
oferta ważna od 17.03.2021 r. do 23.03.2021 r.

 Dzień kobiet      marca!

 Wielkanocne

 przygotowania!

zdrowo, tanio, z pasją

NACZYNIE 
ŻARODPORNE 
Z POKRYWĄ
pojemność 5,8 l

,

3495

5499

szt. +30
pkt.



OzdOby wielkanOcne 
różne rodzaje

,

575

769

szt. JaJka lub kurczaki 
dekOracyJne

,

695

929

opak.
barwniki dO JaJ
różne rodzaje 
Owijki termo na jajka 2,95 zł 3,99 zł

,

245

349

szt.

wielkanOcny 
wianek, dł. 15 cm
Oferta nie dotyczy 
sklepu w Bielsku-Białej

,

995

1249

szt.
wianek dekOracyJny 
z JaJkami 

,

3195

3999

szt.

znicz szklany 
wielkanOcny

,

475

599

szt.

znicz
szklany 
JaJkO 

,

1195

1499

szt.

JaJkO 
wielkanOcne 

,

795

1049

szt.

kOszyk wielkanOcny 
wym.: 17x15x15 cm

,

995

1199

szt.

dekOracJa 
wielkanOcna
wym.: 22,5 x18 cm
Oferta nie dotyczy sklepu Bielsko-Biała

,

795

999

szt.

Trawa 
dekOracyJna
wys. 64 cm
wys. 66 cm 
29,95 zł 37,99 zł

,

1195

1499

szt.



KubeK szKlany Renee 
lub szKlanKa Kelly
poj.: 270-310 ml
kupując pojedynczo – 5,33 zł 

cena za
1 przy

zakupie 2

cena za 2799

400 

-50%
drugi produkt

KubeK linea, stylish
poj. 340 ml
różne wzory i kolory

,

995

1199

szt.

DzbaneK Do napojów 
Venus, poj.1,2 l
szklanki Venus
poj.: 260-320 ml 
19,95 zł 24,99 zł

,

845

1049

szt.

Komplet Do napojów 
KaRo: DzbaneK
poj. 1,2 l + 6 szKlaneK

,

2395

2999

kpl.

salateRKa szKlana 
KwaDRat, śr. 19 cm
kupując pojedynczo – 16,66 zł 

cena za
1 przy

zakupie 2

cena za 22499

1250

-50%
drugi produkt

Komplet KieliszKów 
Do wina Rubin, 6 szt.

,

2995

4600

kpl.
Komplet KieliszKów 
onyx, różne rodzaje

,

2995

3799

kpl.

Komplet KieliszKów 
DiamonD, różne rodzaje

,

3295

3999

kpl.

Komplet Kawowy 
matteo, 12 elementów
kpl. moss, 12 elementów 
99,00 zł 119,00 zł

,

7995

9999

kpl.

Komplet obiaDowy 
oRion, 18 elementów
kpl. moss, 18 elementów 
299,00 zł 339,00 zł

,

15900

19900

kpl.

+150
pkt.

+50
pkt.+30

pkt.

+30
pkt.

+50
pkt.

Komplet obiaDowy 
amelie, 18 elementów
kolor: biały

,

5995

8999

kpl.



PATELNIE, GARNKI
POJEDYNCZE LUB
KOMPLETY, CZAJNIKI

POJEMNIKI DO ŻYWNOŚCI
różne rodzaje

fORMY DO CIAsT
AKCEsORIA DO PIECZENIA

Rabat

Rabat Rabat

Rabat naliczany przy kasie. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.



ODZIEŻ MĘSKA
Nie dotyczy działu Sport

Rabat

Rabat naliczany przy kasie. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

rAjStOpy DAMSKIE

Rabat



Akcja dostępna od 17.03.2021 r. do 23.03.2021 r.

Rabat naliczany przy kasie. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

wkłady filtrujące Głośniki Bluetooth

worki do 
odkurzaczy 
oraz środki 
czyszczące 
do ekranów

Profesjonalny wydruk z każdego 
nośnika cyfrowego, także 
z Twojego smartfona

Gotowe od ręki

Urządzenia 
drukujące 
znajdziesz 
w naszych 
sklepach

Rabat

Rabat Rabat

Rabat naliczany przy kasie. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNU W DACIE OBOWIĄZYWANIA GAZETY.
CENY WSZYSTKICH PRODUKTÓW ZAWIERAJĄ VAT. MŁODZIEŻY DO LAT 18 I OSOBOM NIETRZEŹWYM ALKOHOLU NIE SPRZEDAJEMY.

bi1 informuje, że zdjęcia umieszczone w gazetce mogą odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży. bi1 informuje,
że nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Hipermarkety bi1 nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Bieżąca oferta jest skierowana
do klientów detalicznych.

legnica, ul. Fabryczna 3 pn.-sob. 7:30–22:00 nd. handl. 9:00–21:00 

rzeszów, ul. Wincentego Witosa 21 pn.–sob. 8:00–22:00 nd. handl. 9:00–21:00

wałbrzych, ul. Janusza Kusocińskiego 4 pn.–sob. 7:00–22:00 nd. handl. 9:00–20:00

Białystok, ul. Czesława Miłosza 2 pn.-sob. 8:00–22:00 nd. handl. 9:00–21:00 

Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20 pn.-sob. 8:00–22:00 nd. handl. 9:00–20:00 

czeladź, ul. Będzińska 80 pn.-sob. 8:00–22:00 nd. handl. 9:00–21:00

adresy i godziny otwarcia sklepów:

bi1.pobierz.mg

instagram.com/
bi1_hipermarket

fb.com/
sklepy.w.polsce

www.bi1.pl

bi1pobierz.blix.app



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

