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a z élet teljes vál aszték a!

dunakeszi

Augusztus 21.

Érvényes: 2015. szeptember 24‒30.

Gépi Hímzés
Családi eseményekre, különleges alkalmakra egyedi 
ajándékkal lepheti meg szeretteit. Különböző textil 
felületekre több ezer minta közül választhat!
Vásároljon textil osztályunkon 6 000 ft felett  
és iNGyeNes HímzÉst adunk ajándékba!   
Az ajándék értéke 1 500 Ft, mely egy 4 cm-es  
betűmérettel készülő hímzést tartalmaz.

Új szolgáltatás

minden péntek 
családos nap!

Igényeljen ingyen Bizalomkártyát az áruház vevő- 
szolgálatán vagy a bizalomkartya.auchan.hu oldalon.
A kedvezmények jóváírása a vevőszolgálati pultnál történik.

családos nap

kedvezmény a teljes
v á s á r l á s r a * 

5%

*A jóváírás a vásárlás napján Bizalomkártya használata esetén vehető igénybe, a vásárlást 
igazoló bizonylat és a háztartásban élő legalább egy, 14 éven aluli gyermek lakcímkártyájának 
bemutatásával. A jóváírás maximális értéke 10 000 pont (5 000 Ft). A kedvezmény más  
promócióval nem vonható össze és a benzinkúton történő vásárlásra nem vehető igénybe.  
A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért tájékozódjon az áruházak vevőszolgálatán vagy  
a www.auchan.hu-n.

Péntek

minden  
Nespresso  
kávéfőző

*A kedvezmény a polcon feltüntetett árból a kasszánál kerül 
levonásra. A kedvezmény más akcióval nem vonható össze.

-40%* 

szombat
szeptember 26.

szombat
szeptember 26.

Keresse akciós 
momo márkájú 

téli gumi 
kínálatunkat! 

*Az akció a készlet erejéig érvényes!



nálunk az árak a földön járnak

2 399 Ft

1 999 Ft
Kiemelt ajánlatunk

Kiemelt ajánlatunk

aucHan márkás  
termékek kóstoltatása!

Gran Dolcezza főtt sonka,  
auchan sonka, pásztor füstölt sonka
Ft/kg

savanyú káposzta
Ft/kg

Afrikai harcsafilé 
Clarias gariepinus,  
Ft/kg

ermitage brie sajt 
Ft/kg

csemeGepult

savaNyúsáGpult sajtpult

Halpult
Csemege pultunkon minőségi termékekkel,  

hagyományos ízekkel várjuk Önt!

Kóstolja meg savanyúságos pultunknál a minőségi,  
hagyományos eljárással készült termékeinket!

Kedves Vásárlónk! Több mint 15 ország  
sajtjai közül válogathat sajtpultunkon. 

Az Ön igényei szerint,  
az Ön egészségére! 

Péntek, szombatszeptember 25-26.

szombat
szeptember 26.

Kiemelt ajánlatunk

1 699 Ft

249 Ft

Szenvedélyünk a minőSég

Kiemelt ajánlatunk



www.auchan.hu

minden hétfő nyugdíjas nap!

villányi cuvée 
vörös bor 
0,75 l, 532 Ft/l

529 Ft

399 Ft

Gere attila 
villányi solus 
0,75 l, 10 665 Ft/l

9 999 Ft

7 999 Ft

Günzer 
villányi portugieser 
0,75 l, 1599 Ft/l

1 589 Ft

1 199 Ft

borvásár
Válasszon több mint 850 féle borunkból!

csütörtök-szerda

Nyugdíjas nap

kedvezmény a teljes
v á s á r l á s r a *

5%
*A jóváírás a vásárlás napján Bizalomkártya használata esetén vehető 
igénybe, a vásárlást igazoló bizonylat és a nyugdíjas igazolvány 
bemutatásával. A jóváírás maximális értéke 10 000 pont (5 000 Ft). 
A kedvezmény más promócióval nem vonható össze és a benzinkúton 
történő vásárlásra nem vehető igénybe. A tájékoztatás nem 
teljeskörű, részletekért tájékozódjon az áruházak vevőszolgálatán 
vagy a www.auchan.hu-n. 

minden hétfő
nyugdíjas nap!

hétfő
szeptember 28.

szeptember 24-30.



nálunk az árak a földön járnak

Nyírfacukor 
500 g, 2 198 Ft/kg

1 559 Ft

1 099 Ft

kakaós  
diabetikus Nápolyi 
180 g, 1383 Ft/kg

325 Ft

249 Ft

Hiteltermékcsere szelektív- és veszélyes 
hulladékgyűjtés

HázHoz szállítás méretre igazítás

Nyitva tartás: Hétfő-szombat: 6.00–22.00
Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek. Áraink forintban értendőek és az áfát tartalmazzák!  
Az esetleges nyomdai kivitelezésből eredő hibákért felelősséget nem vállalunk.  
Az újságban szereplő akciók csak az itt feltüntetett áruházban érvényesek!

keresseN miNket 
a facebookoN!
www.facebook.com/auchanmagyarorszag

infocenter: 
06-40/10-90-10

www.auchan.hu

09.24. csütörtök:  Görög darált húsos tészta fetával
09.25. péntek:  Eredeti görög saláta
09.26. szombat:  Gyros tál salátával
09.28. hétfő:  Abondigas leves 
09.29. kedd:  Chili con carne
09.30. szerda:  Kolbászos-póréhagymás burgonya

kóstoltatás 
a dunakeszi auchanban, 
ahol kollégánk főz Önnek 
10:00‒15:00 óra között.

Free

Diabetikus és laktózmentes 
termékek

kedd, szerda
szeptember 29-30.

kedd, szerda
szeptember 29-30.

Nemzetközi konyha  
ajánlatunk

tao tao  
kókusztej 
410 g, 973 Ft/kg

499 Ft

399 Ft


