNA-14%
69,99

59,9959,99

OFERTA 
SPECJALNA-28%

69,99

49,9949,99

OFERTA 
SPECJALNA-13%
149,90

129,90129,90
OFERTA 

SPECJALNA-20%
199,90

159,90159,90

OFERTA 
SPECJALNA-22%

89,99

69,9969,99

moc 450 W

moc 300 W

moc 140 W

poj. 1000 ml

Gofrownica
nieprzywieralna 
powłoka,
bezstopniowa 
regulacja tempertaury,
zabezpieczenie 
przed przegrzaniem,
3 lata gwarancji

moc 1200 W

Toster
bezstopniowa 
regulacja 
temperatury

moc 700 W

 nowoczesny design i wysoki poziom techniczny
 badane w renomowanych niezależnych instytutach 

 z 3-letnią gwarancją
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Oferta ważna od 10.06.2021 do 30.06.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania 
zapasów. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 

TERAZ GOTOWANIE JEST PROSTE!
Szykujesz się do gotowania? 

Sięgnij po profesjonalne, stylowe naczynia 
i akcesoria kuchenne Spice & Soul!

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

Otwieracz 
do puszek

Korkociąg

Pojemnik na żywność
można myć w zmywarce,
odporny na temperaturę 
od –40°C do 100°C

Szybkowar
ze stali nierdzewnej,
wielowarstwowe dno,
bezpieczny, nienagrzewający się uchwyt,
przystosowany do wszystkich rodzajów kuchenek

OFERTA 
SPECJALNA-24%

14,49

10,9910,99

OFERTA 
SPECJALNA-20%
249,90

199,90199,90

OFERTA 
SPECJALNA-10%

9,99

8,998,99

9,999,99

OFERTA 
SPECJALNA

29,99

22,9922,99
-23%

OFERTA 
SPECJALNATANIO

tylko

9,999,99
poj. 1200 ml poj. 2000 ml

śr. 22 cm

poj. 9 l

Pojemnik na żywność
można myć w zmywarce,
odporny na temperaturę 
od –40°C do 100°C

JAKOŚĆ 
MÓWI 
SAMA 
ZA SIEBIE

 wykonane z trwałych materiałów
 nie zawierają BPA (bisfenol A) 

 jakość poddawana regularnym testom

Wyjątkowa para… 
szybcy i pyszni!
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Oferta ważna od 10.06.2021 do 30.06.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania 
zapasów. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 

TERAZ GOTOWANIE JEST PROSTE!
Szykujesz się do gotowania? 

Sięgnij po profesjonalne, stylowe naczynia 
i akcesoria kuchenne Spice & Soul!

Tłuczek 
do ziemniaków
ze stali 
nierdzewnej

Forma do pieczenia
odporna na temperaturę 
do 250°C

Chochla
ze stali 
nierdzewnej

OFERTA 
SPECJALNA-20%

24,99

19,9919,99

OFERTA 
SPECJALNA-24%

24,99

18,9918,99
OFERTA 

SPECJALNATANIO-16%
59,99

49,9949,99

OFERTA 
SPECJALNA-25%

19,99

14,9914,99

199,90199,90

OFERTA 
SPECJALNA-38%

12,99

7,997,99

OFERTA 
SPECJALNA-35%

15,49

9,999,99 OFERTA 
SPECJALNA-33%

14,99

9,999,99
OFERTA 

SPECJALNA-15%
19,99

16,9916,99
9,999,99

wym. 41 x 26,5 cm

wym. 29 x 20 x 1 cm

wym. 42 x 28,5 x 1 cm

Deska 
do krojenia

Tarka 
wielofunkcyjna
6 wymiennych 
wkładów tnących

do wszystkich rodzajów kuchenek

można myć w zmywarce

śr. 16 cm

poj. 1,14 l

Rondel 
emaliowany

śr. 12 cm

poj. 800 l

Kubek 
emaliowany

 wykonane z trwałych materiałów
 nie zawierają BPA (bisfenol A) 

 jakość poddawana regularnym testom

250°C
PIEKARNIK
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Oferta ważna od 10.06.2021 do 30.06.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania 
zapasów. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 

DO DOMOWEGO WARSZTATU
Dzięki narzędziom i przyborom My Project nie musisz się 

już obawiać remontów w domu i prac w ogrodzie. 
A i Twój samochód będzie zadowolony…

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA-28%

69,99

49,9949,99

OFERTA 
SPECJALNA-16%

5,99

4,994,99
Rękawice 
odporne 
na przecięcie
rozmiar 8,
z lateksu i bawełny

OFERTA 
SPECJALNA-16%

59,99

49,9949,99
Elektroniczny przyrząd pomiarowy
pomiar napięcia, prądu, rezystancji,
tester diod,
czytelny wyświetlacz

Zestaw narzędzi 
precyzyjnych
bity, klucze nasadowe,
wkrętak z grzechotką, 
wysuwany śrubokręt

JAKOŚĆ 
MÓWI 
SAMA 
ZA SIEBIE

69
części

 wysoka jakość produktów monitorowana przez niezależne instytuty
 wykonane z trwałych materiałów

 proste i bezpieczne w użyciu

Panie majster – 
weź mnie do roboty!



06-07_MP_NF_NASZEMARKI_8str_KW23    |     1. 06 2021, 18:46

Oferta ważna od 10.06.2021 do 30.06.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania 
zapasów. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 

DO DOMOWEGO WARSZTATU
Dzięki narzędziom i przyborom My Project nie musisz się 

już obawiać remontów w domu i prac w ogrodzie. 
A i Twój samochód będzie zadowolony…

49,9949,99

OFERTA 
SPECJALNA-28%

13,99

9,999,99Klucze Torx 
T10-T50

4,994,99
OFERTA 

SPECJALNATANIO-33%
11,99

7,997,99

Szczypce 
boczne
ze stali 
węglowej,
dł. 15 cm

OFERTA 
SPECJALNA-25%

7,99

5,995,99Klucze 
imbusowe

OFERTA 
SPECJALNA-10%

29,99

26,9926,99
Narzędzie 
wielofunkcyjne
z kieszenią,
12 narzędzi

OFERTA 
SPECJALNA

9,99

7,997,99
-20%

Wkrętak
z 6 bitami

8
sztuk

8
sztuk

 wysoka jakość produktów monitorowana przez niezależne instytuty
 wykonane z trwałych materiałów

 proste i bezpieczne w użyciu
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Darmowy 
INTERNET
w markecie

Masz życzenia, sugestie lub pytania na temat Kauflandu? Skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 300 062
lub internetowo www.kaufland.pl/kontakt. Oferta ważna od 10.06.2021 do 30.06.2021, chyba że na stronach ulotki wskazano inaczej, lub do wyczerpania 
zapasów. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły 
promocyjne, ze względu na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Niektóre artykuły mogą nie być 
dostępne we wszystkich marketach. W zależności od marketu produkty mogą różnić się wzorami, rozmiarem i kolorem.

TYLKO OD CZWARTKU 10.06  DO ŚRODY 16.06

�

4x więcej punktów 
za zakupy za min. 3 zł
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za zakupy za min. 3 zł
Zgarnij 4x więcej 

punktów
za zakupy z kartą PAYBACK!

Kupon wystarczy zeskanować 1 raz. Kwota zakupów dokonanych w okresie 
29.04-13.05 sumuje się. Punkty promocyjne zostaną naliczone do 21.05. 
Szczegóły (w tym produkty wyłączone) i regulamin na kaufland.pl/payback. 

Zeskanuj kupon i kartę PAYBACK 
podczas dowolnych zakupów i zapunktuj! 

Więcej okazji 
do zAPPunktowania  

znajdziesz w aplikacji 
PAYBACK!

NIE MASZ JESZCZE APLIKACJI?

POBIERZ JĄ JUŻ DZIŚ!POBIERZ JĄ JUŻ DZIŚ!

4x więcej punktów 

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

Czajnik K-L0101
ochrona przed przegrzaniem 
i gotowaniem na sucho, 
ukryty element grzejny

Patelnia aluminiowa
do wszystkich rodzajów kuchenek,
można myć w zmywarce

OFERTA 
SPECJALNA-10%

49,99

44,9944,99

OFERTA 
SPECJALNA-22%

44,99

34,9934,99

OFERTA 
SPECJALNA-20%

34,99

27,9927,99

OFERTA 
SPECJALNA-23%

64,99

49,9949,99

OFERTA 
SPECJALNA-32%

39,99

26,9926,99

OFERTA 
SPECJALNA-14%

69,99

59,9959,99

śr. 20 cm

pojemność 1,7 l

JAKOŚĆ 
MÓWI 
SAMA 

ZA SIEBIE

śr. 24 cm

śr. 25 cm

śr. 28 cm

śr. 32 cm

Patelnia do naleśników
do wszystkich rodzajów kuchenek 
(oprócz indukcyjnych), 
można myć w zmywarce,
powłoka PTFE

moc 300 W

Czaj, czaj, czuwaj 
– zawsze gotowy 
do gotowania!
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