
NA WIOSNĘ
SZYKUJ FORMĘ

OFERTA OD 17 LUTEGO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

199.-
Rowerek 
treningowy
1 szt.

manualna
regulacja

oporu

cyfrowy 
licznik

platformy
z paskamiregulacja 

wysokości 
siodełka

ergonomiczne 
siodełko

pośladki

uda
i mięśnie
brzucha

łydki

monitor
snu

Inteligentna bransoletka 
t-Band Libra S5
1 szt.

krokomierz monitoring
spalonych 

kalorii

pomiar
dystansu

funkcja znajdź 
telefon

pulsometr/
ciśnieniomierz

łączność ze 
smartfonami 
Android 5.0+ 

i iOS 9.0+

Bluetooth
4.0+

45.-
Słuchawki Forever 
music TWE-100
1 kpl.

> bateria 85mAh×2
> Bluetooth 4.2
> maks. czas czuwania: 150 h
> maks. czas rozmów: 6 h
> maks. czas słuchania muzyki: 5 h
> mikrofon wbudowany
> czas ładowania: 2 h
> napięcie wejściowe 5V DC
> zasięg działania 10 m
> w zestawie: kabel 2w1 do ładowania obu 

słuchawek oraz 3 komplety zapasowych 
gumek w różnych rozmiarach

wymienna 
gumowa 
nakładka

dioda LED

mikrofon

przycisk funkcyjny

port
ładowania

49.-

AB generator*
1 kpl.

> do użytku domowego
> funkcje licznika: czas ćwiczenia, 

odliczanie, szacunkowa
wartość kalorii zużyta
w trakcie ćwiczenia

> pokazuje ilość powtórzeń na minutę

max
110 kg

Piłka bosu z pompką*
ø46 cm, 1 kpl.

> z ekspanderami
> dopuszczalna waga użytkownika 

100 kg
> piłka do balansowania pozwala na 

ćwiczenie równowagi, koordynacji 
ruchowej i siły

> ćwiczenie na niej wpływa 
pozytywnie na sylwetkę 
i postawę ciała Piłka bosu z pompką*

ruchowej i siły
> ćwiczenie na niej wpływa 

pozytywnie na sylwetkę 
i postawę ciała 

129.- -42%

75.-
179.- -45%

99.-

* ilość produktów ograniczona * ilość produktów ograniczona



ZADBAJ
O CIAŁO

Hantle 2×1 kg
2 szt. 1 kpl.

14.-

Masażer 
do ciała
wym. 98×7,5×5,5 cm
1 szt.

Mata piankowa
4 szt. 1 kpl.

Taśma 
z pętlami 
do jogi
1 szt.

19.-

39.-

22.-

Wałek 
do masażu
(2 kolory), 1 szt.

Poprawia 
elastyczność mięśni 
posturalnych i ruchomość 
w stawach biodrowych. 

32.-

Poduszka 
sensomotoryczna 
do ćwiczeń
ø34 cm, 1 kpl.

w stawach biodrowych. 

Pobudza naturalną energię 
poszczególnych części ciała poprzez 
akupresurę na receptory znajdujące 
się w stopach. Odpręża i pomaga 
utrzymać zgrabną sylwetkę.

34.-

36.-
Hula-hop
ø95 cm 
1 szt.

36.

Piłka 
gimnastyczna
ø75 cm
1 szt.

29.-
Taśmy/gumy
do ćwiczeń
5 szt. 1 kpl.

29.-
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> zabezpiecza podłogę 
przed uszkodzeniami 
podczas treningu 
z obciążeniami

> tłumi dźwięk podczas 
upadku ciężarów

> posiada właściwości 
antypoślizgowe

do ćwiczeń
5 szt. 1 kpl.

Stanik sportowy
rozm. M
1 szt.

39.- Koszulka 
damska 
rozm. L, 1 szt.

42.-
39.-
Legginsy 
sportowe
(różne wzory)
rozm. S–XL
1 szt.

Spodnie dresowe
welurowe damskie
rozm. M
1 szt.

29.-
Mata do ćwiczeń
(2 kolory)
wym. 181×60,5×0,7 cm
1 szt.

42.-42.-42.

> pompka 
   w zestawie

29.-

drugi kolor

posturalnych i ruchomość 
w stawach biodrowych. w stawach biodrowych. 

wypełnienie 
piankowe

szeroki pas

przezroczyste 
wstawki
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ZADBAJ
O URODĘ

Zestaw 
kosmetyczek
2 szt. 1 kpl.

Zestaw do manicure
17 elem. 1 kpl.

16.-

19.-
17 elem. 1 kpl.

> pomoże złagodzić dokuczliwe 
bóle głowy i objawy zapalenia 
zatok

> stosowana na zimno likwiduje 
opuchliznę i pieczenie oczu 

Maska żelowa 
na twarz 
lub oczy
(2 rodzaje)
1 szt.

14.-

Frytownica 
beztłuszczowa
1 kpl.

Parowar
1 kpl.

Dzbanek filtrujący 
Aquaphor + wkład 
(różne kolory), poj. 2,8 l
1 kpl.

Zestaw pojemników 
na żywność
(różne rodzaje), 1 kpl.

poj. 3,3 l poj. 1,25 l

poj. 0,75 l

Rozdrabniacz 
kuchenny
1 szt.

Wkład Aquaphor 
B100-25 Maxfor 
3 szt. 1 kpl.

pozostałe 
kolory

antypoślizgowe
nóżki

149.-

79.-

39.-

9.-OD

69.-

29.-

ZADBAJ
O DIETĘ

3
szt.

4
 szt.

2
szt.

regulacja
temperatury

80–100 ºC

ustawienia czasu: 
0–30 min

> 3 kosze parowe
> składane poziomy
> miska na ryż 

w zestawie

Pomaga przygotować 
pożywne posiłki dla 
całej rodziny

> wyjmowane ostrze 
ze stali nierdzewnej

> obsługa za pomocą 
jednego przycisku

> wygodny podajnik 
umożliwia 
dodawanie oliwy 
z oliwek

Parowar
1 kpl.

> 3 kosze parowe
> składane poziomy
> miska na ryż 

w zestawie

Pomaga przygotować 
pożywne posiłki dla 
całej rodziny

69. > wyjmowane ostrze 

moc
1000 W

60-minutowy
zegar sterujący

moc
500 W

moc
150 W

poj. naczynia
2l/500 g

poj. 7,5 l

Organizer 
na kosmetyki
wym. 24×15,5×19 cm
1 kpl.

Nie zawiera akcesoriów 
w zestawie.

Do 
stosowania 

na ciepło 
i na zimno

poj. 0,8 l

4
 szt.

poj. 350 ml

pomoże złagodzić dokuczliwe pomoże złagodzić dokuczliwe 

(2 rodzaje)
1 szt.

pomoże złagodzić dokuczliwe 39.-

Zestaw 3 pojemników 
prostokątnych 
3 szt. 1 kpl.

poj. 0,5 l

poj. 1 l

poj. 2 l

10.-

3
szt.
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3-elementowy 
zestaw prysznicowy 
(2 rodzaje), 3 elem. 1 kpl.

*Ze względu na charakter wyprzedaży, uprzejmie informujemy, iż dostępność niektórych produktów, wzorów
i kolorów może być ograniczona. Nie wszystkie produkty znajdą Państwo w każdym sklepie Netto

– o ich dostępność prosimy zapytać Sprzedawcę.

Oferta obowiązuje od poniedziałku 17.02 do wyczerpania zapasów.

%%-55-55
    DO    DO

69.- -35%

45.-

179.- -27%

130.-

33.- -55%

15.-

Piła 
ukosowa 
850 W
1 kpl.

Zestaw narzędzi
w walizce
1 kpl.

79.- -30%

55.-
Prostownik 
do akumulatora 1 A 
z mikroprocesorem
1 szt.

-30%

do akumulatora 1 A 
z mikroprocesorem

Odkurzacz samochodowy/
kompresor powietrza 12 V
1 kpl.

Nagrzewnica 
samochodowa 
1 szt.

Prostownik 
do akumulatorów 
12 V, 4 A
1 szt.

Oferta obowiązuje od poniedziałku 17.02 do wyczerpania zapasów.

Podpora 
toaletowa
wym. 66,5×48,5×75 cm
1 szt.

Rowerek do ćwiczeń 
rąk i nóg z cyfrowym 
wyświetlaczem
wym. 42×31×38 cm, 1 szt.

39.- -36%

25.-

199.- -30%

140.-

129.- -38%

80.-

69.- -28%

50.-

129.- -38%

80.-

Profesjonalna
suszarka 
do włosów 
2200 W
1 szt. 

Profesjonalna
suszarka 
do włosów 
2200 W

89.- -33%

60.-
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Regulowana 
podpora 
do pleców
wym. 56,5×49×59 cm
1 szt.

Kosz do 
przechowywania 
z drewnianą 
obramówką
(różne rodzaje), 1 szt.

Konsola biała 
prosta
wym. 80×30×75,5 cm
1 szt.

*Ze względu na charakter wyprzedaży, uprzejmie informujemy, iż dostępność niektórych produktów, wzorów
i kolorów może być ograniczona. Nie wszystkie produkty znajdą Państwo w każdym sklepie Netto

– o ich dostępność prosimy zapytać Sprzedawcę.

Oferta obowiązuje od poniedziałku 17.02 do wyczerpania zapasów.

%%

Kołdra 
wełniana
wym. 155×200 cm
1 szt.

Regał na obuwie
4-poziomowy
wym. 61–114×23×68,5 cm
1 szt.

Komoda 
z szufladą 
i 2 koszami
wym. 
39,7×28,8×65,3 cm
1 kpl.

Nagrzewnica 
samochodowa 
1 szt.

Siedzisko 
tapicerowane
ze schowkiem
wym. 51×35×41 cm, 1 szt.

Regał 
na kółkach
wym. 60×31×63 cm
1 szt.

27.- -26%

20.-

59.- -24%

45.-

3999 -37%

25.-
139.- -35%

90.-

99.- -29%

70.-

199.- -30%

140.-

129.- -38%

80.-

149.- -36%

95.-

119.- -33%

80.-

249.- -36%

160.-

Konsola
z kryształowymi 
gałkami
wym. 100×38×75 cm
1 szt.

89.- -33%

60.-

Siedzisko
z szufladami
wym. 65×33×45 cm
1 kpl.

Wyciskarka
wolnoobrotowa 
150 W
1 kpl.

%%-55-55
    DO    DO
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OFERTA OD 20 LUTEGO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

możliwość
złożenia

Drapak dla kota 
domek
1 szt.

Legowisko
dla kota z poduszką 
wym. 19×45×40 cm
1 kpl.

29.-

Zabawka dla kota
(różne rodzaje)
1 szt.

16.-

możliwość
złożenia

35
cm

55 cm

2w1

> podwójne włosie
> ocierak, masażer i drapak w jednym 
> w zestawie kocimiętka

Ocierak 
dla kota
1 kpl.

29.- Drapak dla kota  
wym. 35×35×44 cm
1 szt.

26.-

44
 c

m

Drzewko–drapak dla kota 
wym. 40×30,5×51,5 cm
1 kpl.

59.-
połączenie 

wytrzymałego sizalu 
i puszystego pluszu

idealny 
do zabawy, 
wspinania się 
i ostrzenia 
pazurów

Mata do zabawy 
dla kota 
(2 wzory)
wym. 57×59×33 cm
1 szt.

Zestaw zabawek dla kota 
7 szt. 1 kpl.

Zestaw
do pielęgnacji 
zwierząt 
3 szt. 1 kpl.

24.-

22.- 15.-

38.-

Mata do zabawy 

wym. 57×59×33 cm

wym. 26×7 cm

zalecane pranie 
ręczne

wym. 24×24×13 cm

Składana 
torba 
transportowa
wym. 43×27×26 cm
1 szt.

29.-

maks.
6 kg

zalecane pranie 
ręczne

Drapak dla kota 
wym. 45×23×10 cm 
1 szt.

14.-

Drapak dla kota 
z piłką
wym. 33×33×5,5 cm
1 szt.

29.-
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OFERTA OD 20 LUTEGO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Zabawki/gryzaki 
dla psa 
(różne rodzaje)
1 szt./1 kpl.

9.-OD

Transporter 
dla zwierzaka
wym. 45×24×30 cm
1 szt.

59.-

Legowisko 
(2 wzory), wym. 64,5×55×18 cm
1 kpl.45.-Ubranko dla psa 

odblaskowe
rozm. S, 1 szt.

Ubranko 
dresowe dla psa
(2 rodzaje)
rozm. S-L, 1 szt.

Pojemnik
na karmę
z łopatką
poj. 6 l
wym. 6×20×7,5 cm
1 kpl.

Uprząż dla psa
rozm. M, 1 szt.

rozm. M

rozm. XXL

rozm. L

10.-

16.-

22.- 24.-

Obroża LED
rozm. S: ø45 cm, 1 szt.

Smycz
dla psa
dł. 3 m, 1 szt.

Smycz 
dla psa LED
dł. 4,5 m, 1 szt.

rozm. M: ø55 cm

rozm. L: ø70 cm

13.- 16.-

> podświetlenie LED
> ładowanie przez USB

Możliwość docięcia 
do odpowiedniej
długości.

wbudowana 
blokada

4 żarówki
LED

15.-
17.-

2×AA  

dł. 3 m, 1 szt.
blokada

brak
w zestawie

Zestaw misek 
na stelażu
ø14 cm, wys. 5,5 cm, 3 elem. 1 kpl.

ø22 cm, wys. 8 cm

13.-

17.-
stal nierdzewna

okienko 
otwierane 
na zamek

posiada elementy
odblaskowe

wym. 6×20×7,5 cm

Miska dla psa 
spowalniająca
jedzenie
(2 wzory), 1 szt.

19.-

Uprząż dla psa
rozm. M, 1 szt.22.-22.-22. 24.24.-24.-24.

wytrzymały
materiał

możliwość 
regulacji
obwodu

elementy 
odblaskowe 

dla bezpieczeństwa

19.-

Zabawki/gryzaki 

(różne rodzaje)

9.

wym. 78,5×64×23 cm 55.-

> miękka wkładka w środku
> długi pasek w zestawie

drugi wzór

dresowe dla psa

kaptur

ozdobne
kieszenie

napis 
na grzbiecie

19.-

13.-

15.-
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Oferta handlowa na tydzień 8/20. Ważna od 17.02 do 22.02.2020 r. oraz od 20.02 do 22.02.2020 r. włącznie lub do wyczerpania 
zapasów. Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od Netto - nie odpowiadamy. 
Znaki fi rmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny 
w PLN zawierają podatek VAT. Następnej ulotki szukaj w swojej skrzynce od 20.02.2020 r. Zapraszamy do Netto!

OFERTA OD 20 LUTEGO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

22.-

29.-

42.-

45.-

129.-

24.-

Mysz 
komputerowa
1 szt.

Listwa zasilająca 
Rainbow 5
1 szt.

Klawiatura
Tracer GameZone
1 szt.

Słuchawki
1 kpl.

Słuchawki
(różne kolory)
1 szt.

Mega głośnik
bluetooth 8" 
+ mikrofon 
wym. 26×21×41–84 cm 
1 kpl.
> w zestawie kabel 
  do ładowania 

światło dekoracyjne 
na przednim panelu

> różne dzwonki budzika
> projektor wyświetlający godzinę
> zasilany akumulatorem

129.-129.-129.

FM
RADIO

PORT USB
3.5
AUX-IN

MM

Stworzony 
dla miłośników 
muzyki!

Profesjonalny 
statyw do aparatów 
fotograficznych
wys. po rozłożeniu 106 cm, 1 kpl.

ruchoma głowica 
z poziomicą

wysuwana 
kolumna

pokrowiec 
w zestawie
pokrowiec pokrowiec 

32.-

2 kg
udźwig

zabezpiecza 
przed 
uszkodzeniami 

podświetlenie
płynące RGB

regulowane 
podświetlenie

LED

podświetlenie
LED z efektem RGB

antypoślizgowe nakładki 
oraz podpórki

przewód 
2,2 m

kontrola
głośności

złącze 
micro USB

Etui z klawiaturą 
do tabletów 7"
1 kpl.

Etui z klawiaturą 
do tabletów 10,1" 29.-

funkcjonalna 
podpórka

19.-

> do użytku wewnątrz 
pomieszczeń

> do podświetlenia sufitu, 
wnęk, korytarzy lub schodów

> pilot do sterowania 
w zestawie

> regulacja natężenia światła

Taśma LED 3 m 
multikolor z pilotem 
zdalnego sterowania
1 kpl. 

44.-

> 16 kolorów
> 4 efekty świetlne

34.- Budzik 
z projektorem
1 szt.

zasilany akumulatorem

z poziomicą

wysuwana wysuwana 
kolumnakolumna

Lampka 
biurkowa 
wym. 
33,5×9×11 cm
1 szt. 

39.-
1 szt. 

OD
Akcesoria 
do smartfona
(różne rodzaje)
dł. kabli 2 m, 1,5 m 
lub 0,9 m
1 szt.

9.-

micro USBmicro USB LightningLightningLightning
Mysz 
bezprzewodowa
(różne rodzaje)
1 szt.

16.-

> obsługa makr
> solidny kabel z wtykiem USB 

> regulacja głośności
> rodzaj podłączenia: 

2× mini-jack
> mikrofon

> unikalny wygląd
> przełącznik DPI
> 6 klawiszy i rolka
> rozdzielczość 

do 1600 DPI
> mysz optyczna 

stworzona specjalnie 
dla graczy

składane

regulowane

miękkie

> uniwersalny 
mikrofon

> kontrola 
głośności


