
Csengettyűszó, angyalszárnyak,  
mesés ajándékok várnak!

Lego
Duplo játékkészlet*
• Tűzoltóautó vagy 
• Az erdő: Horgászkirándulás 
5 999 Ft/doboz

10592
Tűzoltóautó

10616
Első  

játékházam

10587
Kávézó

Lego
Duplo játék*
• Első játékházam vagy 
• Számvonat vagy 
• Repülőtér vagy 
• Kávézó 
4 999 Ft/doboz

10590
Repülőtér

10583
Az erdő: Horgászkirándulás

10558
Számvonat

4 999 Ft

/doboz

5 999 Ft

/doboz

HAUCK 
Baba  
játékkészlet*
2 különböző készlet:
• babakocsi, babahinta 
 és pelenkázó táska vagy
• baba autósülés,  
 baba etetőszék és baba- 
 hordozó (kenguru) 
5 999 Ft/készlet

5 999 Ft

/készlet

A LEGO, a LEGO logó, valamint a DUPLO logó a LEGO Csoport védjegyei. 
©2015 The LEGO Group. Minden jog fenntartva. 

www.DUPLOVILAG.HU

különbözo 
mintákkal

 – 11.12. –  
CSÜTÖRTÖKTŐL

 – 12.07. –  
HéTFŐTŐL



 – 11.12. –  
CSÜTÖRTÖKTŐL

 – 11.16. –  
HéTFŐTŐL

 – 11.19. –  
CSÜTÖRTÖKTŐL

Mese DVD*
többféle cím 
999 Ft/db

C.GiAnT
Szintetizátor*
61 billentyűvel, számos funkcióval,  
kottatartóval, daloskönyvvel, oktató CD-vel 
tömeg: 6,2 kg, méret: 94 x 36 x 14 cm
34 990 Ft/db

DiSnEy
DVD díszdobozban*
közkedvelt Disney mesék  
gyűjtődobozban 
többféle cím
3 darab/doboz 
2 990 Ft/doboz

PLAyMAiS
Kukoricagyurma*
fejleszti a gyerekek fantáziáját, motorikus képességét és kreativitását
3 éves kortól ajánlott
2 499 Ft/csomag

3148759

Toy.Toy.Toy
Játékkészlet*
fejleszti a gyermek  
kreativitását és fantáziáját  
3 éves kortól ajánlott
5 999 Ft/készlet

ÈCoiFFiER
Black & Decker munkapad  
gyermekeknek*
27 részes műanyag játék barkácsasztal  
szerszámokkal, csavarokkal
összeszerelt mérete:  
38 x 25 x 60 cm
18 hónapos kortól ajánlott
5 999 Ft/készlet

Toy.Toy.Toy
Fajátékok  
dobozban*
2 éves kortól ajánlott
3 699 Ft/készlet

ÈCoiFFiER
Mini konyha 
gyermekeknek*
műanyag kis konyha sok 
kiegészítővel 
összeszerelt mérete:  
42 x 28 x 60 cm
18 hónapos kortól ajánlott
4 999 Ft/készlet

8 darab barkácsoló  
kártyával és vidám,  

felragasztható szemekkel

EnGino
Építőjáték-készlet*
fejleszti a logikus gondolkodást, a térbeli  
képzelőerőt, a problémamegoldó  
képességet és megmozgatja a fantáziát  
6 éves kortól ajánlott
11 990 Ft/készlet

9105076254

háromdimenziós  

építojáték

Távirányítós helikopter*
felfelé, lefelé, előre és hátrafelé repül, balra, jobbra illetve 360°-ban fordul,
a távirányító segítségével be- és kikapcsolható LED fényekkel  
a helikopter sötétben is jól látható
méret: 21 x 4,2 x 10 cm
7 999 Ft/db

rádiós  
távirányítóval

PiATniK
Activity társasjáték 
gyermekeknek*
játszva fejleszti a kommuniká-
ciós és rajzkészséget, valamint 
az előadó képességet
•  Activity My first  

4 éves kortól ajánlott vagy
•  Activity Junior  

8 éves kortól ajánlott
4 699 Ft/doboz

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

3148795

 – 11.23. –  
HéTFŐTŐL

2 990 Ft

/doboz

11 990 Ft

/készlet

5 999 Ft

/készlet

7 999 Ft

/darab

2 499 Ft

/csomag

3 699 Ft

/készlet

4 999 Ft

/készlet

5 999 Ft

/készlet

999 Ft

/darab

4 699 Ft

/doboz

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékeny-
ségekről szóló 197/2014. (Viii. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/
informaciok/szolgaltatasok/szervizpont/ oldalon talál.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (Viii. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást  
a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/szervizpont/ oldalon talál.

34 990 Ft

/darab

Logico készlet*
készségfejlesztő tanulójáték  
1 darab kerettel és  
3 füzetcsomaggal
•  Logico Primo  

3 - 5 éveseknek vagy 
•  Logico Piccolo 

5 - 9 éveseknek
6 999 Ft/készlet

6 999 Ft

/készlet

különbözo 
készletek

különbözo 
készletek

különbözo 
készletek



 – 11.23. –  
HéTFŐTŐL

 – 11.30. –  
HéTFŐTŐL Csilivili lili/tUrbÓ tomi 

Kreatív könyv 
gyermekeknek*
sablonnal és egyéb kiegészítőkkel
többféle cím 
2 499 Ft/db

stAr wArs/Hello Kitty 
Gyermekóra*
•  karóra vagy
• ébresztőóra vagy 
• falióra  
3 999 Ft/db

Téli kifestőkönyv 
gyermekeknek*
többféle cím 
699 Ft/db

stAr wArs 
Játékmodell*
szuper űrhajók és a távoli bolygókon történő 
szárazföldi bevetés segédjárművei 
9 999 Ft/készlet

stAr wArs 
Játékfigura*
teljes egészében mozgatható, 15 cm-es  
akciófigurák a még életszerűbb játékélményért
3 999 Ft/db

Szánkó*
egyszemélyes szánkó húzókötéllel,  
ülőfelület: gőzölt bükkfa
7 999 Ft/db

stAr wArs/FroZeN/ANGry birDs/miNioNs 
Gyermek flanel  
ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzárral, puha és meleg 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm  
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm  
többféle minta 
6 999 Ft/garnitúra

ToyLino 
Fajáték* 
Játékos módon segíti a 
gyermekek ügyességét, 
formafelismerését  
és finommotorikáját 
1,5 éves kortól ajánlott 
1 999 Ft/készlet

Toy.Toy.Toy 
Játékkonyha fából* 
kis mesterszakácsok számára 
méret: 70 x 98 x 34 cm 
állítható magasság: 98 - 107 cm  
3 éves kortól ajánlott
24 990 Ft/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

10 különbözo  

játéklehetoség

különbözo 
modellek

különbözo 
modellek

különbözo 
figurák

stAr wArs 
Puzzle*
különböző izgalmas képekkel
500, 300, 187 vagy 112 részes 
999 Ft/csomag

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

 – 11.26. –  
CSÜTÖRTÖKTŐL

1 999 Ft

/készlet

3 999 Ft

/darab

9 999 Ft

/készlet

3 999 Ft

/darab

999 Ft

/csomag

36 990 Ft

/készlet

24 990 Ft

/készlet

9 999 Ft

/készlet

6 999 Ft

/garnitúra

699 Ft

/darab

2 499 Ft

/darab

7 999 Ft

/darab

ÈCoiFFiER
Játék bevásárlópult  
kiegészítőkkel* 
pénztárpulttal és bevásárlókocsival  
mérete összeszerelve:  
61 x 34 x 71 cm 
18 hónapos kortól ajánlott 
9 999 Ft/készlet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (Viii. 1.) Korm. 
rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/
szolgaltatasok/szervizpont/ oldalon talál.

FoZoEDÉNNYEL,  
SERPENYoVEL, KEVERo-

KANÁLLAL, FORDÍTÓ 
LAPÁTTAL ÉS HABVERoVEL 

EGYÜTT

Játékasztal*
számos kiegészítővel  
méret: 107 x 61,2 x 80 cm, tömeg: 30 kg,  
6 éves kortól ajánlott
36 990 Ft/készlet



FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  

nyomtatva.

értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán elkészítési, ill. tálalási javaslatként 
szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadványban 
szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.

* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy áruházainkban az áruellátás 
folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését.  
Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben.

Látogasson meg 
minket a 
Facebook-on!

 – 12.03. –  
CSÜTÖRTÖKTŐL

Ifjúsági könyv*
• Geronimo Stilton vagy 
• Tea Stilton 
többféle cím 
2 999 Ft/db

: K á aiágnív ms
Kedves ......................... !

 – 12.07. –  
HéTFŐTŐL

toy.toy.toy 
Univerzális tábla*
stabil faállvánnyal, helytakarékosan összecsukható, 
mágneses matricával, fehér és színes krétával,  
valamint szivaccsal 
méret: kb. 65 x 116 x 40 cm, tömeg: 4 kg
4 éves kortól ajánlott 
6 999 Ft/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

toyliNo 
Miniautó-készlet, 3 részes*
2 különböző készlet 
12 hónapos kortól ajánlott 
2 599 Ft/készlet

Ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzárral 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm  
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm 
9 999 Ft/garnitúra

 – 12.14. –  
HéTFŐTŐL piAtNiK 

Catan telepesei*
stratégiai társasjáték
10 éves kortól ajánlott 
6 999 Ft/doboz

 – 12.10. –  
CSÜTÖRTÖKTŐL

Mesekönyv*
• Legszebb esti meséim kincsestára vagy 
• Legszebb karácsonyi történeteim kincsestára 
3 499 Ft/db

toy.toy.toy 
Fa vasút- vagy  
autópályakészlet,  
80 részes*
•  fa vasút-készlet:  

1 elemes mozdony előre-  
és hátramenet funkcióval,  
2 vasúti kocsi, 1 pályaudvar,  
1 rendőrkapitányság, 1 híd  
és számos tartozék vagy

•  fa autópálya-készlet:  
1 elemes teherautó előre és  
hátramenet funkcióval, utánfutóval,  
1 további teherautó utánfutóval,  
1 tűzoltóállomás, 1 konténer-daru, 
nagyméretű kirakó és számos tartozék

6 999 Ft/készlet

fordítható 
tábla

NUby 
Plüss bébijáték rágókával*
2 699 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

2 699 Ft

/darab 2 999 Ft

/darab

6 999 Ft

/doboz

9 999 Ft

/garnitúra

2 599 Ft

/készlet

6 999 Ft

/készlet

3 499 Ft

/darab

6 999 Ft

/készlet

Ajánlatunk az ALDi üzletekben 2015. 12. 07-től a készlet erejéig érvényes. 
Személyenként két darab vásárolható. Az Előfizetői szerződés szóbeli 
szerződéskötéssel jön létre. További részletek a Telenor ÁSZF-ben. 
Telefonos ügyfélszolgálat: 1220.    •    www.telenor.hu

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (Viii. 1.) 
Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/
informaciok/szolgaltatasok/szervizpont/ oldalon talál.

Lenovo A1000 
mobiltelefon, 
Praktikum Ász Expressz 
csomaggal*
• Android™ 5.0 operációs rendszer
• HSPA+
• 1.3 GHz, négymagos processzor
• 5 MP kamera
• 1 GB belső memória
• WiFi, A-GPS 
17 990 Ft/db

különbözo 
modellek

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (Viii. 1.)  
Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/
informaciok/szolgaltatasok/szervizpont/ oldalon talál.

17 990 Ft

/darab

a kEzdőEgyEnLEg 
600 Ft LEbEszéLhEtőségEt

 tartaLmaz


