
Butiken har öppet: Mån–Fre 8.00–21.00 
Lör 8.00–20.00 Sön 9.00–20.00 

MJÖLKCHOKLAD & 
SCHWEIZERNÖT 
200 g/st • Chokladklassiker 
med eller utan nötter.  
Ord. pris 16.90 kr/st.  
50.00 kr/kg. 
Max 6 förp/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 4628, 2719

VARMT VÄLKOMMEN!

20:-2 
FÖ

R

SPARA 13.80

23/5
ÖPPNAR LIDL KUNGSBACKA

…och en ny butik utan premiärfest är olidligt.  
Vi firar med kanonerbjudanden, provsmakningar och barnaktiviteter.  

Vi ses på Hedebrovägen 32, den 23/5 kl 8.00. Välkommen!

HERRGÅRDSOST 28 %
Ca 670 g • Supergod herrgårdsost lagrad  
i 15 månader. Kylvara. Ord. pris 69.90 kr/kg 
Max 3 förp/hushåll. 
ALLTID I SORTIMENT

nr. 4416

149:-
SPARA 100.00

/kg

SVENSKT SMÖR
500 g • Klassiskt matlagningssmör. 
Lika gott till matlagningen som till 
bakning. Kylvara. Ord. pris 45.30 kr.  
59.80 kr/kg. Max 4 förp/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 1240

29.90
SPARA 15.40

SPARA 20.00

49.90
/kg

ENTRECÔTE ELLER 
RYGGBIFF I SKIVOR
SVERIGE • Ca 400 g • Mörad i 
minst 21 dagar. Kylvara. 
Ord. pris 249.00 kr/kg. 

Max 3 förp/hushåll. 
ALLTID I SORTIMENT

nr. 6657, 6659

VISA UPP
MEDLEMSKORT FRÅN

ANNAN HANDLARE
SÅ FÅR DU

Gäller endast Lidl Kungsbacka, t o m 9/6 2019.Erbjudandet gäller ej presentkort, alkohol,  tobak- och nikotinprodukter.



DET HÄR ÄR LIDL KUNGSBACKA
När du handlar hos oss på Lidl Kungsbacka får du alltid högsta kvalitet till bästa pris.  

Vi har ett fast sortiment med trygga vardagsfavoriter, men också spännande varor  
på tillfälligt besök. Det är bredden som är vår styrka!

PREMIÄRFEST  
23/5–25/5

Från torsdag till lördag lönar det sig extra 
mycket att komma till vår butik. Vi bjuder på 
grill, glass, kaffe och roliga överraskningar.

HEDEBROVÄGEN

KU
NGSP

AR
KS

VÄ
GEN
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NGSP
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KS

VÄ
GEN

Provsmaka våra egna  
varor.

FANTASTISKT FÄRSKT
Vi får färska leveranser av frukt och grönsaker varje 
morgon – sju dagar i veckan. Dessutom gräddar vi bröd 
och fikabröd direkt i butiken flera gånger varje dag. 

FRÅN SVENSKA GÅRDAR
Vi är stolta över våra närproducerade varor från svenska 
leverantörer. Du hittar dem under våra egna varumärken, 
så som Ängens för mejeri, Svea Lantkött för färskt kött och 
Himlajord för frukt och grönt för att nämna några. 

FÖLJ MED PÅ EN SMAKRESA!
Utöver vårt fasta sortiment bjuder vi ofta in till spännande 
smakresor. Då kan du handla utvalda delikatesser från 
till exempel Spanien, Frankrike och Italien. Håll koll på 
resmålen i våra reklamblad och på lidl.se. 

SPÄNNANDE SPECIALVAROR
Vårt populära specialvarusortiment byts ut varje vecka.   
Här kan du hitta allt från trädgårdsredskap till babykläder 
– alltid med hög kvalitet. Men det gäller att vara snabb – 
varorna säljs bara så länge lagret räcker.

HANDLA MED OMTANKE
Vi vill att fler ska kunna handla hållbart och utökar 
ständigt vårt sortiment av miljömässigt och etiskt märkta 
varor. Håll utkik efter välkända certifieringar som KRAV, 
MSC, Fairtrade och det gröna EU-lövet för ekologiska 
livsmedel.

Butikschef, Pierre
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UPPTÄCK LIDL!
Hitta dina gastronomiska favoriter till riktigt välsmakande priser. Hos oss 
hittar du ett brett sortiment med allt från dagsfärska varor, till spännande 

veckoerbjudanden och mycket mer. Allt av hög kvalitet förstås!

FRYSTA BÄR
750 g • Mixade bär. Frysvara.  
Ord pris 31.90 kr. 26.53 kr/kg. 
Max 5 förp/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 12131

FÄRSK  
APELSINJUICE
1 l • 100 % fruktinnehåll. 
Kylvara. Ord. pris 22.50 kr.
Max 5 förp/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 37476

10:-
SPARA 12.50

VALNÖTTER
200 g • Ord. pris 29.90 kr. 
109.50 kr/kg. Max 5 förp/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 1678

OST I SALTLAG
1 kg • 55% fetthalt. Kylvara.  
Ord. pris 69.90 kr.
Max 4 förp/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 22725

LÄSK
1.5 l/st • Pant tillkommer. 
Ord. pris 16.90 kr/st. 7.33 kr/l. 
Max 6 förp/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 5476, 5477, 5478, 5479

VANILJGLASS
1 l • Äkta gräddglass. Frysvara. 
Ord. pris 21.90 kr.  
Max 4 förp/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 132567

14.90
SPARA 7.00

19.90
SPARA 12.00

44.90
SPARA 25.00

SPARA 17.70

33:-3 
FÖ

R

21.90
SPARA 8.00

TORSDAG–SÖNDAG |23/5–26/5
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NEVADENT®

ELTANDBORSTE
• Effektiv rengöring av tänder och tandkött
• Grundlig plackborttagning med högfrek-

vent rotation åt båda hållen
• Tandborste med integrerat litiumjonbatteri 

3,7 V, 600 mAh och laddningsindikator
• Laddstation med förvaring för 4 borst-

huvuden och väggfäste
• Inkl. 8 färgkodade tandborsthuvuden 
• Passar för följande Nevadent-tandborst-

huvuden: NAZK 8 C2 och DAZK 8 B3 
samt för följande Oral-B®-tandborst-
huvuden: Oral-B Ortho, Oral-B Precision 
Clean, Oral-B 3D White, Oral-B Cross 
Action, Oral-B Stages Power, Oral-B 
 Sensitive, Oral-B djuprengöring

• Ord. pris 199 kr
nr. 288765

ÅR
S G

ARANTI3

TOPMOVE®

RESVÄSKOR MED HJUL, SET
• Extra lätta
• TSA-sifferlås för resor till USA, Kanada, Japan, Israel, 

Finland, Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna, 
Schweiz, Sydkorea, Panama, Sverige, Norge, Danmark, 
Tjeckien, Lettland, Estland, Kina och Nya Zeeland

• Volymen kan ökas tack vare dragkedja runt om 
• Teleskophandtag med fyra lägen och spärrknapp
• 4 komfort-tvillinghjul (360 °)
• Ord. pris 699.00 kr

Resväska stor:
• 79,5×47,5×29–32 cm
• Volym 96,2 l, utvigdat 107,6 l
• Vikt 3,7 kg

Resväska liten:
• 68,5×42,5×25–27 cm
• Volym 61,8 l, utvigdat 68,8 l
• Vikt 3,1 kg
nr. 297367

SILVERCREST PERSONAL CARE®

ROTATIONSRAKAPPARAT
• Precisionsraksystem med rakhuvuden 

med två ringar
• Optimal konturanpassning genom  

tre fjäder lagrade skärhuvuden för  
en grundlig rakning

• Batteri- eller nätdrift
• Ergonomisk kåpa med soft touch-greppyta
• Drifttid: ca 60 minuter (vid full laddning)
• Litiumjonbatteri: 3,7 V, 700 mAh
• Inkl. rengöringspensel, skyddslock för 

skärhuvud, nätadapter och förvaringspåse
• Endast lämplig för torr rakning
• Ord. pris 199 kr
nr. 300025

ÅR
S G

ARANTI3

129:-
SPARA 70 KR

129:-
SPARA 70 KR

499:-
SPARA 200 KR

ÅR
S G

ARANTI3

PREMIÄRPRISER
Att bara sälja livsmedel är olidligt. Vi är så mycket mer än en  

livsmedelsbutik, förutom praktiska redskap för en lyckad matlagning 
har vi även allt för vardagen och mer därtill – så länge lagret räcker.   

Alltid lika prisvärt och av hög kvalitet.

TORSDAG–SÖNDAG |23/5–26/5
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SILVERCREST®

ROBOTDAMMSUGARE MED APP
• Kan manövreras och programmeras med smarttelefo-

napp via WiFi oavsett var du befinner dig
• Robotdammsugaren hittar tillbaka till sin station när 

den har städat klart
• Upp till 120 minuters sugeffekt
• För hårda golv och heltäckningsmattor med kort lugg
• Ord. pris 1 999 kr
nr. 305857

ÅR
S G

ARANTI3

1499:-
SPARA 500 KR

LIVARNO LIVING®

SKOHYLLA
• För upp till 8 par skor
• Av bokträ
• Mått: 100×37×32 cm (B×H×D)
• Hyllor av rostfritt stål
• Staplingsbar
• Ord. pris 199 kr
nr. 285624

129:-
SPARA 70 KR

ÅR
S G

ARANTI3

CLEMENTONI®

STOR EXPERIMENTLÅDA
• Välj mellan olika utföranden
• Ord. pris 199 kr
nr. 303552

ÅR
S G

ARANTI1129:-
SPARA 70 KR

PLAYTIVE JUNIOR®

KULBANA
• Inkl. 6 glaskulor
• Ord. pris 149 kr
nr. 303900 

ÅR
S G

ARANTI3

LIVARNO LIVING®

PÄLSPALL
• Överdrag i slittålig konstpäls
• Ben i massivt furuträ
• Ord. pris 199 kr

Välj mellan:
• Mått: 29×41 cm (Ø×H)
• Mått: 30×30×41 cm (L×B×H)
nr. 304450

ÅR
S G

ARANTI3

99.90
SPARA 49.10

MERADISO®

QUILTAT TÄCKE
• Extra lätt och följsamt quiltat täcke
• Fuktreglerande
• 150×210 cm
• Kan maskintvättas i upp till 60 °C
• Polyester
• Ord. pris 199 kr
nr. 283584

99.90
SPARA 99 KR

129:-
SPARA 70 KR

TORSDAG–SÖNDAG |23/5–26/5
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FOCACCIA MEDITERRANIAN 
120 g/st • Ord. pris 12.00 kr/st.  
50.00 kr/kg.  Max 6 st/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 59952

FOCACCIA MED GETOST
120 g/st • Ord. pris 12.00 kr/st.  
50.00 kr/kg.  Max 6 st/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 99607

12:-2 
FÖ

R

SPARA 12.00

FRANSK CROISSANT
57 g • Ord. pris 5.50 kr/st. 52.63 kr/kg.  
Max 6 st/hushåll.
ALLTID I SORTIMENT

nr. 121471

12:-2 
FÖ

R

SPARA 12.00

6:-2 
FÖ

R

SPARA 5.00

TRYGGA VAL
Vi utsätter våra varor för hårda tester för att vara 
säkra på att de håller måttet. Som kund hos oss 
kan du alltid känna dig trygg med kvaliteten du 

får med dig hem.

ENKLA VAL
Enkelhet framför allt. Vårt sortiment består till 

största delen av egna varumärken, där vi ansvarar 
för hela processen – från idé till färdig produkt.

OMTÄNKSAMMA VAL
Vi ställer höga krav på alla våra leverantörer. 

Dessutom utökar vi hela tiden vårt sortiment av 
etiskt och miljömässigt hållbara varor.

NYGRÄDDAT

NYGRÄDDAT HELA DAGEN 
Upptäck Bröderiet! Vi har massor av nygräddade godsaker  

– från frasiga baguetter och matiga proteinbröd till klassiska kanelbullar.  
Vår fräscha  bröd- och fikasektion är det första du möter när du kommer  

in till oss. Vi gräddar nytt flera gånger om dagen direkt i butik.  
Därför får du alltid färskast möjliga bröd med dig hem.
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EKOLOGISKA FAIRTRADE-BANANER 
URSPRUNG: PERU • Lösvikt. Max 5 kg/hushåll.
nr. 81510

14.90
/kg

GURKA
URSPRUNG: SVERIGE. • Lösvikt. Max 5 kg/hushåll.
nr. 82230

12.90
/kg

TORSDAG–SÖNDAG 23/5–26/5

DE-ÖKO-001

Under vårt märke Himlajord finns alltid svenskodlad 
frukt och grönt efter säsong. Här finns också flera 

ekologiska, KRAV-märkta alternativ.

PÅ LJUS BAKGRUND

PÅ MÖRK BAKGRUND

Gyllda är vårt eget varumärke för svensk 
kvalitetskyckling, med ett brett utbud av både 
färskt och fryst. Alla varor är självklart märkta  

med Svensk Fågel.

VÅRA SVENSKA MÄRKEN

Ängens är vårt eget märke för mejerivaror från 
svenska gårdar, med allt från mjölk och grädde till 
lagrade ostar. Här finns också ett växande utbud 

av såväl ekologiska som laktosfria alternativ.

Svea Lantkött är vårt varumärke för svenskt kött. 
Vi samarbetar  med några av Sveriges mest 

välrenommerade leverantörer och erbjuder flera 
ekologiska varor med det välkända KRAV-märket.

Vi gillar att fylla upp vårt breda sortiment med det bästa från världens alla hörn, 
Sverige är inget undantag. På Lidl hittar du alltid svenskt kvalitetskött, pinfärsk 

frukt och grönt odlat i Sverige och mejerivaror – allt från svenska gårdar.
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LIDL ÄR LIDL.
ALLT ANNAT ÄR

OLIDLIGT.
Vad du än väljer hos oss så ska det kännas ut i fingerspetsarna att du gjort ett riktigt bra köp. Bättre 
än någon annanstans. Allt vi står för är att erbjuda dig högsta kvalitet till bästa pris och den dagen då 
vi slutar sträva efter det…ja, då är vi inte Lidl längre. 

Och det vore olidligt av en hel massa skäl. 

Lika många skäl som det finns människor som älskar att upptäcka smaker från hela världen. Som 
känner glädjen i att se hur mycket längre pengarna räcker. Som andas lugnare när hela inköpslistan  
kan bockas av vid samma tillfälle. Och som uppskattar att handla där miljöengagemanget märks.  

Som du säkert redan har märkt så hittar du en mängd smakrika, vanliga, ovanliga, roliga, nyttiga och 
praktiska varor i våra butiker. Men egentligen säljer vi bara en enda sak i alla våra 186 butiker runt om 
i Sverige. Sunt förnuft. 

Välkommen till Lidl. igen och igen. 

Reservation för slutförsäljning och tryckfel. Försäljning endast till privathushåll. Lidl kundtjänst: 020-190 80 70, kundtjanst@lidl.se


