
OD CZWARTKU, 
23.03

KATALOG
OD PONIEDZIAŁKU, 20.03 
DO SOBOTY, 25.03

5745*Szczegóły na s. 45

119,-*
139,-**

TANIEJ
TYLKO 

W SOBOTĘ*

1 zestaw

20 zł

OD PONIEDZIAŁKU, 
20.03 | S. 2

Mop obrotowy 
Spin and Clean 
z wiadrem

*Szczegóły s. 27

TYLKO W CZWARTEK, 23.03.2023 R.

TANIEJ*
30%

*Szczegóły s. 3

TANIEJ*30% drugi tańszy produkt

Odzież sportowa 
i dresowa

ubrania dziecięce z bohaterami bajek 

OD SOBOTY, 
25.03 | S. 45

T-shirty
dziecięce,
2 szt.

16,98 za 2-pak

8,49
czyli

1 szt.

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

drugi tańszy produkt



bezszwowe, ozdobne 
wykończenie 

z kieszonką na kluczyk

elementy odblaskowe

idealne do biegania

Nasza nowa kolekcja  
mody sportowej sprawdzi się  
zarówno podczas treningów, 

 jak i na co dzień. Łączy w sobie  
funkcjonalność, wygodę

 i stylowy wygląd!

3...2...1... SPORT! 

Leginsy damskie sportowe
• rozmiary: S-L
• 5 wzorów

39,99
1 para

wysoki stan  
i szeroki pas 

modelujące sylwetkę

materiał
odprowadzający 

wilgoć

materiał 
szybkoschnący

 min. 
82% 

z materiału 
pochodzącego 

z recyklingu

Certified to the GRS
Made with recycled polyester

www.controlunion-germany.com
CU851646

BIERZE
 UDZIAŁ 
W AKCJI

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 12/232



z kieszonką na kluczyk z tyłu wygodna kieszonka
na zamek błyskawiczny

Legginsy sportowe damskie
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

SUPERCENA

34,99
1 para

materiał
odprowadzający 

wilgoć

materiał 
szybkoschnący

Odzież dresowa i sportowa 

30% akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych

tylko w poniedziałek, 20.03.2023 r.

TANIEJ*
drugi tańszy produkt

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 12/23 3

OD PONIEDZIAŁKU,  
20.03

*przy zakupie 2 produktów z kategorii odzież dresowa i sportowa ze str. 2-9 lub ich wielokrotności, drugi produkt 30% taniej.  
Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych  
w poniedziałek, 20.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Akcja nie obejmuje bielizny oraz kurtek softshell. 

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



Styl i komfort. 
Na trening. Na spacer. 
Na co dzień.  

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 12/234

Moda rekreacyjna i sportowa
jest tak różnorodna jak my. Odzież dresowa to must-have każdego sportowca,  

czy to przed treningiem, po nim, czy w życiu codziennym.
Jest superwygodna, utrzymuje ciepło i zawsze zapewnia świetny wygląd.

Zeskanuj QR CODE i uzyskaj więcej informacji



 tylko 
w poniedziałek

kupując bluzę i spodnie 
dresowe damskie za zestaw 

zapłacisz jedyne 

81,48

Spodnie dresowe 
damskie z bawełną
• rozmiary: XS-L
• 6 wzorów

Bluza dresowa 
damska z bawełną
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

SUPERCENA

49,99
1 szt.

SUPERCENA

44,99
1 para

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

COTTON MADE 
IN AFRICA
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*przy zakupie 2 produktów z kategorii odzież dresowa i sportowa ze str. 2-9 lub ich wielokrotności,
drugi produkt 30% taniej. Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie.

Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych w poniedziałek, 20.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Akcja nie obejmuje bielizny oraz kurtek softshell. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

30% akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych

tylko w poniedziałek, 20.03.2023 r.

TANIEJ*
drugi tańszy produkt

Odzież dresowa i sportowa 

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 12/23 5

OD PONIEDZIAŁKU,  
20.03



wstawki z tkaniny mesh  
zapewniają optymalną 
cyrkulację powietrza

T-shirt sportowy damski
• rozmiary: S-L
• 2 wzory

19,99
1 szt.

*przy zakupie 2 produktów z kategorii odzież dresowa i sportowa ze str. 2-9 lub ich wielokrotności,
drugi produkt 30% taniej. Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie.

Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych w poniedziałek, 20.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Akcja nie obejmuje bielizny oraz kurtek softshell. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

z siateczką mesh  
dla zwiększenia oddychalności

Stopki sportowe, 5 par
• rozmiary damskie: 35-42, 2 zestawy do wyboru
• rozmiary męskie: 41-46, 2 zestawy do wyboru

19,95 za 5-pak

3,99
czyli

1 para

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

5X

5X

średni poziom podtrzymania biustu 
- idealny podczas tańca, jazdy na rowerze itp.

wyściełane miseczki z fiszbinami 

regulowane ramiączka  
dla idealnego dopasowania

BIERZE
 UDZIAŁ 
W AKCJI

BIERZE
 UDZIAŁ 
W AKCJI

29,99
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 12/236

Biustonosz sportowy damski
• rozmiary: 75A, 75B, 80B, 80C lub S-L
• 2 wzory



*przy zakupie 2 produktów z kategorii odzież dresowa i sportowa ze str. 2-9 lub ich wielokrotności,  
drugi produkt 30% taniej. Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie.  

Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych w poniedziałek, 20.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Akcja nie obejmuje bielizny oraz kurtek softshell. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

Bluza dresowa 
męska z bawełną
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory

 tylko 
w poniedziałek

kupując bluzę i spodnie 
dresowe męskie za zestaw 

zapłacisz jedyne

94,89

SUPERCENA

59,90
1 szt.

Spodnie dresowe 
męskie z bawełną
• rozmiary: S-XL
• 3 wzory

SUPERCENA

49,99
1 para
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30% akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych  
tylko w poniedziałek, 20.03.2023 r.

TANIEJ*
drugi tańszy produkt

Odzież dresowa i sportowa 

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 12/23 7

OD PONIEDZIAŁKU,  
20.03



3x

3x

Stopki sportowe, 3 pary
• rozmiary damskie: 35-42, 2 zestawy do wyboru
• rozmiary męskie: 39-46, 2 zestawy do wyboru

11,97 za 3-pak

3,99
czyli

1 para

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

3X

3X

Moda dresowa - najlepszy wybór!

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

35,97 za 3-pak

11,99
czyli

1 para

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

W sporcie poza wynikami
i poprawą kondycji ważny
jest też odpowiedni ubiór. 

Niezależnie od tego,
 jaki sport uprawiasz, 

wygodny dres to podstawa.

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 12/238



*przy zakupie 2 produktów z kategorii odzież dresowa i sportowa ze str. 2-9 lub ich wielokrotności,
drugi produkt 30% taniej. Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie.

Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych w poniedziałek, 20.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Akcja nie obejmuje bielizny oraz kurtek softshell. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

jakość, którą pokochasz!

 tylko 
w poniedziałek

kupując bluzę i spodnie 
dresowe męskie za zestaw 

zapłacisz jedyne

 111,83

wyjątkowo miękki 
i przyjemny 

w dotyku materiał

Spodnie dresowe 
męskie z bawełną
• rozmiary: S-XL
• 3 wzory

59,90
1 para

69,90
1 szt.

Bluza dresowa 
męska z bawełną
• rozmiary: S-XL
• 3 wzory
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grubszy materiał, 
podwójnie tkany - dłużej 

zachowują kształt

30% akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych

tylko w poniedziałek, 20.03.2023 r.

TANIEJ*
drugi tańszy produkt

Odzież dresowa i sportowa 

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 12/23 9

OD PONIEDZIAŁKU,  
20.03



Kurtka termiczna 
męska softshell*
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory

79,90
1 szt.

Kurtka termiczna 
damska softshell*
• rozmiary: S-L
• 2 wzory

74,90
1 szt.

wodoodporna

zamek błyskawiczny
 z ochroną podbródka

materiał wierzchni niewchłaniający wody 
dzięki powłoce BIONIC-FINISH® ECO

Chłodne, wiosenne poranki? 
Wybierz kurtkę, która zapewni Ci 
izolację i ochronę przed wiatrem. 
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* Produkt dostępny w wybranych sklepach.
Dowiedz się więcej na obsluga-klienta.lidl.pl
w czasie obowiązywania oferty.

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 12/2310



Dostawy do 
paczkomatów 
InPost

30 dni  
na zwrot towaru

Zwroty  
za darmo

w Twojej kuchni
Wielkanocni pomocnicy 

Online.

Zawsze.

lidl.pl

498242

Grill kontaktowy 2000 W

SUPERCENA

349,-
1 zestaw

Szybkowar  
Secure Click 6 

SUPERCENA

249,-
1 zestaw

Wyciskarka 
do cytrusów 25 W  

SUPERCENA

44,99
1 zestaw

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

R 12/23 11



Ø 23 cm
2,8 l

Ø 26 cm

TERMISIL GLASS 
jest jedynym w Polsce i jednym z kilku  

w Europie producentów żaroodpornych naczyń  
ze szkła borokrzemowego najwyższej jakości

Żaroodporna misa 
lub forma do tarty
• odporna na temp. od -40 do +300°C

21,99
1 szt.

Brytfanna z odlewu
aluminiowego 5,7 l
• ok. 39 x 22 x 15,7 cm (z pokrywką)
• wysokiej jakości ceramiczna 
 powłoka zapobiegająca przywieraniu

44,99
1 zestaw

Zestaw pojemników
do przechowywania  
żywności, 13 szt.
• odporne na temp. od -20 do 100°C
• przystosowane do mycia w zmywarce 
• 2 zestawy do wyboru

grubość dna: ok. 4,5 mm

brytfanna żaroodporna do 250°C,
pokrywka do 180°C

energooszczędność dzięki
równomiernemu
i szybkiemu nagrzewaniu

SUPERCENA

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 12/2312

OD PONIEDZIAŁKU,  
20.03



Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 329 zł/1 zestaw
* w odniesieniu do ceny dotychczasowej, wyłącznie w sklepach stacjonarnych 
**cena dotychczasowa

279,-
329,-**

50 zł TANIEJ*

1 zestaw

ok. 32 x 32 cm

Ręczniki 
kuchenne  
frotté, 3 szt.
• 2 zestawy do wyboru

idealna również do twardych warzyw

zamykana wylewka na sok

wyciskanie z prędkością 60 obr./min pozwala zachować składniki odżywcze i witaminy 

75 MM

BARDZO DUŻY
 OTWÓR (75 MM) 
DO WYCISKANIA 
SOKU Z CAŁYCH 

OWOCÓW

Wyciskarka 
wolnoobrotowa 300 W
• z pojemnikami na sok

i miąższ oraz szczoteczką czyszczącą

PEŁNOWARTOŚCIOWE
SOKI, ZROBIONE ZE ŚWIEŻYCH

OWOCÓW I WARZYW, DOSTARCZAJĄ
WIELU WITAMIN. BY WZMACNIAĆ
SWOJĄ ODPORNOŚĆ ZALECA SIĘ

PICIE SOKU CODZIENNIE!
WARTO WIĘC MIEĆ WYCISKARKĘ,

DZIĘKI KTÓREJ BĘDZIE
TO PROSTE I PRZYJEMNE!

MOC OWOCÓW 
I WARZYW!
 WSPIERAJ

 ODPORNOŚĆ 
NA WIOSNĘ!

Cyfrowa waga kuchenna
• ważenie z dokładnością do 1 g
• baterie w zestawie
• 4 wzory

39,99
1 zestaw

100% bawełny

maks. 5 kg

wyświetlacz LCD

14,97 za 3-pak

4,99
czyli

1 szt.

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

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 12/23 13

OD PONIEDZIAŁKU,  
20.03



krajalnica do jabłek
korkociąg

krajalnica do jajek

otwieracz do puszek

praska do czosnku

ok. 1,55 l 

20 cm

20 cm

15 cm

2x: 9 cm, 11 cm

2x: 8 cm, 12 cm

ok. 5,2 l

ok. 3,45 l 

na zewnątrz matowe, wewnątrz błyszczące

Akcesoria kuchenne 
• 5 wzorów

29,99
1 szt.

Nóż lub zestaw noży
ze stali szlachetnej
• przystosowane do mycia w zmywarce
• do wyboru: nóż uniwersalny, nóż do mięsa,  

nóż do trybowania, 2 noże do warzyw
lub 2 noże do sera

29,99
1 szt./1 zestaw

Zestaw 3 misek 
ze stali szlachetnej
• odporne na temp. od -20 do 250°C

59,90
1 zestaw

Farbki do ozdabiania jajek
• 4 zestawy do wyboru

5,99
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 12/2314
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Ø ok. 27 cm; 

Zestaw podkładek  
na stół, 4 szt.
• 2 zestawy do wyboru

27,99
1 zestaw

wzór liścia palmowego

chroni stół  
przed plamami  
i uszkodzeniami

ok. 38 x 45 cm

Serwis do kawy 
z porcelany, 
18 elementów
• 6 talerzyków deserowych,  

6 filiżanek do kawy,
6 spodków pod filiżanki

149,-
1 zestaw

199,-
1 zestaw

z wysokiej 
 jakości porcelany

Ø ok. 21 cm

Ø ok. 27 cm

Zastawa obiadowa, 
18 elementów
• 6 talerzy płaskich,

6 talerzy głębokich,
6 talerzyków deserowych

Ø ok. 21 cm

Ø ok. 15,5 cm

Ø ok. 21 cm

poj. ok. 180 ml

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Bateria zlewozmywakowa
• z perlatorem i wytrzymałą tarczą ceramiczną
• 2 wzory

179,-
1 zestaw

ruchoma sprężyna spiralna 
ze stali szlachetnej

regulowany ogranicznik temperatury

funkcja oszczędzania energii:
w pozycji środkowej  
płynie tylko zimna woda

Grill elektryczny  
PR1100 HAKU 1000 W
• nieprzywierająca powłoka
• automatyczna kontrola

temperatury
149,-

1 szt.

Blender ręczny 
VENUS 1000 W
• bezstopniowa regulacji mocy

oraz funkcja turbo

169,-
1 zestaw

otwierany do 180°

nienagrzewający się uchwyt

metalowa stopa

w zestawie rozdrabniacz,  
trzepaczka i pojemnik z miarką

4 wydajne ostrza
 ze stali nierdzewnej

TURBO

tradycyjna polska marka

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Garnek Ø 20 cm

109,-
1 zestaw

Garnek Ø 22 cm

139,-
1 zestaw

Gerlach to polska marka z 260-letnią historią tworzenia 
wysokiej jakości produktów dla domu. Marka obecna  

na polskich stołach na co dzień i od święta. 

Od wieków zachowuje stałe wartości oraz czerpie 
z nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym wspólne 

gotowanie staje się łatwiejsze, a każda chwila
 spędzona razem staje się wyjątkowa.

Garnki linii FIRST: 
- posiadają grube, trójwarstwowe dno
z wbudowanym dyskiem aluminiowym

- są wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 
- posiadają wewnętrzną miarkę, która ułatwia

odmierzanie dodawanych składników
- w zestawie z dopasowaną pokrywką ze szkła

hartowanego z odpowietrznikiem pary

5 l

2 l

Przystosowane do wszystkich rodzajów kuchenek,  
także indukcyjnych oraz do mycia w zmywarce  
i podgrzewania w piekarniku do 180°C.

równomierna  
dystrybucja ciepła

łatwe  
czyszczenie

SMART  
Zestaw 5 noży  
w bloku
• 2 zestawy do wyboru

SUPERCENA

149,-
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.
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podwójne ścianki dla 
dobrej izolacji termicznej

przystosowane do kuchenek mikrofalowych

przystosowane do 
mycia w zmywarce

4x 50 ml

2 x 460 ml

szkło borokrzemowe
jest bardzo lekkie i błyszczące, 

a także odporne na duże
zmiany temperatur
oraz zarysowania 

CZY WIESZ, ŻE..
nasze szklanki wykonane 
zostały ręcznie, techniką 

dmuchanego szkła?34,99
1 zestaw

Zestaw szklanek
termicznych
• ze szkła borokrzemowego
• 8 zestawów do wyboru

Akcesoria do herbaty 
z bambusem
• z porcelany
• 3 wzory

44,99
1 szt./1 zestaw

dzbanek do herbaty

z wyjmowanym sitkiem  
z porcelany do zaparzania

poj. ok. 670 ml

zestaw 2 kubków  
z podkładkami

poj. ok. 300 ml
cukiernica i dzbanek do mleka

2 x 300 ml

Kawiarnia 
w Twoim  
domu!

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 12/2318

OD PONIEDZIAŁKU,  
20.03



wyjmowany blok  
zaparzający można szybko  

umyć pod bieżącą wodą

trwały, ceramiczny młynek 
posiada 12 ustawień, dzięki 
czemu ziarna kawy można 
zmielić w dowolny sposób

Automatyczny  
ekspres do kawy  
Philips Series 800 
• w zestawie: tubka smaru, łyżka

do mierzenia, pasek testowy  
twardości wody

• zestaw nie zawiera filtra
AquaClean

poj. zbiornika 1,8 l

Twoja 
idealna kawa!

Dostosuj 
intensywność 

i ilość kawy, korzystając 
w menu z funkcji 

Moja Kawa. 

aż

15 
barów

Stwórz dla siebie
 i swoich bliskich 

niezapomniane chwile 
o zapachu kawy!

SUPERCENA

1199,-
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.
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DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ NASZE  

UBRANKA?

MARKĘ LUPILU 
POKOCHALI  

POLSCY KLIENCI 

są naturalne i oddychające dzięki 100% 
bawełny lub jej wysokiej zawartości 

ich jakość jest potwierdzona certyfikatami, 
które gwarantują bezpieczeństwo

nie podrażniają delikatnej skóry dziecka  
(nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia)

gwarantują dopasowanie krojów  
i rozmiarów oraz łatwość zakładania

mają modne kolory i wzory

wszystkie 
ubranka dziecięce 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 

odzież oraz obuwie 
dziecięce lub młodzieżowe 
marek lupilu® i pepperts!®

94%  
POLECIŁOBY JE INNYM

Źróło: ankieta przeprowadzona w aplikacji Lidl Plus w terminie 22.02.2023 – 28.02.2023 r. wśród Użytkowników kupujących ubranka marki Lupilu

ANKIETOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW 
LIDL PLUS KUPUJĄCYCH UBRANKA MARKI               

są wyprodukowane w 
trosce o środowisko, 
w bezpiecznych  
i przyjaznych warunkach

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Bluzy dresowe 
dziecięce, 2 szt.
• rozmiary: 86-116
• 3 zestawy do wyboru

55,98 za 2-pak

27,99
czyli

1 szt.

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

2X

2X

2X

2X

2X

2X

miękka dzianina

zakończenie nogawki  
ze ściągaczem 

rozmiar 86/92  
z wygodnym zapięciem  
na napy na ramieniu

2-pak bluz dresowych dziecięcych

20 zł
akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych tylko w czwartek, 23.03.2023 r.

TANIEJ*

Spodnie dresowe  
dziecięce, 2 pary
• rozmiary: 86-116
• 3 zestawy do wyboru

34,98 za 2-pak

17,49
czyli

1 para

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

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

COTTON MADE 
IN AFRICA

* Przy zakupie 2-paku bluz dresowych dziecięcych oraz 2-paku spodni dresowych
dziecięcych - 2-pak bluz dresowych 20 zł taniej. Akcja promocyjna dotyczy produktów
ze str. 21. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych w czwartek, 23.03.2023 r.
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

ZESTAW
to się

opłaca!

przy zakupie 2-paku bluz 
i 2-paku spodni dresowych dziecięcych

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Inicjatywa wspierająca uprawę  
bawełny w sposób przyjazny 
dla środowiska, z misją poprawy  
warunków życia afrykańskich 
plantatorów bawełny i ich rodzin.

COTTON MADE 
IN AFRICA

27,98 za 2-pak

13,99
czyli

1 para

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

Legginsy 
dziewczęce, 2 pary
• 95% bawełny, 5% elastanu

(LYCRA®) lub 93% bawełny,
5% elastanu (LYCRA®), 2% wiskozy

• rozmiary: 98-128
• 3 zestawy do wyboru

z koronką na 
zakończeniu nogawki

2X 2X 2X

2X

wszystkie 
ubranka dziecięce 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 

odzież oraz obuwie 
dziecięce lub młodzieżowe 
marek lupilu® i pepperts!®

2X

100% 
bawełny

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

OD CZWARTKU, 
23.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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2X

2X

błyszczące cekiny

T-shirty dziecięce, 2 szt.
• rozmiary: 86-116
• 4 zestawy do wyboru

16,98 za 2-pak

8,49
czyli

1 szt.

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

2-PAK
to się

opłaca!

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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2107L401747

Nasze buty posiadają  
certyfikat niemieckiego 

Instytutu „Sprawdzona jakość”

· wysoką jakość i wytrzymałość
· wysoki komfort podczas noszenia
· kontrolę pod kątem substancji
niebezpiecznych

Dzięki temu zapewniamy:

Certyfikowana 

JAKOŚĆ
w trosce o komfort stóp 

Twojego dziecka

WYPRODUKOWANE 
W TROSCE  
O ŚRODOWISKO

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

OD CZWARTKU, 
23.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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cholewka i wyściółka z czystej bawełny -  
stopa dziecka oddycha, nie poci się

wyściółka z materiału 
tekstylnego dla komfortu stóp                      

miękka, przyjemna dla stopy wkładka

wszystkie 
ubranka dziecięce 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 

odzież oraz obuwie 
dziecięce lub młodzieżowe 
marek lupilu® i pepperts!®

kolorowe detale

lekka podeszwa

rzepy ułatwiające  
samodzielne zakładanie
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Sneakersy dziecięce
• rozmiary: 24-30
• 4 wzory

49,90*
59,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK*

1 para

10 zł

Buty dziecięce
• rozmiary: 24-30
• 4 wzory

34,99*
44,99**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK*

1 para

10 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 44,99 zł/1 para*w odniesieniu do ceny regularnej - cena promocyjna obowiązuje wyłącznie
w sklepach stacjonarnych w czwartek, 23.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

**cena regularna od piątku, 24.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,90 zł/1 para

usztywniana pięta

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Kamizelka 
pikowana dziecięca  
z bohaterami bajek
• rozmiary: 98-128
• 2 wzory

59,90
1 szt.
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Spodnie  
dresowe chłopięce  
z bohaterami bajek
• rozmiary: 98-140
• 3 wzory

39,99
1 para

wyprodukowano w

40% 
z materiału  

pochodzącego 
z recyklingu

Certified to the GRS
Made with recycled polyester

www.controlunion-germany.com
CU851646

wypełnienie 
wyprodukowano w

100% 
z materiału  

pochodzącego 
z recyklingu

Certified to the GRS
Made with recycled polyester

www.controlunion-germany.com
CU851646

z kolekcji  
ŚWINKA PEPPA  

i PSI PATROL

z kolekcji  
PSI PATROL,  
SPIDERMAN 

lub JURASSIC PARK

przyjemnie lekka,  
nie krępująca ruchów dziecka

materiał wierzchni 
niewchłaniający 

wody

wiatroszczelna

OD CZWARTKU, 
23.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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30%
ubrania dziecięce z bohaterami bajek

TANIEJ*

akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie  
w sklepach stacjonarnych tylko w  czwartek, 23.03.2023 r. 

drugi tańszy produkt

100% 
bawełny

Piżama dziecięca  
z bohaterami bajek
• rozmiary: 98-140
• 6 zestawów do wyboru

39,99
1 zestaw

*przy zakupie 2 produktów ze s. 26-27 lub ich wielokrotności, drugi produkt 
30% taniej. Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie.
Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych tylko w czwartek 23.03.2023 r.
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie
lub na www.lidl.pl

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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19,95 za 5-pak

3,99
czyli

1 para

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

Skarpetki dziecięce,  
5 par
• rozmiary: 19-30
• 4 zestawy do wyboru

22,47 za 3-pak

7,49
czyli

1 para

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

Bokserki 
chłopięce, 3 pary
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 98-116
• 2 zestawy do wyboru

26,97 za 3-pak

8,99
czyli

1 para

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

Skarpetki dziecięce 
w pudełku ozdobnym,  
3 pary
• rozmiary: 23-34
• 5 zestawów do wyboru

6,98 za 2-pak

3,49
czyli

1 para

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

Stopki dziecięce,  
2 pary
• rozmiary: 23-34
• 8 zestawów do wyboru

2X

5X

5X

3X

idealny pomysł na  
prezent od zajączka

z motywem  
wielkanocnym

z elementami antypoślizgowymi

3X

Skarpetki dziecięce z motywem
świątecznym, 2 pary
• rozmiary: 27-38
• 3 zestawy do wyboru

drugi tańszy produkt

bielizna dziecięca

30% akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych tylko w czwartek, 23.03.2023 r. 

TANIEJ*

*przy zakupie 2 produktów z kategorii bielizna dziecięca ze s.28 lub ich wielokrotności, drugi produkt 30% taniej. Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie.
Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych tylko w czwartek 23.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl

8,98 za 2-pak

4,49
czyli

1 para

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

OD CZWARTKU, 
23.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Legginsy dziewczęce,  
2 pary
• 95% bawełny, 5% elastanu
• rozmiary: 122-164
• 2 zestawy do wyboru

31,98 za 2-pak

15,99
czyli

1 para

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

2X

wszystkie 
ubranka dziecięce 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 

odzież oraz obuwie 
dziecięce lub młodzieżowe 
marek lupilu® i pepperts!®

2X

DOUSSY
Koncentrat 
do płukania 
tkanin Sensitive
1,8 l/1 opak.
1 l = 5,44 zł

NOWOŚĆ

9,79 W TROSCE O CAŁĄ 
RODZINĘ

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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wszystkie 
ubranka dziecięce 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 

odzież oraz obuwie 
dziecięce lub młodzieżowe 
marek lupilu® i pepperts!®

Z KAPTUREM I OPUSZCZONĄ 
LINIĄ RAMION

NASZYTA KIESZEŃ 
NA RĘKAWIE

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

COTTON MADE 
IN AFRICA

*w odniesieniu do ceny regularnej - cena promocyjna
obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych w czwartek,
23.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

**cena regularna od piątku, 24.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Bluza dziewczęca z kapturem
• rozmiary: 122-164
• 2 wzory

29,99*
39,99**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK*

1 szt.

10 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,99 zł/1 szt.

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

OD CZWARTKU, 
23.03 

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 12/2330



MODNY KRÓJ  
Z WYSOKIM STANEM

OPTYMALNE DOPASOWANIE  
DZIĘKI ZAWARTOŚCI WŁÓKIEN  
WYSOKOGATUNKOWEGO 
ELASTANU LYCRA®

bluza dziewczęca lub jeansy

10 zł akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych 
tylko w czwartek, 23.03.2023 r. 

TANIEJ*

PAS Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI  
SZEROKOŚCI - Z GUMKĄ I GUZIKIEM

*w odniesieniu do ceny regularnej - cena promocyjna
obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych w czwartek,
23.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

**cena regularna od piątku, 24.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Jeansy chłopięce
• rozmiary: 122-164
• 2 wzory

34,99*
44,99**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK*

1 para

10 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 44,99 zł/1 para

Jeansy dziewczęce
• rozmiary: 122-164
• 2 wzory

39,99*
49,99**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK*

1 para

10 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,99 zł/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.
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LEKKA I ELASTYCZNA  
PODESZWA

WYŚCIÓŁKA Z MATERIAŁU  
TEKSTYLNEGO DLA KOMFORTU STÓP

Sneakersy to świetne rozwiązanie dla młodzieży,  

której zależy na połączeniu funkcjonalności, 
modnego wyglądu, wygody i zdrowia stóp. 
Są bardzo lekkie, dzięki czemu nie obciążają stóp  
i zapewniają komfort podczas chodzenia  

oraz biegania. To idealne rozwiązanie na co dzień!
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WYPRODUKOWANE 
W TROSCE  
O ŚRODOWISKO

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 64,90 zł/1 para.
*w odniesieniu do ceny regularnej - cena promocyjna
obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych w czwartek,
23.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

**cena regularna od piątku, 24.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Sneakersy 
młodzieżowe
• rozmiary: 31-37
• 4 wzory

54,90*
64,90**

TANIEJ
TYLKO

W CZWARTEK*

1 para

10 zł
2107L401747

Nasze buty posiadają  
certyfikat niemieckiego 

Instytutu „Sprawdzona jakość”

· wysoką jakość i wytrzymałość
· wysoki komfort podczas noszenia
· kontrolę pod kątem substancji
niebezpiecznych

Dzięki temu zapewniamy:

OD CZWARTKU, 
23.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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 OD CEN PROMOCYJNYCH I REGULARNYCH 
ODZIEŻY ORAZ OBUWIA DZIECIĘCEGO 

 LUB MŁODZIEŻOWEGO MAREK

Z KARTĄ  
DUŻEJ RODZINY

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

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.

W SKLEPACH STACJONARNYCH

Akcja promocyjna trwa od 1.08.2022 r. do 31.07.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Regulamin akcji oraz pełna lista artykułów objętych akcją dostępne na www.lidl.pl.



Nowe Rescue Jety są gotowe, by „wzbić się”  
w niebo nad miastem i dotrzeć na miejsce wydarzeń przed innymi!

Przekształć swojego T-Racera w Power Truck,  
superpojazd gotowy na każde wyzwanie!

KULTOWE ZABAWKI z dziecięcych marzeń

Figurka 
SUPERTHINGS 
Rescue Force  
Rescue Jet 
• różne zestawy do wyboru

14,99
1 zestaw

T- Racers
pojazd Power Truck
• 2 zestawy do wyboru

49,99
1 zestaw

Laleczka KookyLoos  
z garderobą lub  
Superbot Kazoom Power

89,90
1 zestaw

SZUKAJ NA
STA

N
D

ZIE
•SZUKAJNASTANDZIE

•SZ
U

K
A
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A
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ANDZIE •

IDEALNY
PREZENT NA 

ZAJĄCZKA

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 12/23



zmień wyraz twarzy laleczki jednym kliknięciem

przedmioty codziennego użytku zamienione w superbohaterów  
i superzłoczyńców zyskują ludzką osobowość i umiejętności 

kolekcja obejmuje ponad 80 postaci

wyjątkowa kolekcja dla miłośników wyścigów samochodowych i kolekcjonerów figurek

wszystkie części można wymieniać z elementami innych zestawów T-Racers

Laleczka KookyLoos
z akcesoriami
• w zestawie: laleczka KookyLoos,  

karta osobowości, 2 akcesoria, 
ubranko i buty

• 24 zestawy do wyboru

44,99
1 zestaw

Saszetka  
SUPERTHINGS 
One Pack 
• różne zestawy do wyboru

4,99
1 zestaw

T-Racers Autko z figurką 
• do samodzielnego złożenia
• 16 zestawów do wyboru

29,99
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.3

OD CZWARTKU, 
23.03 



Klocki LEGO® 43209, 
76241, 76243
• 3 zestawy do wyboru

59,90
1 zestaw

Świetne prezenty
dla fanów LEGO®

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

LEGO®

LEGO®

OD CZWARTKU, 
23.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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LEGO®
Klocki LEGO® 10938, 
41715, 76400, 60342
• 4 zestawy do wyboru 79,90

1 zestaw

LEGO®
Klocki LEGO® 76212, 42133, 
42147, 10781, 60390, 41696, 
60382, 10949
• 8 zestawów do wyboru

39,99
1 zestaw

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 12/23 35
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23.03 



Lalka Barbie® lub 
zestaw Hot Wheels®
• różne wzory

39,99
1 szt. / 1 zestaw

3+

Samochodziki 
Hot Wheels®, 5 szt.
• różne zestawy do wyboru

3+

Prezenty na zajączka
W SUPERCENACH

34,95 za 5-pak

6,99
czyli

1 szt.

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

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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vv

czas jazdy: ok. 20 min

Podskakujący 
samochodzik
• 2 wzory

34,99
1 szt.

6+Geogan to Bakugan o geometrycznym kształcie 
(piramida, sześcian, cylinder), którego można 
użyć do niespodziewanego ataku w bitwie

6+

pilot zdalnego sterowania 
o zasięgu 30 m

prędkość ok. 9 km/godz.

rozpędzony samochód podskakuje podczas zderzenia z przeszkodą 

duże, gumowane opony 

4+

Zestaw Bakugan®
„Geogan Rising“ 
• w zestawe: Bakugan Geogan, 2 karty

zdolności, karta portalu, 
zestaw instrukcji do bitew

• 6 zestawów do wyboru

49,99
1 zestaw

IDEALNY
PREZENT NA 

ZAJĄCZKA

Samochód zdalnie 
sterowany 1:18
• napęd na 4 koła
• w zestawie: pilot MHz, 2 baterie, 

wbudowany akumulator, kabel
do ładowania USB-C, śrubokręt

• 2 zestawy do wyboru

129,-
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 12/23 37
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4+

Laleczka 
Enchantimals®
• w zestawie laleczka ze zwierzątkiem
• 7 zestawów do wyboru

34,99
1 zestaw

Figurka z kolekcji
Spidey Amazing
Friends
• 5 wzorów

3+
Seria „Spidey and 

His Amazing Friends“ 
opowiada o ekscytujących 
przygodach superbohatera 

Spidey i jego przyjaciół: 
Ghost-Spidera, Milesa

 Moralesa, Hulka 
i Czarnej Pantery. 

IDEALNY
PREZENT NA 

ZAJĄCZKA

34,99
1 szt.

OD CZWARTKU, 
23.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Wózek dla lalki
• 2 wzory

Lalka bobas
• 2 zestawy do wyboru

w zestawie ubranko

10 
m+

wys. ok. 28 cm

miękka, idealna do przytulania

podwójne koła

łatwy do złożenia

3+

Płacząca laleczka 
Cry Babies - seria 
Tiny Cuddles
• w zestawie ze smoczkiem
• miękkie i lekkie ciało lalki
• 9 wzorów

59,90
1 zestaw

18 
m+

Cry Babies Magic
 Tears płączą prawdziwymi 

łzami,  wystarczy 
napełnić pojemnik wodą 
i delikatnie ścisnąć lalkę.

dla lalek lub pluszaków do ok. 46 cm

z pasem
bezpieczeństwa 

49,99
1 zestaw

49,99
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 12/23 39

OD CZWARTKU, 
23.03 



Figurka z kolekcji 
My Little Pony 
lub Transformers
• 9 wzorów

59,90
1 szt.

3+

Figurka Goo Jit Zu 
bohaterowie Marvela
• z żelowym wypełnieniem
• z małymi niespodziankami w środku
• 6 wzorów

69,90
1 szt.

Magnetyczna tablica -  
znikopis
• 4 wzory

49,99
1 szt.

z pisakiem i stempelkami

idealna do nauki rysowania

6+
ok. 17,5 cm

ok. 20 cm

3+

figurki można zgniatać,
 rozciągać, skręcać

 i odkształcać, a one zawsze
 wrócą do swojej 

pierwotnej postaci

OD CZWARTKU, 
23.03 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Wyrzutnia lub zestaw 
2 wyrzutni Nerf
• w każdym zestawie 4 piankowe rzutki
• 2 zestawy do wyboru: Nerf Elite 2.0

Tetrad QS-4 lub Nerf Elite 2.0 Showdown

69,90
1 zestaw

5+1-100

8+2-6

4 lufy 

4+

IDEALNY
PREZENT NA 

ZAJĄCZKA

Zestaw do tworzenia 
dekoracji Wielkanocnych 
lub gra od 17,99

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.
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maks.

8
kg

100%
z

z recyklingu

Pojemnik 
do przechowywania
• ok. 51 x 39 x 17 cm (dł. x szer. x wys.)
• pokrywa z 2 zamknięciami klipsowymi
• poj. 21 l

34,99
1 szt.

Pojemnik 
do przechowywania
• ok. 39 x 29 x 19 cm (dł. x szer. x wys.)
• pokrywa z 2 zamknięciami klipsowymi
• poj. 14 l

19,99
1 szt.

POJ. 21 LPOJ. 14 L

maks.

5
kg

o 20% 
PLASTIKU 

 do 2025 r.

Lidl gwarantuje
obniżenie zawartości 

Lidl daje plastikowym 
opakowaniom nowe życie! 

Nasze przyjazne dla środowiska produkty składają się 
w co najmniej 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu. 
Cały proces recyklingu i produkcji odbywa się w Europie, 

dzięki czemu Lidl jest w stanie zapewnić jego wysokie 
standardy.

 poj. zbiornika na wodę: 280 ml

Żelazko parowe Zelmer 
Silk Pro 2600 W
• ceramiczna stopa GlidePro
• potrójny system antywapienny 
 (funkcja samoczyszczenia, funkcja 
 odkamieniania, wkład zapobiegający 
 osadzaniu się kamienia)

129,-
1 szt. stały wyrzut pary: 0-35 g/min

uderzenie pary: 180 g

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Odkurzacz bezworkowy Zelmer
 AS4045 GOBI 800 W
• poj. zbiornika na kurz: 2 l
• zmywalny filtr HEPA
• w zestawie: szczotka szczelinowa, 

szczotka uniwersalna

technologia multicyklonowa - nawet najmniejsze 
drobinki kurzu są oddzielane od dużych zanieczyszczeń, 

dlatego nie zapychają zbiornika, a tym samym 
nie ograniczają mocy ssania, która utrzymuje 

się na stałym i maksymalnym poziomie

przełączana szczotka 

gumowe kółka 

 metalowa rura teleskopowa 

SUPERCENA

349,-
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.
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25.03 



Mop parowy Vileda
STEAM ONE 1550 W
• ze wskaźnikiem poziomu wody
• 3 ustawienia dozowania pary

GOTOWY DO PRACY W 15 S

CZYSZCZENIE BEZ UŻYCIA  
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

DO WSZYSTKICH RODZAJÓW 
PODŁÓG ORAZ DYWANÓW

Z KRÓTKIM WŁOSIEM

W ZESTAWIE: 2 WKŁADY 
Z MIKROFIBRY, KTÓRE MOŻNA 

PRAĆ W TEMP. DO 60°C

DODATKOWA NAKŁADKA
DO DYWANÓW

USUWA 
AŻ DO

99,9%
BAKTERII

Akcesoria 
do sprzątania Vileda
• 5 zestawów do wyboru

14,99
1 zestaw

4X
4X

4X

8X

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 279 zł/1 zestaw.
*w odniesieniu do ceny regularnej - cena promocyjna obowiązuje wyłącznie
w sklepach stacjonarnych w sobotę, 25.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

**cena regularna od poniedziałku, 27.03.2023 r. lub 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.
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Mop obrotowy Spin and Clean z wiadrem 
• do wszystkich twardych podłóg
• dzięki składanej głowicy myjącej przystosowany jest

również do czyszczenia powierzchni pionowych

  ZESTAW: 
WIADRO 

+ MOP + NAKŁADKA
Z MIKROFIBRY

USUWA 
AŻ DO

99,9%
BAKTERII

ROLKA CZYSZCZĄCA W WIADRZE 
USUWA BRUD I WŁOSY Z NAKŁADKI

OKRĄGŁA OBROTOWA 
GŁOWICA MYJĄCA 

 ZBIERA I USUWA
BRUD

  SZYBKIE WYSYCHANIE 
PODŁOGI

 DO WIELU
POWIERZCHNI

  CZYSZCZENIE 
NAROŻNIKÓW I LISTEW

PRZYPODŁOGOWYCH

WYGODNE SPRZĄTANIE
BEZ SCHYLANIA

ŁATWOŚĆ
PRZECHOWYWANIA 

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 139 zł/1 zestaw.
*w odniesieniu do ceny regularnej - cena promocyjna obowiązuje wyłącznie
w sklepach stacjonarnych w sobotę, 25.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

**cena regularna od poniedziałku, 27.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

119,-*
139,-**

TANIEJ
TYLKO  

W SOBOTĘ*

1 zestaw

20 zł

NOWOŚĆ

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 12/23 45

OD  SOBOTY, 
25.03 



Suszarka na pranie 
Vileda KING
• grube aluminiowe druty 
• wymiary po złożeniu: 57 x 13 x 106 cm

129,-
1 szt.

KÓŁECZKA UŁATWIAJĄCE 
TRANSPORT

ŁATWE 
SKŁADANIE I PRZECHOWYWANIE 

ZABEZPIECZENIE 
PRZED ROZKŁADANIEM

BOCZNE ZACISKI
 DO ZAWIESZANIA 

MNIEJSZYCH UBRAŃ

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU: 174 X 57 X 91CM 

DŁ. LINEK NA PRANIE: 20 M 

Wypełnij ankietę: www.lidl.pl/twoja-opinia
i zyskaj szansę na SUPERNAGRODY!

Loteria trwa od 01.03.2023 do 29.02.2024 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!

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA: 41 CM

WYJĄTKOWO
STABILNA

Suszarka na pranie
• do mocowania na kaloryferach, wannach
 lub po wewnętrznej stronie balkonu 

21,99
1 szt.

łączna długość linek do suszenia: ok. 4,5 m

maks.

3,6
kg

maks. wymiary po rozłożeniu: 
ok. 51,5 x 17,5 x 74,5 cm 
(szer. x wys. x gł.)

OD  SOBOTY,  
25.03

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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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.







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,



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!
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OD PONIEDZIAŁKU, 20.03
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Uczta w iście
włoskim stylu!

DELUXE
Focaccia z łososiem, 
mozzarellą i burratą, 
z certyfikatem ASC
330 g/1 opak.
1 kg = 60,58 zł

NOWOŚĆ

19,99

DELUXE
Deser ricotta
110 g/1 opak.
czekoladowy lub orzechy 
laskowe z czekoladą
100 g = 8,17 zł

SUPERCENA

8,99
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