
Proszek 
do prania Ariel
(do bieli i kolorów)
2,625 kg
7,62/1 kg

-26%

295
399

od 19 do 21.02
Cytryna

siatka
500 g

4,98/1 kg

-38%

249
399

od 19 do 21.02

35 
prań

STAŁA OFERTA

Kawa mielona 
Gevalia Mellanrost
Brygg
450 g
42,20/1 kg

-17%

1899
2299

1999

Pomidor 
gruszkowy

500 g
5,90/1 kg

NAJLEPSI PRZYJACIELE

inne wzory

5999

Zestaw pościeli  
Best Friends  
poszwa:
wym. 160×200 cm
+ poszewka:
wym. 80×70 cm
1 kpl.

 > zachowuje wzory  
i kolory nawet  
po wielu praniach

 > dwustronny wzór

więcej produktów na str. 11–13

100%
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PONIEDZIAŁEK 19 lutego

dla każdego
w NETTO zasady są proste:

SUPERRABATY
!
!

codziennie
!

• bez minimalnej wartości zakupów
• bez podawania danych osobowych

• bez zbierania punktów
• bez kart lojalnościowych

• tak jak lubisz

cena promocyjna do 5 opak. cena promocyjna do 6 szt.

cena promocyjna do 5 opak.cena promocyjna do 3 szt.
każda kolejna szt. 14,99

STAŁA OFERTA

Dania gotowe
 > fasolka po bretońsku 

z kiełbasą
 > pulpety w sosie 

pomidorowym
 > gołąbki w sosie 

pomidorowym
500 g
3,98/1 kg

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW  
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18  
JEST PRZESTĘPSTWEM.

63 
prania

Płyn 
do płukania tkanin 
Lenor
(różne rodzaje)
1,9 l
5,26/1 l

999

349 369 399

-43%

199

STAŁA OFERTA

Kartacze 
z mięsem 
Anita
750 g
5,32/1 kg

STAŁA OFERTA

Wafle  
bez dodatku cukru 
Wawel
 > o smaku waniliowym
 > o smaku kakaowym

110 g
27,18/1 kg

-25%

299
399

-43%

399
699

2



codziennie
!

WTOREK 20 lutego ŚRODA 21 lutego

PIĄTEK 23 lutego

SOBOTA–NIEDZIELA 24–25 lutego

cena promocyjna do 6 szt.cena promocyjna do 3 opak.

CZWARTEK 22 lutego

cena promocyjna do 3 szt.
każda kolejna szt. 19,99

cena promocyjna  
do czterech 6-paków

STAŁA OFERTA

Piwo Kasztelan 
Niepasteryzowane
puszka
6 × 500 ml
4,33/1 l

cena promocyjna do 5 szt.
każda kolejna szt. 14,99

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW  
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18  
JEST PRZESTĘPSTWEM.

TANIEJ

1299
1494

TYLKO 
za 1 szt. w 6-paku

2,17 zł

STAŁA OFERTA

Karma dla kota 
Kiciuś
(różne rodzaje)
415 g
2,41/1 kg

Przy zakupie  
1 szt. 1,99 
4,80/1 kg

-50%

1-
za 1 szt.

Przy zakupie 

10 szt.

STAŁA OFERTA

Herbata 
Lipton
100 tb. × 2 g
49,95/1 kg

-29%

999
1399

Kawa rozpuszczalna  
Nescafé Sensazione  
Créme
200 g
77,45/1 kg

1549

Ogórek
polski
1 szt.

-43%

199
349

STAŁA OFERTA

Masło Ekstra
200 g
14,95/1 kg

-40%

299
499

999 Benecol Classic
400 g
24,98/1 kg

6×
500 ml

cena promocyjna do 5 tacek

3



STAŁA OFERTA

Danonki do picia
(różne rodzaje)
4 × 100 g
9,98/1 kg

Przy zakupie  
jednego 4-paka 4,79  
11,98/1 kg

STAŁA OFERTA

Pasti Dega
 > jajeczna
 > z tuńczykiem
 > z łososiem

80 g
16,13/1 kg

STAŁA OFERTA

Palma
do pieczenia
250 g
5,16/1 kg

-17%

399
za jeden 4-pak

Przy zakupie 

dwóch 4-paków

-24%

129
za 1 opak.

Przy zakupie 

3 opak.

WIĘCEJ ZNACZY TANIEJ!

OFERTA OBOWIĄZUJE 
OD 1 DO 28.02.2018

Kiełki
 > rzodkiewki

 > brokułu
50 g

39,80/1 kg

Zupa 
Mroźne Specjały

(różne rodzaje)
750 g

3,45/1 kg

Majonez Babuni 
Hellmann’s

650 ml
9,22/1 l

199

259

599
STAŁA OFERTA

Sałatka Dega 
Kuchnie Świata
(różne rodzaje)
150 g
9,93/1 kg

Przy zakupie  
1 opak. 2,19 
14,60/1 kg

Przy zakupie  
1 opak. 1,69 
21,13/1 kg

STAŁA OFERTA

Jogurt naturalny 
Primo Zott
180 g
4,94/1 kg

Przy zakupie  
1 szt. 1,29  
7,17/1 kg

-31%

089
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

-28%

129
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

TANIEJ

449
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

STAŁA OFERTA

Jaja z wolnego 
wybiegu
Farmio
6 szt. 1 opak.
0,75/1 szt.

Przy zakupie 
1 opak. 4,99 
0,83/1 szt.

rozm. 
LPrzy zakupie  

1 szt. 1,79 
7,16/1 kg

-32%

149
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

Więcej za mniej!4 Tak jak lubisz!

Od poniedziałku

19 lutego



Sałatka 
Contimax
(różne rodzaje)
170 g
11,71/1 kg

STAŁA OFERTA

Danonki do picia
(różne rodzaje)
4 × 100 g
9,98/1 kg

Przy zakupie  
jednego 4-paka 4,79  
11,98/1 kg

STAŁA OFERTA

Płaty śledziowe 
Kapitan Navi
 > Bismarck
 > Rolmopsy

400 g/200 g
19,95/1 kg

STAŁA OFERTA

Pasti Dega
 > jajeczna
 > z tuńczykiem
 > z łososiem

80 g
16,13/1 kg

STAŁA OFERTA

Pizza Guseppe
Dr.Oetker
z szynką 
i pieczarkami
425 g
16,45/1 kg

-33%

199
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

-18%

699
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

-20%

399
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

WIĘCEJ ZNACZY TANIEJ!

STAŁA OFERTA

Szpinak 
Mroźne Specjały
450 g
4,42/1 kg

-33%

199
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

Przy zakupie  
1 opak. 1,69 
21,13/1 kg

Przy zakupie  
1 opak. 2,95 
6,56/1 kg

Przy zakupie  
1 opak. 8,49 
19,98/1 kg

Przy zakupie  
1 szt. 4,99 

24,95/1 kg

STAŁA OFERTA

Parówki 
dla dzieci 
93% mięsa
z szynki
Prime Food
200 g
12,45/1 kg

-38%

249
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

Przy zakupie  
1 opak. 3,99 
19,95/1 kg

Przy zakupie 
1 opak. 4,99 
0,83/1 szt.

STAŁA OFERTA

Kiełbasa śląska 
Bergio
550 g
14,53/1 kg

Przy zakupie  
1 opak. 8,99 
16,35/1 kg

TANIEJ

799
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak. 

Przy zakupie  
1 szt. 2,99 
17,59/1 kg

STAŁA OFERTA

Morszczuk
Regatto
filet 
475 g
21,03/1 kg

-17%

999
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

Przy zakupie  
1 opak. 11,99 
25,24/1 kg

5Więcej za mniej!

Od poniedziałku

19 lutego

Tak jak lubisz!



 

OFERTA OBOWIĄZUJE 
OD 1 DO 28.02.2018

Miód 
wielokwiatowy

nektarowy
1,4 kg

16,42/1 kg

7Days Double Max
 > kakao i wanilia
 > wanilia i wiśnia 

110 g
20,82/1 kg

2299

229

179

CENA za 100 g

Galaretki Fresh & Fruity 
(różne rodzaje) 

luz
100 g

17,90/1 kg

Wafelek B-ready
Nutella 
2 × 22 g
56,59/1 kg

-17%

249
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

WIĘCEJ ZNACZY TANIEJ!

STAŁA OFERTA

Ciastka Jeżyki
 > Kokos
 > Classic

140 g
21,36/1 kg

-25%

299
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

Przy zakupie  
1 opak. 3,99 
28,50/1 kg

STAŁA OFERTA

Baton
 > Twix 
 > Snickers
 > Mars

50 g; 51 g
27,00/1 kg; 26,47/1 kg

-20%

135
za 1 szt.

Przy zakupie 

3 szt.
Przy zakupie  

1 szt. 1,69 
33,80/1 kg;

33,14/1 kg

STAŁA OFERTA

Kinder 
Niespodzianka
1 szt.

Przy zakupie  
1 szt. 3,29

-19%

267
za 1 szt.

Przy zakupie 

3 szt. STAŁA OFERTA

Kinder Bueno
43 g
46,28/1 kg

TANIEJ

199
za 1 opak.

Przy zakupie 

3 opak.

Przy zakupie  
1 opak. 2,29 
53,26/1 kg

Przy zakupie  
jednego 

2-paka 8,99 
2,25/1 l

Przy zakupie 
1 szt. 0,99 
27,50/1 kg

Wafelek Grześki
(różne rodzaje)
36 g
20,83/1 kg

-24%

075
za 1 szt.

Przy zakupie 

3 szt.

Przy zakupie  
1 opak. 2,99 

67,95/1 kg

1,4 kg

Od poniedziałku

19 lutego

Więcej za mniej!6 Tak jak lubisz!



1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW  
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18  
JEST PRZESTĘPSTWEM.

Piwo Kozel
 > Černý
 > Ležâk 

butelka  
bezzwrotna
500 ml
5,98/1 l

Przy zakupie 
1 szt. 3,59 
7,18/1 l

 › Mirinda
 › 7up

2 × 2 l
1,50/1 l

Lech  
Ice Mojito
(różne rodzaje) 
puszka
500 ml
4,98/1 l

Przy zakupie  
1 szt. 3,37 
6,74/1 l

Piwo 
Okocim
O.K. Beer
puszka
500 ml
3,98/1 l

Przy zakupie  
1 szt. 2,99 
5,98/1 l

STAŁA OFERTA

Mąka pszenna 
tortowa 

Gracja
1 kg

STAŁA OFERTA

Pomidory 
w puszce
400 g
3,48/1 kg

STAŁA OFERTA

Dżem  
niskosłodzony
 > wiśniowy 
 > z czarnych  

porzeczek
 > truskawkowy

330 g
4,82/1 kg

-17%

299
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

-26%

249
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

-33%

599
za jeden 2-pak

Przy zakupie 

dwóch 2-paków
-33%

199
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

-30%

139
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

-27%

099
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

-27%

159
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

ZNACZY TANIEJ!

STAŁA OFERTA

Ciastka Jeżyki
 > Kokos
 > Classic

140 g
21,36/1 kg

STAŁA OFERTA

Baton
 > Twix 
 > Snickers
 > Mars

50 g; 51 g
27,00/1 kg; 26,47/1 kg

STAŁA OFERTA

Kinder Bueno
43 g
46,28/1 kg

Przy zakupie  
1 opak. 2,29 
53,26/1 kg

Przy zakupie  
jednego 

2-paka 8,99 
2,25/1 l

-27%

399
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

STAŁA OFERTA

Konserwa 
Morliny
 > Mięsko 

ze smalczykiem 
 > Wieprzowina

400 g
9,98/1 kg

Przy zakupie  
1 szt. 5,49 
13,73/1 kg

STAŁA OFERTA

Papryka 
konserwowa 
Tradycyjny Smak
700 g/280 g
7,82/1 kg

-35%

219
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

Przy zakupie  
1 szt. 2,19 
6,64/1 kg

Przy zakupie  
1 opak. 1,35

Przy zakupie  
1 opak. 1,79 
4,48/1 kg

Przy zakupie  
1 szt. 1,99 
4,98/1 kg

Przy zakupie  
1 szt. 3,35 
11,96/1 kg

STAŁA OFERTA

Kawa mielona  
Gala Ulubiona
450 g
21,53/1 kg

Przy zakupie  
1 opak. 10,99 
24,42/1 kg

TANIEJ

969
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

STAŁA OFERTA

Ryż biały 
Granus
4 × 100 g
3,23/1 kg

-28%

129
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

7Więcej za mniej!

Od poniedziałku

19 lutego

Tak jak lubisz!



doskonały 
smak czekolady 
bez dodatku cukru

STAŁA OFERTA

Czekolada  
bez dodatku cukru 
Wawel
(różne rodzaje)
100 g
59,90/1 kg

599

STAŁA OFERTA

Sucharki 
bez dodatku cukrów
Mamut
285 g
14,00/1 kg

399

4 POWODY,
DLA KTÓRYCH

WARTO JEŚĆ
KIEŁKI 

KIEŁKI BROKUŁU

Przyspieszają eliminację 
rakotwórczych toksyn,

zapobiegają chorobom serca, 
zmniejszają ryzyko zaćmy, 
cukrzycy i udarów mózgu.

Lekko pikantne.  
Nadają się do past,  

dipów, sałatek.

Więcej produktów
szukaj na naszej
Półce Zdrowia

idealne na śniadanie 
zamiast klasycznego 
pieczywa

STAŁA OFERTA

Biszkopty 
bezcukrowe
Mamut
100 g
29,90/1 kg

299

sprawdzą się 
także 
do wypieków

SŁODKO
BEZ CUKRU

Na naszej Półce Zdrowia znajdziesz produkty, 
które nie zawierają cukru, ale jednocześnie 

zachowują 100% pysznego smaku. 
Nasze słodkości są idealne dla diabetyków, 

osób dbających o linię oraz tych,  
którzy ograniczają ilości spożywanego  

cukru, by żyć zdrowiej!

8

Od poniedziałku

19 lutego

Zdrowa żywność nie musi być droga. 
W NETTO kupisz ją najtaniej!

Sięgnij po zdrowie z Netto!



4 POWODY,
DLA KTÓRYCH

WARTO JEŚĆ
KIEŁKI 

KIEŁKI BROKUŁU

Przyspieszają eliminację 
rakotwórczych toksyn,

zapobiegają chorobom serca, 
zmniejszają ryzyko zaćmy, 
cukrzycy i udarów mózgu.

Lekko pikantne.  
Nadają się do past,  

dipów, sałatek.

KIEŁKI RZODKIEWKI

Dzięki dużej zawartości 
witaminy C wspomagają 
leczenie przeziębienia, 
zapalenia zatok i oskrzeli.

Ostre (ostrzejsze od korzenia).
Doskonałe do białych serów,  
dań z ryb i drobiu.

W NETTO ZNAJDZIESZ SETKI ZDROWYCH PRODUKTÓW!

STAŁA OFERTA

Biszkopty 
bezcukrowe
Mamut
100 g
29,90/1 kg

sprawdzą się 
także 
do wypieków

199

9
Zdrowa żywność nie musi być droga. 

W NETTO kupisz ją najtaniej!
Sięgnij po zdrowie z Netto!



Płyn do szyb  
Clin
(różne rodzaje)
500 ml
9,98/1 l

Przy zakupie  
1 szt. 6,99 
13,98/1 l

Zawieszka do WC 
Bref Power Aktiv
(różne rodzaje)
50 g
65,80/1 kg

Przy zakupie 
1 opak. 4,99 
99,80/1 kg

Dezodorant  
Rexona
(różne rodzaje)
250 ml
39,96/1 l

Przy zakupie 
1 szt. 11,99 
47,96/1 l

STAŁA OFERTA

Papier 
toaletowy 
Flossy
8 rolek 1 opak.

Przy zakupie  
1 opak. 4,79

-29%

499
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

-17%

999
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

-34%

329
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

-27%

349
za 1 opak.

Przy zakupie 

2 opak.

WIĘCEJ 
ZNACZY TANIEJ!

Odświeżacz 
powietrza 
Bloome
(różne rodzaje)
300 ml
13,30/1 l

Przy zakupie  
1 szt. 5,99
19,97/1 l 

-33%

399
za 1 szt.

Przy zakupie 

2 szt.

Hiacynt
1 szt.

299

Campanula
1 szt.

899

Ziemia kwiatowa
10 l 

1 opak.
0,20/1 l

199

Nasiona
(różne rodzaje)
1 opak.

079
od

Cebulki 
kwiatowe
(różne rodzaje)
1 opak.

249

Spiesz się! Ilość ograniczona!10 Tak jak lubisz! Więcej za mniej!

Od poniedziałku

19 lutego



Płyn do szyb  
Clin
(różne rodzaje)
500 ml
9,98/1 l

Przy zakupie  
1 szt. 6,99 
13,98/1 l

STAŁA OFERTA

Papier 
toaletowy 
Flossy
8 rolek 1 opak.

Przy zakupie  
1 opak. 4,79

Hiacynt
1 szt.

299

Poduszka dekoracyjna
(różne wzory)
 > wym. 50×30 cm
 > wym. 40×40 cm

1 szt.

1799 119-
Nawilżacz 
powietrza
Aeri
1 szt.

 > automatyczna kontrola pracy
 > filtr wody i filtr powietrza
 > zmniejsza ryzyko  

przeziębień i alergii
 > ogranicza ilość kurzu
 > pilot w zestawie

urocze cyrkonie

NAJLEPSI PRZYJACIELE

piłeczki  
do zabawy

Drzewko – drapak z piłeczkami
wym. 44×35×35 cm
1 szt.

4999

Zapomnij o takich problemach jak: wysuszone śluzówki, 
problemy ze skórą, gardłem czy drogami oddechowymi.
Urządzenie automatycznie tworzy odpowiednią ilość 
anionów, które wytrącają zanieczyszczenia z powietrza,
co pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie.

funkcja 
aromaterapii

optymalna 
wilgotność  

w pomieszczeniu

Poduszka  
w kształcie kota
wym. 30×40 cm
1 szt.

1799

pluszowe obicie

Kapcie
rozmiar 36–41
1 para

1699

11Spiesz się! Ilość ograniczona!

Od poniedziałku

19 lutego

Tak jak lubisz! Więcej za mniej!



55 cm

35 cm
Mata do zabawy 

dla kota
wym. 57×59×33 cm

1 szt.

1999

Drapak kartonowy 
dla kota – domek
wym. 55×35×8 cm
1 szt.

3299

1499

 > wygodna i poręczna – łatwe składanie  
z możliwością schowania do etui

wiszące 
piłeczki  

i zabawki 

 > wym. 38,5×13,5×8,5 cm ... 12,99

legowisko i miejsce  
do zabawy w jednym

2w1

2w1

2w1

Zabawka dla kota
(różne rodzaje)

1 szt.
1499

 > zapewnia energiczną zabawę

Ocierak z kocimiętką 
dla kota
1 szt.

2999

Mata – tunel 
 dla kota 2w1

wym. 90×57 cm
1 szt.

2499

m

ożliwość złożenia

drugi wzór

możliwość rozłożenia  > ø25, wym. 37×45 cm ... 12,99

inny rodzaj

przymocuj łuk  
ze szczotką

wsyp kocimiętkę 
do podstawy

zapewnij kotu 
przyjemny masaż

inny rodzaj

pi
łe

czka do zabaw
y

 idealna 
kryjówka 

Domek dla kota 
„głowa zwierzaka”
wym. 38×35×30 cm
1 szt.45-

12 Co tydzień 200 nowych produktów! Spiesz się! Ilość ograniczona!

Od poniedziałku

19 lutego



45 cm

45
 c

m

39 cm

W ŚWIECIE KOTA I PSA

 > widoczność zwierzęcia  
w obroży do 500 m

 > ładowanie przez USB
 > podświetlenie LED  

można włączyć  
i wyłączyć za pomocą  
przycisku

możliwość docięcia 
do odpowiedniej 

długości

 > dł. 55 cm ... 14,99
 > dł. 70 cm ... 16,991299

35 cm

automatyczny  
system 

uzupełniania  
wody

kratka
wentylacyjna 

trwały materiał

Miska  
z dyspenserem  

na wodę
1 szt.

1499

Wypiekacz  
ciasteczek dla psów
700 W
1 szt.

1499

1299

Zabawka 
dla psa

(różne rodzaje)
1 szt.

 > automatyczny regulator temperatury
 > uchwyt z izolacją termiczną
 > przechowywanie w pozycji pionowej
 > zabezpieczenie przed przegrzaniem

obszary wypiekania 
z kilkoma różnymi 

formami do pieczenia

system zamykający

2 
ko

nt
ro

lki: z
asilania/nagrzew

ania

pł
yt

ki
 p

owlekane tef onem

Torba transportowa 
dla zwierząt
wym. 43×27×26 cm
1 szt.

2999

legowisko i miejsce  
do zabawy w jednym

4999

Mata pod miski
wym. 90×60 cm
1 szt.

1899

Legowisko S
wym. 45×40×22 cm
1 szt.

2499

Smycz 
zwijana

dł. 5 m
1 szt.

2699

Piłka grająca 
dla psa
1 szt.

1999

Zestaw szczotek 
do pielęgnacji zwierząt
3 szt. 1 kpl.

MAX
obciążenie 

6 kg

HIT!!

chroni podłogę 
przed zabrudzeniem

Wspaniała rozrywka  
dla Twojego pupila!

zapobiega
przesuwaniu się 

misek

Obroża LED
dł. 45 cm
1 szt.

m

ożliwość złożenia

 > dołączone 
pomocne 
przepisy

zdejmowany  
dach

wygodne  
 wejście/wyjście

Zestaw zawiera: 
 > grzebień
 > rękawicę masującą
 > szczotkę do sierści

3
SZT.

Domek 
dla psa
1 szt.

2999

drugi wzór

 > Legowisko M, wym. 56×44×22 cm ... 29,99
 > Legowisko L, wym. 65×48×22 cm ... 34,99

13Co tydzień 200 nowych produktów! Spiesz się! Ilość ograniczona!

Od poniedziałku

19 lutego



TECHNOLOGIA DLA CIEBIE!
Antena zewnętrzna 
do odbioru telewizji 
naziemnej DVB-T
1 szt.

1999

 > w zestawie: akcesoria  
do montażu (klips i podstawka)

 > realna wielkość urządzenia: tylko 22 mm
 > rozdzielczość video: 1920×1080 Full HD, 1280×720
 > ilość klatek na sekundę: 30 fps
 > czas nagrywania: do 40 min
 > pojemność baterii: 200 mAh
 > detekcja ruchu
 > obsługa kart pamięci: microSD do 32 GB  

(brak w zestawie)

Umożliwia dyskretne 
nagrywanie obrazu 
i dźwięku w jakości Full HD

119-

Profesjonalny statyw 
1 szt.

3999

4999

Minikamerka 
szpiegowska
1 szt.

43,4 cm

33 cm

10
,5 cm

Podnóżek biurowy
1 szt.

3999

 > regulacja 
przechyłu  
od 0° do 15°

 > antypoślizgowe  
nóżki

zmienny kąt 
nachylenia

Uchwyt  
do TV LED/LCD 
1 szt.

 > wielkość ekranu: 17–42"
 > maks. obciążenie: 30 kg
 > funkcja pochyłu w pionie: od -15° do +5°
 > obrót: od -90° do +90°

Podstawka 
chłodząca  

pod laptop 
15,6"
1 szt.

29993 ciche 
wentylatory

wbudowany 4-portowy  
HUB USB 2.0

aluminiowa  
płyta górna

trwała, wygodna  
i łatwa  

w przenoszeniu

Zastosowanie do: aparatów 
fotograficznych, kamer 
video, laserowych urządzeń 
pomiarowych

 > maks. wysokość: 106 cm
 > min. wysokość: 36 cm
 > udźwig: 2 kg

 > w zestawie  
z markerem  
i innymi 
akcesoriami

Mysz 
komputerowa 
1 szt.

1299

Listwa  
zasilająca  
1 szt.

2999

Klawiatura 
multimedialna
1 szt.

1499

Plecak na laptop
wym. 47×32×18 cm
1 szt.

3999

Mysz 
komputerowa 

– samochód
(czarna, biała) 

1 szt.

1699

Power bank 
2000 mAh

1 szt.

1499

Torba  
na aparat/kamerę 
(2 rodzaje)
1 szt.

2699

14 Co tydzień 200 nowych produktów! Spiesz się! Ilość ograniczona!

Od poniedziałku
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TECHNOLOGIA DLA CIEBIE!

 > giętkie, metalowe ramię o dł. 68 cm 
 > regulacja we wszystkich kierunkach
 > obrotowa głowica 360°
 > dopuszczalne obciążenie do 1,3 kg

 > giętkie, metalowe ramię 
 > regulacja we wszystkich kierunkach
 > obrotowa głowica 360°

Uniwersalny  
uchwyt  
z klipsem  
na tablet  
od 5,5" do 10"
1 szt.

2499

1999

Uniwersalny uchwyt 
z klipsem na telefon 

do 5,5''
1 szt.

Telefon
MM 128/129
(czarny, biały) 
1 szt.4999

Zegar/budzik  
z projektorem LED
wym. 9×8×8 cm
1 szt.

Zestaw kubek  
+ podkładka 
(różne wzory) 
1 kpl.

999

1499

Magiczna 
poduszka 
1 szt.

 > cekiny  
o podwójnym  
wzorze 

Słuchawki 
bezprzewodowe  

3w1 z radiem
1 para

3499

Słuchawki 
sportowe MP3
1 para

2999

Słuchawki  
stereofoniczne
(różne kolory)
1 para

2299

1999 Głośnik Bluetooth 
z czytnikiem kart 
microSD
1 szt.

 > idealne w trakcie 
uprawiania sportu

 > dł. przewodu: 0,9 m
 > regulacja głośności
 > zasięg działania: 30 m

wbudowany 4-portowy  
HUB USB 2.0

przesuń ręką po poduszce 

zmieni się wzór 2999Planner 
tygodniowy  
+ mazaki 
i magnesy
(różne rodzaje)
wym. 60×40 cm
1 kpl.

1999

 > 4 zakresy GSM: 
850/900/1800/1900

 > kolorowy wyświetlacz: 1,77"  
176×220 pix

 > 2 karty SIM
 > aparat 0,08 Mpix
 > Bluetooth
 > książka telefoniczna do 300 wpisów
 > odtwarzacz plików audio i video
 > obsługa kart microSD do 16 GB

2999

 > pokazuje godzinę,  
datę oraz aktualną 
temperaturę powietrza  
na podświetlanym  
ekranie

 > w zestawie  
z markerem  
i innymi 
akcesoriami

Tablica 
magnetyczna
1 opak.

2499

Poduszka 
podróżna 

rogal
1 szt.

Listwa  
zasilająca  
1 szt.

1699

1499

poj. 325 ml

2499 

Uniwersalny uchwyt  
do urządzeń mobilnych 2w1
1 szt.

 > podwójny uchwyt  
samochodowy

 > rotacyjny, na regulowanym  
wysięgniku 

 > wym. 15×10,6×28 cm 

15Co tydzień 200 nowych produktów! Spiesz się! Ilość ograniczona!

Od poniedziałku
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sprawdzona
receptura

tradycyjnie
filtrowane

głęboki,
korzenny
aromat

piwo prl
filtrowane 
pełne
butelka bezzwrotna
500 ml
13,18/1 l

659

piwo z sokiem
bestbir
 > malina-pigwa
 > letnia śliwka

butelka bezzwrotna
500 ml
9,18/1 l

459

Przy zakupie 
1 szt. 2,99

5,98/1 l

piwo Harnaś
grzaniec

puszka
500 ml
5,00/1 l

-16%

250
za 1 szt.

przy zakupie

2 szt.

1 Tak jak lubisz!

Od poniedziałku

19 lutego

1/2 litra piwa zawiera 25 gramów  
czystego alkoholu etylowego.

Sprzedaż alkoholu oSobom do lat 18  
jeSt przeStępStwem.



     

     

     

spalanie
kalorii

aktywnoŚĆ

witalnoŚĆ

napój owocowy 
niegazowany 
z witaminami
clic
(różne rodzaje)
404 ml
4,93/1 l

199

 › 7up
 › mirinda

330 ml
5,42/1 l

179

Przy zakupie 
1 szt. 3,49

7up
1 l

taniej

299
za 1 szt.

przy zakupie

2 szt.

moc orzeźwienia

2Więcej za mniej!

Od poniedziałku

19 lutego1/2 litra piwa zawiera 25 gramów  
czystego alkoholu etylowego.

Sprzedaż alkoholu oSobom do lat 18  
jeSt przeStępStwem.



bezglutenowy

bez gotowania

kasza 
jaglana 
kupiec
4 × 100 g
8,73/1 kg

349

grzyby mun
tao tao

50 g
91,80/1 kg

459

mleczko 
kokosowe

Vifon
400 ml
14,98/1 l

599

pędy bambusa
tao tao

280 g
14,25/1 kg

399

sos chili tajski
słodko-pikantny

Vifon
700 ml
15,70/1 l

1099

makaron ryżowy
wstążki
tao tao
200 g
29,95/1 kg

599

ryż dziki  
& paraboiled

kupiec
2 × 100 g

24,95/1 kg

499

królewskie  
oliwki hiszpańskie

goya
 > z pestką

 > bez pestki …  6,99
358 g

16,73/1 kg; 19,53/1 kg

599

poczuj smak 
orientu

3 Tak jak lubisz!

Od poniedziałku

19 lutego



truskawka / malina

czarny bez / jagoda

cytryna / pomarańcza

niskosłodzony

kisiel z kawałkami owoców
słodki kubek
gelwe
 > truskawka i malina
 > czarny bez i jagoda
 > cytryna i pomarańcza

30 g
36,33/1 kg

109

dżem niskosłodzony
anna

 > truskawkowy
 > z czarnych  

porzeczek
1 kg

699

kolorowo  
   & owocowo

4Więcej za mniej!

Od poniedziałku

19 lutego



skittles
 > Darkside
 > Fruits
 > Crazy sours

38 g
52,37/1 kg

199

skittles  
fruits

95 g
42,00/1 kg

399

skittles 
 > Wild Berry

 > Darskide
174 g

34,43/1 kg

599

lizaki
chupa chups

the best of
10 × 12 g

49,92/1 kg

599

mentos 
pure fresh
(różne rodzaje)
15,5 g
147,74/1 kg

229

guma 
rozpuszczalna
mamba
 > Duo
 > Cola & Friends

106 g
28,21/1 kg

299

skittles
darkside

198 g
40,35/1 kg

799

słodka

5 Tak jak lubisz!

Od poniedziałku
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cukierki  
w czekoladzie
 > coffee
 > cherry

225 g
26,62/1 kg

599

popcorn solony
do mikrofalówki

snaxters
3 × 100 g
6,63/1 kg

199

migdały  
smażone solone
w czekoladzie 
mlecznej
80 g
49,88/1 kg

399

cukierki
brasilica

250 g
15,96/1 kg

399

wafelek
triplex  

3+1 gratis
4 × 20 g

37,38/1 kg
299

orzeszki arachidowe  
smażone solone  
w czekoladzie mlecznej
80 g
37,38/1 kg

299

lizak 
chupa chups

+ niespodzianka
16 × 12 g

25,99/1 kg
499

lizak 
czekoladowy
(różne rodzaje)

30 g
99,67/1 kg

299

chupa chups
surprise
16 × 12 g
25,99/1 kg

299

poduszki 
owsiane

300 g
14,30/1 kg

429

petit ourson
cémoi
25 g
91,60/1 kg

229

radoŚĆ!

6Więcej za mniej!

Od poniedziałku
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duet
czekoladowy
premieur 
(różne rodzaje)
90 g
88,78/1 kg

799

gorąca
czekolada
premieur 

(różne rodzaje)
2 × 30 g

83,17/1 kg

499

słodycz 
najwyższej klasy

7 Tak jak lubisz!

Od poniedziałku
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żel palmolive
aroma sensations
(różne rodzaje)
500 ml
17,98/1 l

899

żel cillit
kamień i rdza

450 ml
19,98/1 l

899

żel palmolive
gourmet
(różne rodzaje)
500 ml
17,98/1 l

899

zestaw syoss
farba + szampon  

do włosów 300 ml 
(różne rodzaje)

1 kpl.

2199

mleczko w sprayu
dix professional

(różne rodzaje)
500 ml
13,98/1 l

699

antybakteryje 
mydło w płynie

dettol
250 ml

27,96/1 l

699

cenowy powiew
ŚwieżoŚci

8Więcej za mniej!

Od poniedziałku
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prezent

od 14 lutego robiąc zakupy w netto otrzymasz płytę cd 
z programem pit 2017, dzięki której rozliczysz się 

w prosty sposób, szybko i bezpiecznie.



tak jak lubisz! więcej za mniej!

Chcemy, aby Netto stało się Twoim ulubionym miejscem 
zakupów. Nie tylko dlatego, że oferujemy produkty wysokiej jakości  
w najlepszych cenach, ale również dlatego, że zakupy w naszych sklepach  
to czysta przyjemność.

Mamy nadzieję, że pomożesz nam ulepszać nasze sklepy, odpowiadając na kilka pytań dotyczących 
Twojej ostatniej wizyty w Netto.

Dziękujemy za Twoją pomoc!

wejdź na www.netto.opinello.com

wypełnij formularz – zajmie to tylko 3 minuty

1

2

Ankieta została opracowana we współpracy z Działem Badania Potrzeb Klienta w Dansk Supermarked. 
Zwycięzcy zostaną bezpośrednio powiadomieni o wygranej. Zarówno w ankiecie, jak i w loterii nie mogą brać udziału pracownicy Dansk Supermarked.

Więcej informacji znajdziesz na paragonie.

wszyscy uczestnicy 

badania mają szansę 

wygrać:

codziennie 100 zł!

raz w miesiącu 2 000 zł!

nagroda główna to aż 10 000 zł!

podziel się 
z nami swoją 

opinią… … i  
wygraj

nagroda

100 zł

nagroda

2 000 zł
nagroda

10 000 zł



Przeglądaj gazetkę tak, jak Ci wygodnie 
- gdzie chcesz, kiedy chcesz!

bĄdź z nami 

online 

odwiedź nas!
www.netto.pl 

NETTO
POLSKA nettopolska

dołącz
do grona ponad 
100 tys. fanów!

co tydzień czeka 
na ciebie 
nowa oferta!

Śledź 
ciekawe przepisy 
na każdą okazję

www

odkryj 
moc 
inspiracji 


