
OFERTA OD 19 KWIETNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NA WIOSNĘ

ODŚWIEŻ KUCHNIĘ

Deska do krojenia
wym. 40×30×0,4 cm
1 szt.

14.-

Garnek z pokrywką
ø20 cm
poj. 2,5 l
2 elem. 1 kpl.

32.-

Garnek 
z pokrywką
ø24 cm
poj. 5 l
2 elem. 1 kpl.

42.-

Rondelek z pokrywką
ø16 cm
poj. 1,1 l
2 elem. 1 kpl.24.-

ceramiczna indukcyjna

elektryczna gazowa

silikonowe uchwyty

ø28 cm

Pokrywa szklana
(różne rodzaje)
1 szt.

8.-od

ø16 cm

ø24 cm

Zestaw 3 noży 
kuchennych 
1 kpl.16.-

dł. 19,5 cm

dł. 23,3 cm

dł. 33 cm



Kula do gotowania 
ryżu
ø14,5 cm
1 szt.

34.-

Pojemnik do gotowania ryżu 
w kuchence mikrofalowej
poj. 2,5 l
1 kpl.24.-

 > w zestawie z łyżeczką

Automatyczny 
dozownik 
do mydła
poj. 280 ml
1 szt.

28.-

Szczotka do mycia 
naczyń ze zbiornikiem 
na płyn
1 kpl.9.-

 system odprowadzający wodę do zlewu

Uchwyt 
na reklamówki
(różne kolory)
1 szt.16.-

Klipsy do zamykania 
torebek 
5 szt. 1 kpl.

8.-

Rozsuwany wkład 
do szuflady
wym. 30×40×6,5 cm
1 szt.

19.-

Suszarka 
do naczyń

ø39,5 cm
1 szt.

19.-

Rękawica 
kuchenna
1 szt.12.-

Nożyczki
wym. 21×7,5×1,5 cm
1 szt.

6.-

bezdotykowy

30-50 cm

dł. 23,5 cmgąbka dł. 9,5 cm

Dywan Strip
(różne wzory)
wym. 58×110 cm
1 szt.

22.-
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Szklana półka 
kuchenna 
wym. 42×42×34 cm
1 szt.

Komplet 5 misek 
z pokrywkami 
5 szt. 1 kpl.

18.-

Zestaw słoiczków 
na przyprawy
poj. 200 ml
4 szt. 1 kpl. 12.-

Pojemnik  
na przyprawy
wym. 30,5×13×8 cm
1 szt.

10.-

 system odprowadzający wodę do zlewu

Zestaw 
pojemników 
poj. 1 l
2 szt. 1 kpl..-

Zestaw pojemników
(różne kolory)
poj. 0,5, 1, 2 l
3 szt. 1 kpl.10.-

Pojemnik 
z pokrywką 
na cebulę
poj. 2 l
1 kpl. 

14.-

Pojemnik 
z pokrywką 
na ziemniaki
poj. 6 l
1 kpl. 

24.-Wózek kuchenny 
z 3 koszami 
wym. 51×27×61,5 cm
1 kpl.39.-

49.-
Plastikowy 
pojemnik 
poj. 250 ml 
1 kpl.

3.-

320 ml

500 ml

700 ml

1100 ml

1600 ml

7
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Ekspres do kawy
750 W
1 kpl.

Garnuszek do mleka
poj. 700 ml
1 szt.

20.-

Zaparzacz  
tłokowy 
z filtrem 
poj. 600 ml
1 szt.

18.-

ceramiczna elektryczna gazowa

Zestaw 
trzepaczek 
kuchennych
2 szt. 1 kpl.

9.-

pojemność
dzbanka 

1,25 l

funkcja 
podtrzymania
ciepła 40 min

automatyczny
wyłącznik

funkcja
przeciw
kapaniu

Blender ręczny 
700 W
1 szt.

220-240 V łatwe czyszczenie

Butelka 
szklana 
na oliwę
poj. 500 ml
wys. 30 cm 
1 szt.

8.-

Mata kuchenna
(2 wzory)
wym. 45×120 cm
1 szt.

59.-

49.- 39.-

Kawa taka 
jak lubisz 

 > możliwość 
wykorzystania  
w łazience700 W
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Mop parowy 12w1 
1300 W
1 kpl.

 > czyszczenie bez użycia środków 
chemicznych 

 > posiada funkcjonalne końcówki 
do mycia różnych powierzchni

poj. zbiornika 
330 ml

działa 
hipoalergicznie

przewód 
zasilający  

5 m

gotowy  
do użytku  

w ciągu  
25 sekund

25
sek.

duża
głowicaregulacja

natężenia
pary

elastyczny
zawias  

do sprzątania
powierzchni
pod meblami

łatwe 
przekształcenie  
w moduł ręczny

ciągły 
strumień 

pary 
do 15 min

15 min

Myjka do okien 
bezprzewodowa 
1 szt. do 30 min 

bezprzewodowego 
mycia

30
min

poj. 
zbiornika

60 ml

czyści szyby i lustra 
nie pozostawiając 
smug i zacieków

zbiornik na wodę

ściągaczka  
silikonowa

 > zasilana 
akumulatorem 
litowo-
jonowym 3,7 V

 > pozostawia 
suchą  
i czystą 
powierzchnię

przeznaczona 
do powierzchni 

szklanych

przewód 
zasilający  

5 m

komora 
odkurzacza  

o poj. 1 l

Odkurzacz pionowy 2w1 
600 W
1 kpl.

łatwe przekształcenie  
w moduł ręczny

wysoce 
wydajny silnik  
o mocy 600 W

filtr HEPA 
idealny 

dla alergików

89.-

139.-99.-

moc 2600 W

gotowość 
do użycia 

w 25 sekund

duży zbiornik 
na wodę 300 ml

Żelazko 
bezprzewodowe 
2w1 
2600 W
1 kpl.

 > można korzystać  
z zasilania sieciowego  
lub akumulatorowego

99.-
25 
SEK
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OFERTA OD 22 KWIETNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Siatka 
do bagażnika
wym. 80×80 cm
1 szt.

17

Mata na siedzenie 
wym. 94,5×45×1 cm 
1 szt.

22.-

Alkomat
Tracer X101
1 kpl.

79.-

Uniwersalny 
bagażnik  
na 3 rowery
wym. 66,5×60 cm
1 szt.99.-

 > umożliwia przewożenie  
do 3 rowerów naraz

 > składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie
 > proste dopasowanie do samochodu
 > pasuje do większości modeli sedanów, coupe, minivanów, 
hatchbacków

max 
45 kg

w zestawie: 
 > alkomat
 > 5 ustników
 > etui 
 > instrukcja  
obsługi

wyświetlacz
LCD

15-36
kg

W zestawie:
 > 2 pokrowce na siedzenia  
przednie

 > 2 pokrowce na siedzenia  
tylne 

 > 5 zagłówków

Uniwersalne pokrowce
(różne kolory)  
1 kpl.

pozostałe kolory

59.-

Popielniczka 
LED
wym. ok. 7,5×8 cm
1 szt.

12.-
Letni płyn 
do spryskiwaczy
(różne rodzaje)
poj. 5 l
1,00/1 l

5.-

Zestaw pasów i gum
transportowych
14 elem. 1 kpl. 

29.-

Zapach 
(różne rodzaje)
1 szt.

6.-

Zestaw zawiera: 
 > 2 x pas transportowy  
z napinaczem i hakiem 

 > 2 x pas transportowy z klamrą
 > 4 x narożniki
 > 6 x guma ściągająca

Zestaw
naprawczy
(różne rodzaje)
1 kpl.

22.-
 > do ogrzewania szyb

 > do szyb

 > do lamp

 > do tapicerki

Fotelik 
Junior 
Plus
1 szt.

22.-

.-
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OFERTA OD 22 KWIETNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Mata ochronna
wym. 122×142 cm 
1 szt.

25.-

Antypoślizgowa 
mata  
wym. 100×60 cm
1 szt.

15.-

Organizer 
do bagażnika
wym. 63×36×30,5 cm
1 szt.

29.-
Przetwornica 
napięcia 150 W
wym. 7,3×15 cm
1 szt.79.-

Kamera 
TRACER 
MobiDrive
1 szt.

49.-

dodatkowe
wejście USB

moc max
300 W

wbudowana
bateria

2,4" ekran
 LCD

podczerwień
noktowizja

czujnik ruchu

Wielofunkcyjny kompresor 
1 szt.79.-

wbudowana
lampa LED

ciśnienie tłoczenia 
max 150 PSI

Polerka 
60 W
1 kpl.

w zestawie:
 > nakładka frotte 
 > futro polerskie

3500 
obr./min

Popielniczka 
LED
wym. ok. 7,5×8 cm
1 szt.

Teleskopowy 
klucz 
do kół
1 kpl.

25.-
 > nakładki o rozmiarach  
17/19 oraz 21/23

 > teleskop wysuwany 
do 50 cm

Uchwyt 
na telefon
(różne rodzaje)
1 szt.

25.-

Trójkąt 
ostrzegawczy

1 szt.

12.-

Apteczka 
samochodowa
1 kpl.

22.-

Gaśnica
1 szt.

25.-

Zestaw
naprawczy
(różne rodzaje)
1 kpl. 79.-

 > długie ramię

 > mocowany do kratki 
wentylacyjnej

 > montowany na desce 
rozdzielczej
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Oferta handlowa na tydzień 16/21. Ważna od 19.04 do 25.04 i od 22.04 do 25.04.2021 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów.  
Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od Netto - nie odpowiadamy. Znaki firmowe 
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 22.04.2021 r. Zapraszamy do Netto!  
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie różni się od oferty prezentowanej  
w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

OFERTA OD 22 KWIETNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Pokrowiec 
na ubrania
wym. 
60×100 cm
1 szt.

9.-

Kosmetyczka podróżna
wym. 22×20×10 cm
1 szt.

Waga bagażowa
1 kpl.

 > udźwig do 40 kg
 > dokładność do 100 g

Torba podróżna
wym. 58×32×32 cm
1 szt.

34.-

Zestaw 
pojemników
podróżnych
1 kpl.

Futerał podróżny
wym. 16×8×20 cm
lub wym. 26×16×8 cm 19.-
1 szt.

wym. 60×137 cm 10.-

Kubek 
termiczny
poj. 285 ml
1 szt.

24.-

 > z blokadą

 
1×CR2032

w zestawie

wysuwana 
rączka

zabezpieczenie
na szyfr

wym. 43×28×66 cm 109.-
wym. 49×31×76 cm 129.-

Walizka
wym. 
38×24×57 cm
1 szt.

89.-

rozkładana

17 16.-

10.-

wykonana
z trwałego 
tworzywa

lekka
i wytrzymała

nowoczesny, 
stylowy wygląd

kółka ułatwiające 
przemieszczanie

22.-.-



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

