
Superbike kismotor* 
műanyag, lábbal hajtós kismotor,  
3 méretben: mini, médium vagy maxi

BIG 
Cipővédő 
kisgyermekeknek* 
változtatható méret: 21 - 28

TOY.TOY.TOY 
Játékkonyha fából*
világító kerámia sütőlap, hangot adó gombok,  
kivehető mosogató, sütő, mikrohullámú sütő,  
állítható magasság: 98 - 107 cm,  
3 éves kortól ajánlott
állítható magasság: 98  107 cm, 
3 éves kortól ajánlott03.17.csütörtöktől

/darab

2 499Ft

2 499 Ft/db

AJÁNLATAINK  
A KÉSZLET EREJÉIG  

ÉRVÉNYESEK!

3 méretb
en

03.17.
csütörtöktől

/pár
1 999 Ft

1 999 Ft/pár

03.24.csütörtöktől

/készlet

24 990 Ft

24 990 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.

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

3148759
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CRANE 
Alumíniumroller*
stabil és hosszú élettartamú alumíniumból készült,  
4 különböző magasságra beállítható kormányoszlop (84 - 102 cm), 
nagyméretű kerekek (  20 cm), ABEC7 szénacél csapágyakkal,  
acél taposófék a hátsó keréken, kitámasztó,  
max. terhelhetőség: 100 kg
méret: 92 x 36 x 101,5 cm (ho x szé x ma) 

03.17.csütörtöktől

/darab

25 990 Ft

25 990 Ft/db

A hirdetett termék kiválasztása bemutató reklámanyagból történik, az üzletekben nincs bemutató darab. A termék kizárólag  
a készlet erejéig érhető el. Az értékesítési koncepció újdonsága és a korábbi ilyen jellegű készletezési viszonyítási adatok hiánya 
miatt előfordulhat, hogy a termék már az értékesítés első napján elfogy. A termék jellegére tekintettel nem tudunk helyettesítő 
terméket biztosítani. A termék megvásárlása céljából kérjük, az üzletvezetőnket keresse! A kiszállítás Magyarország területén,  
az Ön által megjelölt belföldi szállítási címre, az ingatlan közterületre nyíló bejárati kapujáig történő házhoz szállítással,  
ingyenesen történik. A kiszállítás során összeszerelést nem vállalunk. A helytelen összeszerelésből származó hibákra nem terjed  
ki a jótállási/szavatossági kötelezettségünk. Kérjük, olyan kiszállítási címet adjon meg, mely minimum 3,5 t össztömegű 
gépjárművel megközelíthető!

MEGRENDELÉS 
AZ ALDI ÜZLETEKBEN 
Egyszerűen csak rendelje meg és fizesse ki 
 a terméket bármelyik magyarországi 
 ALDI üzletben!

EGYEZTETÉSE
A szállító telefonon veszi fel Önnel a kap-
 csolatot a kívánt szállítási időpont egyez-
  tetése céljából.

SZÁLLÍTÁSSAL

(2016.03.03-TÓL A KÉSZLET EREJÉIG)! 
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MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN

OUTDOOR ZONE 
Gyermek- és tanulóroller*
könnyen átalakítható 3 kerekű tanulórollerből 2 kerekű 
rollerré, biztonsági kormány, masszív taposófelület,  
max. terhelhetőség: 20 kg, 3 éves kortól ajánlott

OUTDOOR ZONE 
Fa játszóház*
előre gyártott elemekből álló, összeszerelhető 
játszóház, létra korláttal, mászófal színes  
kapaszkodókkal, műanyag csúszda, fedett 
terasz, zárható lengőajtó
homokozó mérete:  
120 x 172 x 21 cm (szé x mé x ma)
ház mérete: 123 x 103 cm (szé x mé)
teljes méret: 123 x 172 x 270 cm (szé x mé x ma)

CRANE 
Trambulin védőhálóval*

 305 cm, stabil acélvázszerkezet 4 lábbal,
védőhálóval, ellenáll az időjárás viszontagságainak,  
magasság: 60 cm (háló nélkül), illetve 243 cm (hálóval)
tömeg: 60 kg
max. terhelhetőség: 150 kg

03
ccsütö

//dda
252  99090

ulin védőhálóval*

SMARTRIKE 
Tricikli tolórúddal*
4 az 1-ben, kerékfékkel, fémvázzal,  
levehető napellenzővel, biztonsági övvel,  
10 - 36 hónapos korig, 
max. teherbírás: 17 kg

03.03.
csütörtöktől

/darab
179 990 Ft

179 990 Ft/db

ból ké ültettartamú alumíniu
asságra beállítható 
kek (  20 cm), ABEC7

hátsó keréken, kitám
ég: 100 kg
01,5 cm (ho x szé x m

umból készült,
kormányoszlop (84 - 102 cm), 
7 szénacél csapágyakkal,

masztó, 

a)

OUTDOOR ZONE 
Homokozó*
leereszthető tetővel 
méret: 100 x 100 cm (ho x szé), 
ülési magasság: 20 cm,  
teljes magasság: 120 cm,  
tömeg: 13,5 kg

Játszóhomok*
100 % természetes, 
mosott játszóhomok 
gyermekek részére, 
ideális építéshez és 
formázáshoz, 
0 éves kortól ajánlott 
25 kg/csomag

03.24.
csütörtöktől

/darab
13 990Ft

13 990 Ft/db

03.24.
csütörtöktől

/csomag
899 Ft

35,96 Ft/kg

03.07.
hétfőtől

/darab

49 990 Ft

49 990 Ft/db

termék kiválasztása bemutató reklámanya

bevizsgált
biztonság02.25.

csütörtöktől

/darab
9 999Ft

9 999 Ft/db

Sárga vagy zold 

03.17.
csütörtöktől

/darab
9 999Ft

9 999 Ft/db

Osszecsukhato

Nagyon  
stabil!



CYCO 
Túrakerékpár 28''* 
alumíniumváz beépített kormánycsapággyal,  
magasság: női: 46 cm, férfi: 52 cm,
SUNTOUR alumínium rugósvilla,
SHIMANO Deore 24-sebességes váltómű és SHIMANO fék- és váltókar,
stabil kerekek alumíniumfelnivel, fényvisszaverő csíkkal,  
defektvédelemmel ellátott gumik, alumínium V-fék elöl és  
hátul, SHIMANO agydinamó, LED világítás, csomagtartóval, 
kitámasztóval
tömeg: 18,5 kg
megengedett össztömeg: 120 kg

A kerékpár a szállításhoz előszerelve,
néhány lépésben közlekedésre alkalmassá tehető. 

MY LITTLE PONY 
Én kicsi pónim hercegnők,  
2 darab* 
tartozékokkal, például koronával és 
fésűvel együtt, többféle szett,  
3 éves kortól ajánlott 
2 darab/szett

CRANE 
Gyermek görkorcsolya*
kényelmes, jól illeszkedő, puha cipőrész,
állítható szélesség és 4 különböző állítható  
hosszúság, a Coolmax® belső bélés optimális  
hőszabályozást biztosít
méret: 29 - 32, 33 - 36 vagy 37 - 40

CRANE 
Görkorcsolya sisak vagy védőfelszerelés*
görkorcsolya sisak: ABS külső héj, kellemesen puha  
és antibakteriális belső párnázás
méret: S – L vagy
görkorcsolya védőfelszerelés: 6 részes szett  
(2 x csuklóvédő, 2 x könyökvédő, 2 x térdvédő),
a Coolmax® belső bélés biztosítja az optimális  
nedvességelvezetést, anatómiailag megfelelő illeszkedés
méret: XS – L

02.25.csütörtöktől

/csomag

2 499 Ft

2 231,25 Ft/kg

ők

03.07.hétfőtől

/szett

3 499 Ft

3 499 Ft/szett

OUTDOOR ZONE 
Gyermek futóbicikli 10“*
porszórt, stabil acélváz, 10‘‘-os kerekek  
műanyag felnivel, állítható magasságú  
nyereg és kormány,  
max. terhelhetőség: 35 kg

03.21.
hétfőtől

/darab

12 990 Ft

12 990 Ft/db

aab/s/sszettzeze ttt

TOY.TOY.TOY 
Gyermekpuzzle, 2 darab* 
népszerű motívumokkal  
10 - 12 darabos: az ujjaknak való lyuk segítségével  
könnyebb kivenni és berakni a darabokat,  
1,5 éves kortól ajánlott vagy
33 - 45 darabos: 3 éves kortól ajánlott 
2 darab/csomag

03.24csütörtöktől

/csomag

1 199 Ft

599,50 Ft/db

03.17.
csütörtöktől

/pár
8 999Ft

8 999 Ft/pár

03.21.
hétfőtől

/darab

89 990 Ft

89 990 Ft/db

3.07.
tfő ő

03.17.csütörtöktől

/darab/szett

2 999 Ft
2 999 Ft/db/szett

bevizsgált
biztonság

1074

a vázra:az alkatrészekre:

CRANE 
Waveboard vagy gördeszka*
waveboard: griptape borítással, kiváló minőségű, ABEC7 kerékcsapágyakkal,
max. terhelhetőség: 100 kg vagy
gördeszka: rugalmas és hosszú élettartamú műanyagból, stabil kerekek kiváló 
minőségű ABEC7 kerékcsapágyakkal, max. terhelhetőség: 50 kg

03.17.
csütörtöktől

/darab
7 999 Ft

7 999 Ft/db

a sisakra:

Ellenőrzött 
Kerékpár-biztonság
Károsanyag-tartalom

ID: #07134

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

3148759

0000040928

Fejleszti 
a kreativitást!

PLAY DOH 
Gyurma*
puha és könnyen gyúrható,  
különböző színekben, 2 éves kortól ajánlott 
8 x 140 g/csomag

KINETIC SAND 
Kinetikus homok*
próbálja ki – egyszer és 
mindenkorra elvarázsolja 
907 g/csomag

03.24.csütörtöktől

/csomag

3 499 Ft

3 857,77 Ft/kg



VOGEL 
Teljes értékű  
nyúleledel*
1 kg/csomag

MY LIVING STYLE 
Húsvéti dekoráció*
belső terek ünnepi díszítéséhez,  
többféle anyagból, girlandok,  
húsvéti dekorfű, tojások, stb.

MY LIVING STYLE 
Dekorációs kosár*
puha filcanyagból, ideális a 
húsvéti ajándékok számára vagy 
színpompás dekorációként, szép, 
tavaszi motívumokkal

MY LIVING STYLE 
Tavaszi figura  
fából, gyapjúval*
kézzel készített figurák többféle 
változatban, gyapjú vagy filc 
rátéttel 
2 darab/készlet

02.25.csütörtöktől

/készlet

1 999 Ft

1 999 Ft/készlet

CSILIVILI LILI 
Modelltervező  
füzet gyermekeknek*
sablonok, matricák, anyag- és rajzminták, 
sok tanács és ötlet, minden készen áll a 
modellek egyedi ruhakölteményének 
vagy pompás paripáinak elkészítéséhez

VEGA 
Faforgács rágcsáló alom, 15 l* 
fenyőfából készült forgácsból álló alom, amely  
különféle rágcsálók, mint például nyúl, tengerimalac, stb. 
számára alkalmas 
15 liter/csomag

03.03.
csütörtöktől

/csomag
249 Ft

16,60 Ft/l

02.25.csütörtöktől

/szett

1 799 Ft

1 799 Ft/szett

Húsvéti barkács szett*
komplett készlet barkácsoláshoz  
és kreatív díszítéshez, 
különböző szettek

02.29.
hétfőtől

/csomag

249 Ft

249 Ft/csomag

tbtb

03.03.csütörtöktől

/csomag

299 Ft

299 Ft/kg

02.25.csütörtöktől

/csomag/darab

599 Ft
49,92/99,83/149,75/ 299,50/599 Ft/db/ 599 Ft/csomag

agygy
zépzépzép,,

aszzzszzzi mi mi mi motíotíotívumvumvumokkokkok alal

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

e e

seseseee

MYYY YY LLIVLIL INGNGG STSTSTYLEYYLE
áá iióó áá

02.25.csütörtöktől

/csomag

699 Ft
58,25/99,86/116,50/ 174,75 Ft/db/  699 Ft/csomag

02.25.csütörtöktől

/darab

999 Ft

999 Ft/db

CSICS LIVLIVVILIILIILI

03.17.
csütörtöktől

/darab
2 499 Ft

2 499 Ft/db

MY LIVING STYLE 
Kézzel festett húsvéti tojás*
színes mintákkal és színben hozzá illő  
akasztószalaggal

 12 darab/csomag vagy 
 7 darab/csomag vagy

 6 darab/csomag vagy
 5 darab/csomag vagy

 4 darab/csomag 
12, 7, 6, 5 vagy 4 darab/csomag

Pecsétnyomó-  
készlet, 
20 darabos*
számos különböző  
motívummal 
20 darab/készlet

03.24.
csütörtöktől

/készlet
1 199 Ft

59,95 Ft/db

03.03.csütörtöktől

/darab

1 499 Ft
1 499 Ft/db

Mesekönyv* 
vidám mesegyűjtemény színes rajzokkal illusztrálva 

Bölcs Bagoly meséi vagy  
Vidám erdei mesék vagy  
Népmesék az állatokról vagy  
A bűvös furulya és más mesék

Varázs filctoll*
íráshoz és rajzoláshoz,  
többféle színben, 
10 darab filctoll és  
4 darab sablon

ollll*l*
hoooz, z,

t

03.17.csütörtöktől

/szett

1 999 Ft

1 999 Ft/szett

c

PIATNIK
Fekete Péter kártya* 
klasszikus gyerekkártya,  
klasszikus formában

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!
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