
AKCIÓDUETT – MINDEN CSÜTÖRTÖKTŐL ÉS HÉTFŐTŐL ÚJ AKCIÓ
Még több akció, még több lehetőség. AKCIÓDUETT néven hetente két akcióval kedveskedünk vásárlóinknak, csütörtöktől szombatig, illetve hétfőtől szerdáig. 

12.03 – 12.09.

12.03 – 12.09.

SZUPERVASÁRNAPOK NAGY ZSÁK   
MEGLEPETÉSSEL, ÓRIÁSI AKCIÓKKAL  
ÉS MARTELLO KÓSTOLÓVAL.  
AZ ALDI SZUPERVASÁRNAPOK  
ALKALMÁBÓL SZOKÁSOS  
HÉTFŐI AKCIÓINK IS EGY  
NAPPAL KORÁBBAN, MÁR  
VASÁRNAPTÓL ÉRVÉNYESEK.

A SZUPERKUPON AKCIÓ FOLYTATÓDIK!
Beváltható: 2015. december 07-től december 09-ig

500Ft
értékű kupon!

VASÁRNAPI
SZUPERKUPON

ALDI. Jobban. Okosabban. www.aldi.hu

Amennyiben az ALDI Szupervasárnapok egyikén 5 000 Ft felett vásárol, 500 Ft értékű kupont adunk ajándékba.** **További részletek a www.aldi.hu oldalon.

december 6.
december 13.
december 20.
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12.03 – 12.099

ALMARE SEAFOOD
Ínyenc halfilé vagy ropogós halszeletek
többféle
MSC minőség
400 g/doboz
1 497,50 Ft/kg,

-25 %

599
Ft/doboz

AKCIÓ
799 Ft helyett

WILDBRUNNER
Jagdbitter  
keserűlikőr
35 % alkoholtartalom 
0,7 l/üveg
2 712,86 Ft/l

-290 Ft

1 899
Ft/üveg

AKCIÓ
2 189 Ft helyett

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  

nyomtatva.

Látogasson meg 
minket a 
Facebook-on!

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 ja-
vaslatként 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 látot-
taktól. 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.

HELYBEN SÜTÖTT PÉKÁRU   
VALAMENNYI ÜZLETÜNKBEN!

Miért érdemes az ALDI helyben sütött péksüteményeit választania?
Mert:

többségben magyar termelőktől beszerzett,

gondosan válogatott, folyamatosan ellenőrzött,

kiváló minőségű alapanyagokból készült,

 folyamatosan friss, édes és sós pékáruk széles  
választékával várjuk.



Gondoskodó figyelmünk mindenkire kiterjed, így a különleges táplálkozási  
igényű fogyasztókra is. Ezért kínálunk gluténmentes, laktózmentes 
és diabetikus étrendbe illeszkedő, valamint biotermékeket is.

BIO
termékeink 

LAKTÓZMENTES  
termékeink

Laktózmentes 

DIABETIKUS 
termékeink

Az ALDI-ban mindig mindenki megtalálja, amire szüksége van.  
Ismerkedjen meg újdonságainkkal!

MINDENKIRE FIGYELÜNK!

FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ TERMÉKKÍNÁLAT

Szénhidrátcsökkentett pogácsa
30 %-kal kevesebb szénhidráttartalom 
80 g/darab 
987,50 Ft/kg

MILFINA
Laktózmentes natúr joghurt 
3,6 % zsírtartalom
250 g/pohár 
396 Ft/kg

GULLON
Chip Choco  
omlós keksz
diabetikus és  
gluténmentes 
130 g/csomag 
3 069,23 Ft/kg

-20 %

399
Ft/csomag

AKCIÓ
499 Ft helyett

KORNGOLD
Svéd pirított  
kenyérke
natúr vagy teljes kiőrlésű 
250 g/csomag 
996 Ft/kg

SZAMOS
Marcipánszívek
többféle ízben 
13 g/darab
7 615,38 Ft/kg

SNACK FUN
Sajtos tallér 
150 g/csomag 
993,33 Ft/kg

Purpur  
édes szelet 
tökmaggal, dióval, 
mazsolával, 
szezámmaggal 
80 g/darab 
1 487,50 Ft/kg

NATUR AKTIV
Biovaj
250 g/darab
1 596 Ft/kg

NATUR AKTIV
Biotúró
10 % vagy 20 % zsírtartalom 
250 g/tégely
1 116 Ft/kg

NATUR AKTIV
Biojoghurt
3,6 % vagy  
1 % zsírtartalom 
250 g/pohár
476 Ft/kg

PRIMANA
Tésztaételek
penne gorgonzola vagy  
tortelloni vagy tagliatelle 
750 g/csomag 
798,67 Ft/kg

-37 %

249
Ft/csomag

AKCIÓ
399 Ft helyett

-28 %

99
Ft/darab

AKCIÓ
139 Ft helyett

-20 %

119
Ft/darab

AKCIÓ
149 Ft helyett

-20 %

599
Ft/csomag

AKCIÓ
749 Ft helyett

GRIESSON
Choc & Milk omlós keksz 
tejes krémmel és tejcsokoládéval 
150 g/doboz 
2 193,33 Ft/kg

-70 Ft

329
Ft/doboz

AKCIÓ
399 Ft helyett

-42 %

399
Ft/darab

AKCIÓ
699 Ft helyett

égely
kg

m

-20 %

279
Ft/tégely

AKCIÓ
349 Ft helyett

-37 %

99
Ft/pohár

AKCIÓ
159 Ft helyett

-37 %

119
Ft/pohár

AKCIÓ
189 Ft helyett

993,33 Ft/kg
-42 %

149
Ft/csomag

AKCIÓ
259 Ft helyett

US Szénhidrátcsökkentett pogácsa
30 %-kal kevesebb szénhidráttartalom
80 g/darab
987,50 Ft/kg

NATUR AKTIV
Biotúró
10 % vagy 20 % zsírtartalom

-20 %

79
Ft/darab

AKCIÓ
99 Ft helyett

ALDI. Jobban. Okosabban. 12.03. CSÜTÖRTÖKTŐL



NÉPSZERŰ MÁRKÁK KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL!

Cheddar
enyhe vagy fűszeres vagy intenzív  
350 g/csomag 
2 282,86 Ft/kg

CUCINA NOBILE 
Olasz kemény sajt
reszelt Grana Padano vagy szeletelt Parmigiano Reggiano
125 g vagy 100 g/csomag 
3 992/4 990 Ft/kg

LOMEE 
Mediterrán antipasti
többféle
250 g/doboz 
2 076 Ft/kg

Hűtött termékeink nagyon népszerűek. Hűtőpultjainkat nagyobbra cseréltük, 
hogy még bőségesebb kínálattal várhassuk vásárlóinkat.

KEDVENCEK A HŰTŐPULTBÓL

Gouda sajt
450 g/csomag 
1 664,44 Ft/kg

WHISKAS 
Alutasakos  
macskaeledel 
hagyományos  
szószban vagy csirkés 
12 x 100 g/doboz 
832,50 Ft/kg

CHIO 
Stickletti  
pálcika 
sajtos vagy burgonyás 
85 g/csomag 
1 752,94 Ft/kg

PICKWICK 
Tea 
különböző ízekben 
20 x 1,5 g/doboz 
9 966,67 Ft/kg

DR. OETKER 
Eredeti pudingpor 
csokoládés vagy vaníliás  
vagy puncs ízű 
3 x 49 g vagy  
3 x 40 g/csomag 
1 693,88/2 075 Ft/kg

Koktél frankfurti virsli 
vagy sertéspárizsi
200 g vagy 150 g/csomag 
1 495/1 993,33 Ft/kg

Pannónia sajt 
klasszikus vagy light 
200 g/csomag 
2 745 Ft/kg

-25 %

299
Ft/csomag

AKCIÓ
399 Ft helyett

179
Ft/palack

AKCIÓ
199 Ft helyett

és 

-400 Ft

999
Ft/doboz

AKCIÓ
1 399 Ft helyett

STORCK 
Merci 
többféle 
200 g/doboz 
3 995 Ft/kg

Pannónia saj

-20 %

799
Ft/doboz

AKCIÓ
999 Ft helyett

350 g/csomag
2 282,86 Ft/kg

KoKoktktél fraank
vagy serttésp
200 g vagy 150 g/
1 495/1 993 33 Ft/k

-100 Ft

799
Ft/csomag

AKCIÓ
899 Ft helyett

249Ft

/csomag

-130 Ft

749
Ft/csomag

AKCIÓ
879 Ft helyett

-80 Ft

499
Ft/csomag

AKCIÓ
579 Ft helyett

GOOD MILK
Tejsavóital
mangó vagy 
fekete ribiszke vagy 
vegyes gyümölcs vagy 
narancs-mandarin ízű
0,5 l/palack
358 Ft/l

MEDVE
Cikkelyes ömlesztett sajt 
natúr vagy szalámis vagy  
csípőspaprikás vagy  
sonkás 
140 g/doboz 
1 921,43 Ft/kg

szalámis vagy 
kás vagy 

z
g

-22 %

269
Ft/doboz

AKCIÓ
349 Ft helyett

MEDVEEE

20 x 1,5 g/doboz
9 966,67 Ft/kg

-25 %

299
Ft/doboz

AKCIÓ
399 Ft helyett

-31 %

149
Ft/csomag

AKCIÓ
219 Ft helyett

-66 Ft

549
Ft/csomag

AKCIÓ
615 Ft helyett

-80 Ft

519
Ft/doboz

AKCIÓ
599 Ft helyett

12.09. SZERDÁIG



MIÉRT SZERETNEK 
  MINKET?

ELÁRULJUK!

www.aldi.hu

ALDI. Jobban. Okosabban.

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.
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