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Oferta ważna od 18.02.2021 do 24.02.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów zamieszczone 
na naszych stronach reklamowych mogą się nieznacznie różnić od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły prezentowane w gazecie reklamowej oznaczone są 
w sklepie hasłem Promocja. Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl
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zbiornik 
na wodę 
o poj. 4 l

wydajność 
nawilżania 
300 ml/h

2 ustawienia 
temperatury
moc 
1000/2000 W

7 trybów świecenia

zasięg do 10 m
do 6 godzin 
odtwarzania 
muzyki

moc maks. 20 W

funkcja 
głośnomówiąca

męskie, rozm. 41–45 damskie, rozm. 37–41

2 ścierki do naczyń 50 x 70 cm
i 2 ręczniki kuchenne 50 x 50 cm

4 ręczniki kuchenne 
40 x 65 cm

słuchawka z 3 funkcjami
deszczownica o śr. 20 cm
wysokość 96 cm

Kolumna prysznicowa
z chromowanej stali 
nierdzewnej

Nawilżacz powietrza SLB 40
odpowiedni do pomieszczeń
o powierzchni do ok. 35 m²,
możliwość aromatyzowania, 
automatyczne wyłączanie

Ściereczki 
lub Ręczniki
kuchenne

Termowentylator 
HE-A0101

Głośnik 
Bluetooth 
SP-BOL1

Buty sportowe 5,005,00
TYLKO

50,0050,00
TYLKO

50,0050,00
TYLKO

25,0025,00
TYLKO

50,0050,00
TYLKO

25,0025,00
TYLKO
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Oferta ważna od 18.02.2021 do 24.02.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania 
zapasów. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Artykuły promocyjne, ze względu 
na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Niektóre artykuły mogą nie być 
dostępne we wszystkich marketach. W zależności od marketu produkty mogą różnić się wzorami, rozmiarem i kolorem.
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

Darmowy 
INTERNET
w markecie

15,0015,00
TYLKO

25,0025,00
TYLKO

50,0050,00
TYLKO

25,0025,00
TYLKO

75,0075,00
TYLKO

50,0050,00
TYLKO

śr. 20 cm5 sztuk

śr. 24 cm śr. 24 cm

rozm. 
36–46

rozm. XS–L
do biegania
różne kolory

Spodnie 
termiczne
damskie

Patelnia aluminiowa
do wszystkich rodzajów 
kuchenek, różne kolory

Garnek 
z pokrywką
do wszystkich 
rodzajów 
kuchenek

Koszulka termiczna
z długim rękawem

Garnek 
z pokrywką
do wszystkich 
rodzajów kuchenek

Zestaw noży na płycie 
magnetycznej

męska, rozm. 48–58
damska, rozm. XS–L
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Więcej gazetek
promocyjnych tej

i innej sieci
znajdziesz na
ding.pl

https://ding.pl



