
Oferta obowiązuje od 26.03.2020 do 01.04.2020

Płyn do naczyń Ludwik
miętowy, cytrynowy
1 kg
4,49 zł/1 kg

Płyn do naczyń Ludwik
miętowy, cytrynowy
1 kg

Płyn uniwersalny Ajax
Kwiaty Laguny, Konwalie
1 l
5,49zł/1 l

Płyn uniwersalny Ajax
Kwiaty Laguny, Konwalie
1 l

Płyn uniwersalny AjaxPłyn uniwersalny Ajax

czysto,
lśniąco,

pachnąco...

czysto,czysto,
lśniąco,

pachnąco...pachnąco...
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Płyn do naczyń LudwikPłyn do naczyń Ludwik

5494949



Niezbędne w każdym domuNiezbędne w każdym domuNiezbędne w każdym domu

99999

Płyn do drewna 
Pronto
Original 
750 ml+250 ml
9,99 zł/1 l

Spray do mebli 
Pronto
Classic 300 ml
33,30 zł/1 l

59999

Spray do mebli Spray do mebli 

99999

215151526969

Ręczniki papierowe Lewiatan   
2 sztuki
1,08 zł/1 sztuka

Zmywaki do powierzchni 
delikatnych i teflonu 
Lewiatan
2 sztuki
1,35 zł/1 sztuka

Worki na śmieci
Jan Niezbędny
easy pack 
60 l, 20 sztuk
0,30 zł/1 sztuka

Jan Niezbędny
easy pack 
60 l, 20 sztuk



Płyn do płukania Lenor 
Spring Awakening, Summer Breeze 
1,8 l
6,66 zł/1 l

Kapsułki do prania 
Vizir 
3w1 do kolorów
14 sztuk
1,14 zł/1 kapsułka 

15991599

Płyn do prania Perwoll
Color, Black 
900 ml
9,50 zł/1 l

85555

Kapsułki do prania 

czyste, pachnące pranie

Proszek do prania Vizir
do kolorów
1,5 kg
10,66 zł/1 kg

Proszek do prania VizirProszek do prania Vizir
do kolorów
1,5 kg

Płyn do płukania Lenor 

11991199



lśniąca łazienka

799999999

Mleczko do czyszczenia Cif
Lemon, Original 
300 g
16,63 zł/1 kg

Mleczko do czyszczenia CifMleczko do czyszczenia CifMleczko do czyszczenia CifMleczko do czyszczenia Cif
Lemon, Original Lemon, Original 
300 g
16,63 zł/1 kg

Oferta ważna od 26.03.2020 do 01.04.2020, jeśli nie wystąpił błąd w druku lub do wyczerpania zapasów. 
Zdjęcia zamieszczone w gazetce mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktów znajdujących się w sprzedaży. 
Ceny podane w gazetce są cenami maksymalnymi. Każdy sklep ma możliwość ustalania własnych, niższych cen 
sprzedaży. Szczegółowe informacje o wysokości promocji dostępne są danym sklepie. 
Polska Sieć Handlowa Lewiatan zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w niniejszej gazetce oraz limitowania 
sprzedaży poszczególnych artykułów. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

Oferta ważna od 26.03.2020 do 01.04.2020, jeśli nie wystąpił błąd w druku lub do wyczerpania zapasów. 
Zdjęcia zamieszczone w gazetce mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktów znajdujących się w sprzedaży. 
Ceny podane w gazetce są cenami maksymalnymi. Każdy sklep ma możliwość ustalania własnych, niższych cen 
sprzedaży. Szczegółowe informacje o wysokości promocji dostępne są danym sklepie. 
Polska Sieć Handlowa Lewiatan zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w niniejszej gazetce oraz limitowania 
sprzedaży poszczególnych artykułów. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

Zestaw Domestos
Płyn do WC 750 ml
+ zawieszka do WC 
Blue 3w1 40 g

Zestaw Domestos
Płyn do WC 750 ml
+ zawieszka do WC 

Płyn 
do szyb Clin
Lemon, 
Anti-Fog 
500 ml
10,98 zł/1 l

do szyb Clin
Lemon, 
Anti-Fog 

49999

do szyb Clindo szyb Clin
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WERSJA A


