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We wrześniu kolejne nowe otwarcia sklepów Auchan: Marki, Częstochowa, Kraków. 
Wielki wybór i niskie ceny dostępne dla coraz większej liczby  klientów!

11 września o godzinie 10.00 nastąpi otwarcie Auchan w Markach pod Warszawą , 
w Centrum Handlowym M1. 
Będzie to już trzeci sklep,  który powstaje w wyniku integracji sieci Real i Auchan, a 32. działający pod 
szyldem Auchan w Polsce.

Sklep Auchan Marki na powierzchni 9 366 m2 oferował będzie 60 tysięcy artykułów 
spożywczych i przemysłowych. Specjalnie dla swoich Klientów sklep obniżył ceny ponad  
20 tysięcy produktów, dzięki czemu statystyczny, tradycyjny koszyk będzie tańszy o około 
30%. Dodatkową korzyścią dla Klienta jest 3000 artykułów objętych programem 
lojalnościowym Skarbonka.  

Na klientów Marek i okolic w dniu otwarcia będą czekały specjalne oferty promocyjne. Sklep 
rozbudował swoją ofertę o takie stoiska jak Bazarek Luz, który m.in. oferuje 100 rodzajów 
cukierków czy 72 rodzaje bakalii na wagę. Rozbudowane zostało stoisko AGD, a dla 
najmłodszych sklep będzie oferował 1000 rodzajów zabawek. 

Poza nowościami, sklep oferuje szeroki wybór produktów spożywczych, jest to między innymi     
258 rodzajów warzyw, 70 rodzajów kiełbas, 60 rodzajów ryb świeżych i wędzonych,   
80 rodzajów jogurtów pitnych, a dla miłośników słodyczy aż 330 rodzajów ciastek. 

11 września sklep będzie czynny od 10.00 do 22.00, a od następnego dnia od poniedziałku do soboty 
w godzinach 8:00 – 22:00, a w niedzielę 9.00 - 21.00.

Adres hipermarketu Auchan: al. Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki 

Zapraszamy również na kolejne otwarcia sklepów Auchan, które odbędą się 18 
września w Częstochowie i 25 września w Krakowie, Aleja Pokoju. 

* Auchan Grupa działa na świecie od ponad 50 lat, a w Polsce od 1996 roku. Jest firmą prywatną, która nie jest notowana na 
Giełdzie. Kapitał firmy należy w 88% do Stowarzyszenia Rodziny Mulliez,  a w 12 % do pracowników w ramach akcjonariatu 
pracowniczego. W Polsce Auchan zarządza obecnie 31 hipermarketami. Zatrudnia 11 tysięcy współpracowników.


