
22.04.21–27.04.21  NonFood Top Artykuł

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy. Za błędy w druku nie odpowiadamy.

OD ŚRODY 28.04.2021
DO ŚRODY 5.05.2021

COUNTRYSIDE®
Grill gazowy
wskaźnik temperatury w pokrywie,
z reduktorem ciśnienia i wężem gazowym,
dwa kółka ułatwiają ustawianie

599,00599,00
tylko

wym. 106,5 x 53 x 102,5 cm



22.04.21–27.04.21  NonFood Vorwerbeplakat

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy. Za błędy w druku nie odpowiadamy.

OD ŚRODY 28.04.2021
DO ŚRODY 5.05.2021

COUNTRYSIDE®

Lodówka 
turystyczna

119,90
tylko

139,90
tylko

99,99
tylko

139,90139,90

99,9999,99

59,99
tylko

ADIDAS 
T-shirt 
męski
rozm. M–XXL,
różne kolory

49,9949,99
tylko

ADIDAS 
T-shirt  dziecięcy
rozm. 104–152,
różne kolory

ADIDAS 
Bluza męska
rozm. M–XXL,
różne kolory

ADIDAS 
Bluza damska
rozm. S–XL,
różne kolory

ADIDAS 
Bluza dziecięca
rozm. 104–152,
różne kolory

Okulary 
do czytania
z etui,
różne moce

BRANQ
Pojemnik ORI
prostokątny

BRANQ
Pojemnik 
ORI
prostokątny
lub 
kwadratowy

poj. 0,5 l

KUP

ZAPŁAĆ
2
MNIEJMNIEJMNIEJ

poj. 0,8 l

poj. 25 l

PRINCESS 
Kruszarka 
do lodu
obudowa z tworzywa 
sztucznego,
nóż ze stali nierdzewnej,
wyjmowany pojemnik
z uchwytem na kubek,
antypoślizgowe nóżki

79,99
tylko

59,9959,99
tylko 19,99

tylko

16,99
tylko

3,99
tylko

PRINCESS 
Gofrownica 
Bubble
powłoka 
nieprzywieralna

moc 700 W

moc 30 W

BRANQ 
Komplet 
pojemników
Rukkola

BRANQ 
Komplet 

10
sztuk

przy zakupie 2 szt. 

6,75
/sztuka

8,99cena 
regularna

-24%

Rabat naliczany 
przy kasie.

przy zakupie 2 szt. 

1,99
/sztuka

2,49cena 
regularna

-20%

Rabat naliczany 
przy kasie.

przy zakupie 2 szt. 

1,49
/sztuka

1,99cena 
regularna

-25%

Rabat naliczany 
przy kasie.

SPICE & SOUL®

Zestaw desek
śniadaniowych
z drewna bambusowego,
6 desek, 1 uchwyt

do czytania

różne moce

KUPKUPKUP
2

KUP

49,9949,99
-16%
59,99

poj. 1,5 l



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

