Zakupy w Auchan - wygodne oferty w tym tygodniu
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Sieć Auchan jest dobrze znana każdemu Polakowi i to wcale nie jest dziwne, gdyż
prezentuje ogromny wybór produktów. W sklepach stacjonarnych i online znajdziesz
zabawki dla dzieci, artykuły do domu i ogrodu, sprzęt sportowy i powiązane produkty,
urządzenia i sprzęt elektroniczny, artykuły dla zwierząt, towary do samochodów, jak i
żywność. Ponadto, ponieważ Auchan jest dużą siecią, często organizowane są promocje, aby
zakupy były jeszcze przyjemniejsze. Nowy katalog z aktualnymi promocjami na dziś można
obejrzeć online na stronie internetowej supermarketu, w aplikacji mobilnej lub na portalu
Rabato.

Jak dowiedzieć się o aktualnych promocjach w sklepach
Auchan?
Auchan co tydzień organizuje gigantyczne promocje i wyprzedaże, które śledząc na bieżąco możesz
cieszyć się wysokiej jakości towarami w naprawdę niskich cenach. Polecamy dowiedzieć się o
wszystkich aktualnych ofertach od Auchan na rabato.com, jest to bardzo wygodna i opłacalna opcja,
gdyż:
Informacje o wszystkich zniżkach dostaniesz całkiem za darmo;
Portal dostarcza gazetek promocyjnych na bieżąco w wersji cyfrowej, a więc zawsze możesz
wiedzieć o opłacalnych opcjach zakupu bez potrzeby odwiedzania sklepu;

Zapoznać się z ulotką promocyjną można na telefonie, tablecie lub smartfonie - nie ma żadnych
ograniczeń;
Portal ma wiele dodatkowych wygodnych opcji, w tym pozwala tworzyć listy zakupów i
porównywać ceny w różnych sklepach. Ponadto znajdziesz tu wiele ciekawych artykułów, które
nauczą Cię prawidłowego oszczędzania.

Najlepsze oferty z Auchan w tym tygodniu
W tym tygodniu w Auchan znajdziemy setki produktów, które pomogą zaoszczędzić na produktach w
okresie koronawirusa. Przede wszystkim, są to towary o dużych pojemnościach, które nie tylko
kosztują mniej, ale i pozwalają rzadziej udawać się na zakupy. Zniżki o 20-50% w tym tygodniu
obowiązują między innymi na: papier toaletowy, kawy rozpuszczalne i mieszanki warzywne.
Zachęcamy również na smaczne specjały, które pomogą zwiększyć Twoją odporność, w tym: wysokiej
jakości smoothie, dżemy Łowicz oraz witaminizowane napoje. Gdy już zdecydujesz się na wizytę w
Auchan, nie zapomnij również zajrzeć na półki ze świeżymi owocami i warzywami - w różne dni
tygodnia obowiązują na nich dobre zniżki, a jeśli posiadasz dodatkowo kartę Rodzinka - zapłacisz za
zakupy nawet 60% mniej!
Podczas wizyty w sklepie zwróć szczególną uwagę na:
Towary do wypoczynku na świeżym powietrzu. Kwarantanna będzie stawała się coraz mniej
rygorystyczna i już do końca wiosny najprawdopodobniej będziemy mieli możliwość
zorganizowania wycieczki nad rzekę lub do lasu. I to właśnie tam przydadzą się towary z
aktualnej gazetki promocyjnej Auchan, takie jak: koce piknikowe, poduszki, miniaturowe grille
oraz akcesoria do grilla;
Oryginalne towary do domu i na taras - parkiet tarasowy, zestawy wypoczynkowe, hamaki i
krzesła brazylijskie;
Wspaniałe żywe kwiaty w doniczkach - róże, azalia. Również w tym tygodniu zniżki obowiązują
prawie na wszystkie krzewy, dostępne w ofercie sklepu.
W tym tygodniu w Auchan znalazła się również gazetka zatytułowana “Zrób to sam”. Znajdziemy w
niej takie ciekawe oferty, jak: uniwersalna myjka ciśnieniowa, idealnie nadająca się do sprzątania
schodów, samochodów i różnych elewacji, sprężarki, wiertarki, spawarki itp. Wszystkie te urządzenia
pozwolą dokonać wiosennych porządków, ale również świetnie nadadzą się do prac ogrodowych i
domowych w ciągu całego roku. Wszystkie towaru tego typu sprzedawane są ze zniżką od 20%, a
zaoszczędzisz jeszcze więcej (do 40%) posiadając aplikację lub kartę Skarbonka.
Dzisiaj, ze względu na trudną sytuację gospodarczą w kraju, bardzo ważne jest, aby nauczyć się, jak
właściwie wydawać pieniądze. Aktualnie robi się to wszędzie, w tym w Europie Zachodniej lub też w
Stanach Zjednoczonych. Po co przepłacać, skoro można kupić ten sam produkt, ale taniej?
Supermarkety „Auchan”, to idealna opcja na rodzinne zakupy - nie tylko w tym tygodniu, ale i w
ciągu roku.
Dlatego warto systematycznie sprawdzać informacje o dostępnych zniżkach i korzystnych ofertach w
tej sieci. Zajrzyj na stronę Rabato, a nauczymy Cię właściwie oszczędzać pieniądze, bez straty czasu i
poważnych wysiłków!
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