
carrefour.pl

oferta handlowa ważna 
od 6.04 do 17.04.2021

Wyznaczaj 
wiosenne 

trendy

Ale kolekcja, 
jak Sawkę
kocham!

T-shirt 
z nadrukiem
rozm. S - 3XL
cena za szt.3499

3999
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2 Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Galeria 
t–shirtów
Henryka 
Sawki.

Wybierz 
swój 

ulubiony.

Henryk Sawka 
znakomity polski 
rysownik i satyryk

Debiutował w tygodniku „itd.”, rysował 
we „Wprost”, „Polityce”, obecnie 
współpracuje z „Newsweekiem”. Laureat 
najbardziej prestiżowych nagród: Złotej 
Szpilki i Złotego Medalu Satyrykonu.
W 2020 roku dokonał niemożliwego 
– ustanowił rekord Polski w rysowaniu 
rysunków na czas, wykonując 
ich aż 61 w godzinę!
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3Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

SAWKA
w Carrefour

T-shirt 
damski, męski

z nadrukiem 
rozm. S - 3XL

cena za szt.

3499
3999
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4

1199
1499

Figi, 
szorty

damskie
TEX

różne kolory 
i rozmiary

Top 
damski,

biustonosz 
damski

TEX
różne kolory 

i rozmiary

1799
szt.

cena od

baw siĘ 
modĄ!

Kurtka jeans damska
kurtka czarna - 69,99 zł

z ozdobami
rozm. S - XL

sweter damski - 49,99 zł
wzorzysty

rozm. S - XL 9999
szt.

kurtka jeans

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

1999
2499

Bluzka damska
z wiskozy

rozm. M - XXL

4999
1 para

Spodnie jeans
damskie

rozm. S - XL

5999
6999

Spódnica 
jeans

damska
rozm. S - XL

4999
5999

Koszula jeans
damska

rozm. S - XL

4999
5999

Koszula damska
z haftem

rozm. S - XL

6999
7999

Sukienka damska
rozm. S - XL

4999
1 para

Spodnie jeans 
damskie

z gumą w pasie
rozm. M - XXL

4999
5999

Spodnie 
jeans

damskie
typu joggery
rozm. S - XL

T-shirt damski
z nadrukiem
różne rodzaje
rozm. S - XL

1299
szt.
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5Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

2999
szt.

Koszula damska
casual

gładka lub w paski
rozm. S - XL

4999
5999

Spódnica 
jeans

damska
TEX

rozm. S - XL

Bluzka damska
z krótkim rękawem,

z nadrukiem
rozm. M - XXL 1999

szt.

cena od

Kurtka damska
skóra ekologiczna

różne modele
rozm. S - XXL 10900

szt.

cena od

5999
6999

Spodnie jeans
damskie

rozm. S - XL

sztuka 
wŁasnego 

stylu
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1. Kurtka
 jeans damska

TEX
rozm. S - XL

- 89,99 zł  99,99 zł
2. Spodnie

 jeans damskie
TEX

rozm. S - XL
- 59,99 zł  69,99 zł

3. Buty damskie
typu sneakersy

różne modele 
rozm. 36 - 41
- od 29,99 zł

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

2499
2999

Tunika 
damska
wzorzysta

rozm. M - XXL

5999
6999

Spodnie jeans
damskie
z ozdobami
rozm. S - XL

7999
8999

Spodnie 
jeans 

damskie
ogrodniczki 

moro - 49,99 zł  
rozm. S - XL

7999
szt.

Kurtka 
damska

ze skaju
rozm. S - XL

1

2

3

wzory 
na modną 

wiosnę
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7Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

4999
5999

Spodnie jeans
damskie

proste
rozm. S - XL

3499
3999

Bluza damska
w paski

rozm. S - XL
cena za szt. 4999

5999

Spodnie damskie
TEX 

typu chino 
rozm. S - XL

cena za 1 parę

1299
1499

T-shirt 
damski

TEX
gładki

rozm. S - XL
cena za szt.

4999
5999

Tunika damska
wzorzysta

rozm. S - XL

Spódnica 
jeans 
damska
rozm. S - XL2999

3999

T-shirt damski
TEX

z nadrukiem
rozm. S - XL

1499
szt.

cena od

Tunika, sukienka 
damska

z krótkim rękawem, 
z długim rękawem

wzór panterka
rozm. S - XL 2999

szt.

cena od

DOBRZE się 
w tym 

czujesz

999
1499

Stopki 
damskie
wzorzyste

3-pak
różne kolory 

i rozmiary
cena za 3-pak

3-pak

9999
10900

Kurtka 
jeans 

damska
długa

rozm. S - XL

4999
1 para

Spodnie 
jeans

damskie
big size

rozm. M - XXL
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8

3999
4999

Spodnie męskie
TEX

rozm. 30 - 42
cena za 1 parę

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

5999
6999

Spodnie 
jeans męskie

TEX 
różne rodzaje
rozm. 30 - 42

cena za 1 parę

1299
1699

T-shirt męski
TEX

gładki
rozm. S - 3XL

cena za szt. 1499
1999

T-shirt męski
z nadrukiem

rozm. S - XXL
cena za szt.

2499
2999

Koszulka męska
TEX

z długim rękawem,
z nadrukiem

rozm. S - 3XL
koszulka z długim 

rękawem gładka
- 19,99 zł  24,99 zł

cena za szt.

2999
3499

Bokserki 
męskie
3-pak
różne kolory 
i rozmiary
cena za 3-pak

1999
2499

T-shirt męski
TEX

z nadrukiem
rozm. S - 3XL

cena za szt.

6999
7999

Spodnie 
jeans męskie

typu joggery
rozm. M - XXL
cena za 1 parę

1499
1999

T-shirt męski
TEX

z nadrukiem 
rozm. S - 3XL

cena za szt.

Spodnie jeans
męskie
TEX
rozm. 30 - 423999

1 para

dostępne 
kolory

3-pak

T-shirt 
męski
licencja

różne rodzaje
rozm. S - XXL

cena za szt.

1999
2999

Stylowo 
i sportowo
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2

3

4

1

1. Koszula
męska

TEX
z krótkim rękawem

rozm. S - 3XL, 37 - 46
- 29,99 zł  34,99 zł

2. Spodnie
męskie

TEX
typu chino

rozm. 30 - 42
- 49,99 zł  59,99 zł

3. Koszulka
polo męska

TEX
z nadrukiem

rozm. S - 3XL
- 29,99 zł  34,99 zł

4. Spodnie
 jeans

męskie
TEX

rozm. 30 - 42
- 39,99 zł

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

1999
2499

Koszulka 
polo męska

TEX
rozm. S - 3XL

cena za szt.

Spodnie 
męskie

bawełniane
rozm. 30 - 42

cena za 1 parę

2999
3999

3499
3999

Koszula
męska
TEX
wizytowa, casual
60% bawełny,
40% poliestru
rozm. S - 3XL, 37 - 47
koszula męska 
100% bawełny
- 59,99 zł  69,99 zł
cena za szt.

9999
11900

Marynarka 
męska 

casual
rozm. 48 - 58

elegancko 
przy każdej 

okazji 

3999
4999

Sweter 
męski

TEX
100% bawełny

rozm. S - 3XL
cena za szt.

dostępne kolory
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5999
6999

Bluza męska
TEX

rozm. S - 3XL
cena za szt.

1

2

3

4

1. T-shirt męski
TEX

rozm. S - 3XL
- 12,99 zł  19,99 zł

2. Spodnie jeans 
męskie

rozm. 30 - 40
- 69,99 zł  79,99 zł
3. Bluza męska

TEX
rozm. S - 3XL

- 49,99 zł  59,99 zł
4. Spodnie jeans 

męskie
rozm. 30 - 40

- 59,99 zł  69,99 zł

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

4999
5999

T-shirt 
sportowy 

męski
ADIDAS

rozm. S - XXL

9999
11900

Spodnie 
dresowe

męskie
ADIDAS

rozm. S - 3XL

3999
4999

Spodnie 
dresowe 

męskie
TEX

rozm. S - XXL
spodnie dresowe 

męskie
TEX

100% poliestru
- 29,99 zł  34,99 zł

cena za 1 parę

wskocz 
w coś 

wygodnego!

8999
11900

Bluza 
męska
ADIDAS

rozm. S - 3XL
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11Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

4999
6999

Bezrękawnik męski
TEX

rozm. S - 3XL
cena za szt.

2099
2999

Skarpety sportowe 
damskie, męskie

PUMA
3-pak

różne rozmiary i kolory
cena za 3-pak

5999
6999

Bojówki męskie
TEX 

rozm. 30 - 42
cena za 1 parę 3999

4999

Bermudy 
męskie

TEX 
rozm. S - 3XL

cena za 1 parę

2499
2999

T-shirt męski
TEX 

rozm. S - 3XL
cena za szt.699

1299

T-shirt męski
gładki

rozm. S - XXL
cena za szt.

2999
3999

Bluza męska
TEX

rozm. S - 3XL
cena za szt.

2999
3499

Koszulka polo męska
TEX 

fantazyjna
rozm. S - 3XL

cena za szt. 1499
1999

Koszulka męska
TEX

bez rękawów
z nadrukiem

rozm. S - 3XL
gładka

- 12,99 zł  16,99 zł
cena za szt.

1199
1499

Skarpety 
męskie

TEX 
gładkie

2-pak 
3-pak - 17,99 zł  19,99 zł

różne rozmiary i kolory
cena za 2-pak lub 3-pak

T-shirt męski
z nadrukiem
rozm. S - XXL
cena za szt.999

1699

luźny styl 
na co dzień

3-pak3-pak

2-pak
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i słonecznie

12 Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

1499
1999

Koszulka dziewczęca
TEX

z długim rękawem
rozm. 98 - 164 cm

szorty dziewczęce
- 29,99 zł  34,99 zł

rozm. 98 - 164 cm
cena za szt. lub 1 parę

2999
3999

Spodnie jeans 
dziewczęce

TEX 
typu treggins

rozm. 98 - 164 cm
cena za 1 parę 1499

1999

T-shirt dziewczęcy
różne licencje

rozm. 98 - 146 cm
cena za szt.

2999
3999

Sweter 
dziewczęcy

TEX
rozm. 98 - 164 cm

cena za szt. 1699
1999

T-shirt dziewczęcy
TEX

z cekinami,
z dżetami

rozm. 98 - 164 cm
cena za szt.

3999
4499

Kamizelka 
dziecięca

TEX
rozm. 98 - 164 cm
kurtka dziecięca

typu softshell
- 49,99 zł 
 79,99 zł

cena za szt.

Legginsy dziewczęce
TEX 
gładkie
wzorzyste - 14,99 zł  19,99 zł
rozm. 98 - 164 cm
cena za 1 parę

1299
1499

T-shirt dziewczęcy
TEX 

z nadrukiem
rozm. 98 - 164 cm 999

szt.

cena od

Bluzka dziewczęca
TEX

z długim rękawem,
z nadrukiem

rozm. 98 - 164 cm 999
szt.

cena od

Kolekcja 
odzieży z jeansu 

ekologicznego 
dziecięca

TEX
rozm. 98 - 164 cm 

cena za szt. lub 1 parę 2999
cena od

przy 
produkcji 
tej odzieŻy 

oszczĘdzamy 
wodĘ

2499
2999

Legginsy 
sportowe 

dziewczęce
TEX

rozm. 98 - 164 cm
cena za 1 parę
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3

1

2

4

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

4999
5999

Kurtka jeans 
dziewczęca

TEX
rozm. 98 - 164 cm

1999
2499

Sukienka dziewczęca
TEX

rozm. 98 - 164 cm
cena za szt.

1299
1699

T-shirt dziewczęcy
TEX

rozm. 98 - 164 cm
cena za szt. 2999

3999

Spódnica tiulowa 
dziewczęca

rozm. 98 - 164 cm
cena za szt.

2999
szt.

cena od

Bluza 
dziewczęca

TEX
różne modele

rozm. 98 - 164 cm

małe 
miłośniczki 
trendów

1. T-shirt dziewczęcy
TEX

 w paski 
rozm. 98 - 164 cm

- 19,99 zł  24,99 zł
2. Spodnie jeans

dziewczęce
TEX

dzwony
rozm. 98 - 164 cm

- 44,99 zł  54,99 zł
3. T-shirt dziewczęcy

TEX
z nadrukiem

rozm. 98 - 164 cm
 - 14,99 zł  24,99 zł

4. Jegginsy dziewczęce
TEX

rozm. 98 - 164 cm - 19,99 zł  29,99 zł

2021_H14_TEX_s10-13a.indd   13 26/03/2021   13:20
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1. T-shirt chłopięcy
TEX
rozm. 98 - 128 cm
- 9,99 zł  14,99 zł
2. Spodnie jeans chłopięce
TEX 
typu joggery
różne modele
rozm. 98 - 164 cm
- 29,99 zł  39,99 zł
3. Koszula jeans chłopięca
TEX
rozm. 98 - 164 cm
- 34,99 zł  44,99 zł
4. T-shirt dziecięcy
TEX 
gładki
rozm. 98 - 164 cm
- 7,99 zł  12,99 zł
5. Spodnie jeans chłopięce
TEX 
rozm. 98 - 164 cm
- 29,99 zł  39,99 zł

1

3

5

2

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

3499
4999

Bluza chłopięca
z kapturem

różne licencje
rozm. 98 - 152 cm

cena za szt.
1299

szt.

cena od
T-shirt dziecięcy

różne licencje
rozm. 98 - 134 cm

1499
szt.

cena od

T-shirt 
chłopięcy

różne licencje
rozm. 98 - 146 cm

2999
3999

Koszula 
chłopięca

TEX
rozm. 98 - 164 cm

cena za szt.

2499
2999

Spodnie
dresowe

 chłopięce
różne licencje

rozm. 98 - 164 cm
cena za 1 parę

1999
2999

T-shirt chłopięcy
TEX

rozm. 98 - 164 cm
cena za szt.

4

w 
chłopięcym 

stylu
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15Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

999
1499

Koszulka chłopięca
TEX

z długim rękawem
rozm. 98 - 164 cm

spodnie dresowe chłopięce
- 24,99 zł  29,99 zł

rozm. 98 - 164 cm
cena za szt. lub 1 parę2999

3999

Spodnie dresowe 
chłopięce

moro
różne modele

rozm. 98 - 164 cm
cena za 1 parę

2499
3499

Spodnie 
dresowe 

chłopięce
rozm. 98 - 164 cm

cena za 1 parę2999
3999

Bluza chłopięca
TEX

kangurka
bluza rozpinana 

chłopięca
- 39,99 zł  49,99 zł

rozm. 98 - 164 cm
cena za szt.

2999
4499

Spodnie 
chłopięce

TEX 
typu joggery

rozm. 98 - 164 cm
cena za 1 parę Koszulka chłopięca

TEX 
różne modele

rozm. 98 - 164 cm 999
szt.

cena od

T-shirt chłopięcy
TEX

rozm. 98 - 164 cm 999
szt.

cena od

2999
3999

Spodnie 
jeans 

chłopięce
TEX 

typu skinny
rozm. 98 - 164 cm

prosty 
sposób 

na stylówkę

Kurtka 
dziecięca
rozm. 98 - 164 cm4999

szt.

cena od

999
1499

Koszulka chłopięca
TEX

z długim rękawem
rozm. 98 - 128 cm

spodnie chłopięce
- 29,99 zł  39,99 zł

rozm. 98 - 164 cm
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wiosenne 
dodatki

16 Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

1999
2499

Chusta damska
różne wzory
cena za szt.

599
799

Bandana
różne kolory
cena za szt.

2499
2999

Czapka damska
różne wzory
cena za szt.999

1299

Czapka męska
różne kolory
cena za szt.

999
1299

Szal damski
różne wzory
cena za szt.

1499
1699

Czapka dziecięca
różne wzory
cena za szt.

1499
1999

Okulary 
przeciwsłoneczne

damskie, męskie
dziecięce - 9,99 zł  12,99 zł

różne rodzaje
cena za 1 parę

1999
2499

Czapka męska
różne wzory
cena za szt.

Szal damski
z nadrukiem
różne wzory
cena za szt.499

799
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17Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

1299
1499

Torba damska
typu shopper

cena za szt. 4499
4999

Torebka damska
różne modele

cena za szt.

4999
5999

Torebka damska
różne modele

cena za szt.

2499
2999

Saszetka nerka 
damska

różne modele
cena za szt.

999
1299

Torba damska
bawełniana
różne wzory
cena za szt.

1299
2499

Portfel damski
różne modele

cena za szt. 1999
2499

Portfel skórzany 
męski

różne modele
cena za szt.2499

2999

Saszetka nerka 
męska

różne modele
cena za szt.

Pasek damski, męski
różne modele i kolory

999
szt.

cena od
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18 Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

4999
1 para

Czółenka damskie
ze skórzaną wkładką

różne kolory
rozm. 36 - 41

1699
1999

Tenisówki damskie
z naszywkami

kolory: białe, czarne
rozm. 36 - 41

3499
3999

Tenisówki damskie
jednokolorowe

rozm. 36 - 41
cena za 1 parę

4999
1 para

Mokasyny damskie
z ergonomiczną wkładką

rozm. 36 - 41

3499
3999

Trampki damskie, męskie
TEX

różne modele
rozm. 36 - 46

cena za 1 parę

2499
2999

Baleriny damskie
ze skórzaną wkładką

różne kolory
rozm. 36 - 41

cena za 1 parę3499
3999

Mokasyny damskie
różne modele

rozm. 36 - 41
cena za 1 parę

Buty damskie
casual
różne modele
rozm. 36 - 414999

1 para

cena od

4999
5999

Buty damskie
typu sneakersy

z ozdobami
rozm. 36 - 41
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w parze 
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19Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

1499
1699

Klapki basenowe 
damskie, męskie

rozm. 36 - 46
cena za 1 parę

3999
4999

Buty męskie
casual

rozm. 40 - 46

1299
1 para

Klapki ogrodowe 
damskie, męskie

różne kolory
rozm. 36 - 46

5999
1 para

Mokasyny 
męskie

rozm. 40 - 46

3999
5999

Buty męskie
TEX

casual
rozm. 40 - 46

4999
5999

Buty męskie
z dziurkami

rozm. 40 - 46
cena za 1 parę

1999
2499

Trampki
 damskie, męskie

rozm. 36 - 46
cena za 1 parę

6999
1 para

Mokasyny męskie
plecionka

rozm. 40 - 46

Buty sportowe męskie
casual
na podwyższonej podeszwie
rozm. 40 - 46
cena za 1 parę5999

6999
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Lista sklepów jest dostępna na CARREFOUR.PL
CARREFOUR NIE PROWADZI SPRZEDAŻY HURTOWEJ DOŁĄCZ 

DO NAS:

carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej ani akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny zawierają VAT. 1H14Cv1

7999
9999

Buty sportowe 
damskie, męskie

KAPPA
rozm. 36 - 46

dziecięce 
rozm. 28 - 35

 - 59,99 zł  69,99 zł
cena za 1 parę

  jeans 
  zawsze

 w modzie

2999
1 para

Spodnie jeans 
damskie, męskie, 

dziecięce
różne rodzaje i rozmiary
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