
Hulajnoga
trójkołowa 
balansowa
(2 wzory)
1 szt. 

79.-

Hulajnoga 
dwukołowa
aluminiowa
(2 wzory), 1 szt. 

79.-
Hulajnoga 
dwukołowa
(2 kolory), 1 szt. 

149.-

Kask rowerowy 
dziecięcy ABS 
(różne kolory)
1 szt. 

49.-

Rowerek 
biegowy
(2 wzory) 
1 szt. 99.-

 > w zestawie gratis pas  
do noszenia rowerka 
przez rodzica, zapinany 
na klamry
 > możliwość regulacji 
wysokości siodełka  
i kierownicy
 > 12-calowe, nieprzebijalne 
koła z pianki EVA

drugi kolor

drugi wzór

możliwość
złożenia

możliwość
złożenia

drugi wzór

 > koła z wbudowanymi 
diodami LED
 > 3-stopniowa regulacja 
wysokości kierownicy
 > szeroki, antypoślizgowy 
podest
 > przednie zawieszenie  
ze skrętną, dynamiczną osią

 > piankowe wyściółki 
wewnątrz kasku chroniące 
przed otarciami
 > 11 otworów wentylacyjnych 
 > skorupa ABS
 > system regulacji obwodu 
głowy i regulowane paski 
pod brodą

 > wygodna kierownica typu 
T-shape z regulacją wysokości
 > składane rączki i piankowe 
uchwyty
 > duże, kauczukowe koła 190 mm
 > stabilny podest wykonany  
z aluminium
 > nóżka stopka do postawienia 
hulajnogi
 > bezpieczny system hamulcowy

 > wygodna kierownica typu T-shape  
z regulacją wysokości
 > składane rączki i piankowe uchwyty
 > kółka poliuretanowe
 > najwyższej klasy łożyska zapewniające 
bezpieczeństwo
 > stabilny podest wykonany z aluminium
 > nóżka stopka do postawienia hulajnogi

INSPIRACJE

ODJAZDOWE

OFERTA OD 17 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

inne kolory

max 
25 kg

max 
50 kg

max 
100 kg



Uchwyt 2w1
wym. ok. 11,5×14×6,5 cm 
1 szt.

49.-
 > na telefon oraz kamerę
 > możliwość montażu  
na rowerze, hulajnodze, 
skuterze
 > obrót o 360° i regulacja  
kąta nachylenia

NA ROWERZE
WIOSNA

Klakson 
1 szt. 19.-

 > cztery różne 
dźwięki: dźwięk 
trąbki, błyskawicy, 
motoru i alarmu

Pokrowiec 
na rower
wym. 200×110 cm
1 szt.

12.-

Torba 
na bagażnik 
wym. 94×32×14 cm 
1 szt.

39.-Koszyk 
tekstylny 
wym. 34,5×28×25 cm 
1 kpl.

45.-
Torba 
na kierownicę
wym. 20,5×12×17 cm
1 szt.

22.-

Pompka 
z akcesoriami
1 kpl. 

10.-
Lampka
(różne rodzaje)
1 szt.25.-

Lampa 
z klaksonem 2w1
wym. 4×3,5×10,5 cm 
1 szt.

39.-
Pompka 
z manometrem
1 szt. 

27.-

Dziecięce akcesoria
rowerowe
(różne rodzaje)
1 szt. lub 1 kpl.

od10.-

 > torba z termoizolacją 
pozwala utrzymać 
odpowiednią 
temperaturę produktów

okienko  
na telefon
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Pokrowiec 
na rower
wym. 200×110 cm
1 szt.

Torba 
na kierownicę
wym. 20,5×12×17 cm
1 szt.

Kije 
trekkingowe 
1 kpl. 39.-

Mata do jogi
dwuwarstwowa
(2 kolory)
wym. 180×61×0,8 cm 
1 szt. 

29.-

Roller 
do masażu
(2 kolory)
wym. ok. 14×33 cm
1 szt. 

30.-

Zestaw 
lateksowych 
gum  
do ćwiczeń
4 szt. 1 kpl.

20.-

Opaska 
smartband 
FW20 Soft
1 szt.

49.-
Frotka
(różne rodzaje) 
1 szt. lub 2 szt. 1 kpl.

9.-

Wałek  
do masażu
(2 rodzaje)
wym. 51×4,5×5 cm  
lub 6,5×6,5×16 cm 
1 szt. 

19.-

Poduszka 
sensomotoryczna  
z pompką
ø34 cm
1 kpl.

34.-
ZADBAJ O FORMĘ

W DOMU

monitor 
pulsu

krokomierz

pomiar 
dystansu

licznik 
spalonych kalorii

monitoring
snu

tryb sport

pomiar  
ciśnienia

wiadomości
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Łańcuch 10 LED 
(2 wzory) 
dł. 180 cm 
1 szt.

12.-

Drewniany wieszak 
(2 wzory) 
wym. ok. 40×10×4 cm 
1 szt.

Wieszaki 
na ubrania  
dziecięce 
wym. ok. 18×28-37 cm 
10 szt. 1 kpl. 

19.-

Pojemnik 
Home Box
(różne rodzaje)
2 elem. 1 kpl. 

od12.-

Zestaw kołdra  
+ poduszka
(2 wzory)
kołdra wym. 160×200 cm
poduszka wym. 70×80 cm
2 elem. 1 kpl.

75.-

10 
szt.

Komplet pościeli dziecięcej
(różne wzory) 
poszewka na kołdrę wym. 90×120 cm
poszewka na poduszkę  
wym. 40×60 cm 
2 elem. 1 kpl. 

39.-

inne wzory

drugi  
wzór

8 l

15 l

30 l

40 l

Zestaw zawiera:
 > 5 szt. wieszak różowy
 > 5 szt. wieszak niebieski

dł. 170 cm 16.-

10.-

Jasiek  
SIMPLY 
(2 wzory) 
wym. 40×40 cm
1 szt.

9.-
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Wieszak  
na ubrania
wym. 75,5×41×145,6 cm 
1 szt. 

79.-

max 
12 kg

Regał  
na książki 
wym. 63×30×71 cm 
1 szt. 69.-

Książeczki
dla dzieci
(różne rodzaje)
1 szt. 

od649

Regał
wym. 40×24×90 cm
1 szt. 79.-
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OFERTA OD 20 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Piaskownica 
podwójna 
twins
1 szt. 

69.-

Zjeżdżalnia 
dino
wym. 130×39×70 cm 
1 szt. 

89.-

Krzesełko
dziecięce
(2 kolory) 
1 szt.

35.-

Huśtawka 
z dźwiękiem
1 szt. 

45.-

Stół ogrodowy
dziecięcy
ø50 cm, wys. 46 cm 
1 szt.

49.-

Namiot
ogrodowy
wym.  
104×75×95 cm
1 szt.

49.-

Zestaw tuneli 
wym. ø45×90 cm
ø90×55 cm
5 elem. 1 kpl.

79.-

Zestaw ogrodowy 
Namiot: 120×73 cm 
Namiot: 71×71×145 cm
Tunel: ø48×102 cm 
3 elem. 1 kpl.

89.-

Piaskownica/basen  
z zadaszeniem
wym. 150×150×170 cm
1 szt.

119.-
 > łatwy montaż  
i demontaż 
 > solidna, stalowa 
konstrukcja
 > zadaszenie 
osłaniające  
przed deszczem 
lub słońcem

możliwość 
zamknięcia

POŁĄCZ
JE ZE SOBĄ

drugi 
kolor
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OFERTA OD 20 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU
OFERTA OD 20 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Huśtawka  
bocianie  
gniazdo 
ø100 cm, 1 szt. 

119.-
7.- Piłka

(różne wzory)
1 szt. 49.-

Piłka nożna
Adidas  
lub Puma
(2 wzory)
1 szt.

Zabawka  
do skakania
(różne kolory) 
1 szt.

15.-

wbudowane 
diody LED 

emitują 
światła

Do wyboru:
 > gra rzucanie 
woreczkami do celu
 > gra w klasy
 > gra tańczący ptak
 > wyścig w workach
 > chusta animacyjna

DLA CAŁEJ 
RODZINY

Zabawa
KAŻDA  
GRA ZA

44.-

max 
150 kg
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Narzuta  
dwustronna
z nadrukiem 
(2 wzory) 
wym. 140×200 cm 
1 szt. 

49.-

Dywan 
okrągły
(2 wzory) 
ø70 cm 
1 szt.

39.-
Poduszka 
siedzisko 
(2 wzory) 
wym. 35×35×6 cm 
1 szt. 

22.-

Poduszka 
(2 wzory) 
wym. 40×40 cm
1 szt. 

24.-Poduszka 
dekoracyjna 
(2 rodzaje) 
1 szt. 

24.-

drugi wzór

drugi wzór

Materac  
składany 
(2 wzory) 
wym. 60×170×3 cm 
1 szt.

89.-

idealny  
do pokoju 

dziecięcego 
jako materac 

lub pufa

drugi wzór

drugi wzór

drugi 
wzór

JEDEN PRODUKT,  
WIELE MOŻLIWOŚCI

Oferta handlowa na tydzień 20/21. Ważna od 17.05 do 22.05 i od 20.05 do 22.05.2021 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 20.05.2021 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 20 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU



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

