
TOVÁBBI  
BARKÁCSTERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALON!
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 8 - 9. OLDALON!

aldi.hudi h
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.

2016. 22. hét

* Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen termékek esetén a Hajdúböszörmény, Külső-Szoboszlói u. 2/B, Hódmezővásárhely, Kaszap u. 31., Kaposvár, Árpád u. 31., Karcag, Kisújszállási út 90., Kisvárda, Városmajor u. 53., Monor, Ady Endre u. 3.,  
Tapolca, Veszprémi út 3.  szám alatti üzleteink már a jelen akció kezdőnapját megelőzően is leárazással éltek, így ezen termékek jelen akciót közvetlenül megelőző kiindulási ára és ehhez képest a jelen akció mértéke az érintett üzletben 
kihelyezett ártáblák szerint alakul.

TOLLE
Trappista  
sajt korong*
/kg
899 Ft/kg 899 Ft

/kg

TOLLE  

MAGYAR TRAPPISTA SAJT  

BOMBA ÁRON!  

MOST CSAPJON  

LE RÁ!

AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 06.02. CSÜTÖRTÖKTŐL 06.08. SZERDÁIG    

-150 Ft

699
Ft/csomag

849 Ft helyett

-40 %

239
Ft/csomag

399 Ft helyett

SOLO 
Toalettpapír
3 rétegű, fehér 
10 x 180 lap/csomag
69,90 Ft/tekercs

PRINCE 
Világos sör
4,0 % alkoholtartalom 
0,5 l/palack 
238 Ft/l238 Ft/l

-20 %

119
Ft/palack

149 Ft helyett

TOPIX 
Macskaeledel
többféle
100 g/tégely
1 tégely vásárlása 
esetén:
89 Ft/tégely 
890 Ft/kg

IMPIDIMPI
Baba nyári hálózsák*
100 % pamut, bőrbarát, különböző 
hosszúságokban: 70, 90 vagy 110 cm
1 999 Ft/db

különböző színek  
és minták

2. CSSÜTÖRTÖKTŐL 06.08. SZERDÁIG    

WORKZONE
Csavarhúzó-készlet,  
8 részes*
kiváló minőségű króm-vanádium ötvözésű 
acélból készült, mágneses heggyel és  
kétkomponensű műanyag nyéllel
8 darab/készlet
1 499 Ft/készlet

1 499 Ft

/készlet

1 999 Ft

/darab

MILFINA
Félzsíros tehéntúró
500 g/csomag
478 Ft/kg/ gg60

Ft/tégely
600 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

WORWOWORWORORORORORWORRW RKZOKZOKZOKZOKZOKZOOKZZKZONENENENENEENENEEEE

06.05. vasárnaptól06.02. csütörtöktől

06.02. csütörtöktől
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AKCIÓDUETT
csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

ALDI. Jobban. Okosabban.06.02. csütörtöktől 

Csirkemellfilé
vákuumcsomagolt
/kg
1 399 Ft/kg

HARIBO
Roulette*
gyümölcsös ízekben
7 x 25 g/csomag

MILFINA
Traunsteini 
füstölt sajt 
400 g/csomag
2 497,50 Ft/kg

ZOTT
Jogobella 
Cocktail
ivójoghurt*
erdei gyümölcs
200 g/pohárg p

DR. OETKER
Paula puding*
csokoládés-vaníliás
2 x 100 g/csomagg

Csirkemell vagy  
pulykacomb sonka
szeletelt
100 g/csomag
1 290 Ft/kg

PICK
Sertéslapocka  
darabolt, vákuumcsomagolt
/kg
899 Ft/kgg

Baguette
115 g/darab
686,96 Ft/kg

219Ft
1 095 Ft/kg

/csomag

BBQ
Marinádozott
csirkemellfilé*
olaszos vagy 
jalapeno paprikás
450 g/tálca

tálalási javaslat

Kapható 06.02-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 06.02-tól 
a készlet erejéig!

kg
399 Ft/kgt/kg/kg

HARIBO

KaKaa
a ka kk

-27 %

129
Ft/csomag

179 Ft helyett

-300 Ft

999
Ft/csomag

1 299 Ft helyett

a 
somagolt -200 Ft

899
Ft/kg

1 099 Ft helyett
899Ft

1 997,78 Ft/kg

/tálca

Kapható 06.02-tól 
a készlet erejéig!

-190 Ft

1 399
Ft/kg

1 589 Ft helyett

Érvényes  
06.02-tól 06.08-ig!

-20 %

79
Ft/darab

99 Ft helyett

449Ft
2 565,71 Ft/kg

/csomag

tálalási javaslat

149Ft
745 Ft/kg

/pohár

Kapható 06.02-tól 
a készlet erejéig!

SOLO
Nedves toalettpapír
érzékeny bőrre vagy kamillás 
2 x 60 lap/csomag vagy  
1 x 60 lap/doboz
3,33/6,65 Ft/lap

GRANDESSA 
Prémium
pálcikás jégkrém
mandula vagy classic vagy 
tripla csokoládé 
6 x 120 ml/doboz
1 040,28 Ft/l

rém
ic vagy -25 %

749
Ft/doboz

999 Ft helyett

-31 %

149
Ft/darab

219 Ft helyett

SUPRAWISCH
Felmosó mop 
pamut
149 Ft/db

tpapír
y kamillás
agy

-20 %

399
Ft/csomag/

doboz

499 Ft helyett

BELLA
Rum-kókusz 
golyók
300 g/csomag
1 830 Ft/kg

-31 %

549
Ft/csomag

799 Ft helyett
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hu_2016_22_wop_00_hu-hu_bia_02-03.indd   2 24/05/16   10:38



06.04. szombatig 

533
Ft/üveg
710,67 Ft/l

2+1
vásárlása esetén:

66
Ft/darab
1 015,38 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

WC-FIX 
WC-frissítő gél 
többféle 
200 ml/flakon 
1 flakon vásárlása esetén:
399 Ft/flakon 
1 995 Ft/l

SZEKSZÁRDI
Merlot Rosé
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű 
száraz rosé 
0,75 l/üveg
1 üveg vásárlása 
esetén:
799 Ft/üveg 
1 065,33 Ft/l

BELLA
Kókuszrúd
fehér vagy rumos-kakaós  
65 g/darab
1 darab vásárlása 
esetén:
99 Ft/darab 
1 523,08 Ft/kg

ROMEO 
Jutalomfalat kutyáknak 
többféle
300 g, 280 g, 120 g vagy 77 g/csomag
1 csomag vásárlása esetén:
329 Ft/csomag 
1 096,67/1 175/2 741,67/4 272,73 Ft/kg

Minifánk
málna-ribizli töltelékkel
33 g/darab
1 darab vásárlása esetén:
59 Ft/darab 
1 787,88 Ft/kg

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 –8 °C 

HALAKHOZ ÉS 
SZÁRNYASOKHOZ

SZEKSZÁRDI
BORVIDÉK

MILFINA
Nemzetek joghurtja
többféle 
150 g/pohár
1 pohár vásárlása 
esetén:
149 Ft/pohár 
993,33 Ft/kg

DUO’R
Dán fehérsajt
200 g/csomag
1 csomag vásárlása 
esetén:
299 Ft/csomag 
1 495 Ft/kg

MILFINA
Milkshake ital
epres vagy banános vagy 
csokoládés vagy vaníliás
230 ml/pohár 
1 pohár vásárlása 
esetén:
199 Ft/pohár 
865,22 Ft/l

Gyulai vagy  
csabai kolbász
szeletelt 
100 g/csomag
1 csomag vásárlása 
esetén:
399 Ft/csomag 
3 990 Ft/kg

1 995 Ft/l

esetén:

vagy vaníliás
ár
árlása

r

vaníliás

a 

olbász

g
árlása 

g

ánk

Ft/lFtt/lt/l

1+1=3
VEGYEN 
EGYBÓ́L 

KETTÓ́T! 
A HARMADIK 

AJÁNDÉK!

133
Ft/pohár

578,26 Ft/l

2+1
vásárlása esetén:

200
Ft/csomag

1 000 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

266
Ft/csomag

2 660 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

220
Ft/csomag
733,33/785,71/

1 833,33/2 857,14 
Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

266
Ft/flakon

1 330 Ft/l

2+1
vásárlása esetén:

100
Ft/pohár
666,67 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

40
Ft/darab
1 212,12 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:
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AKCIÓDUETT
vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

ALDI. Jobban. Okosabban.06.05. vasárnaptól 

-90 Ft

449
Ft/tálca

539 Ft helyett

HÚSMESTER
Darált sertéshús
zsírtartalom: 
max. 20 % 
500 g/tálca
898 Ft/kgg

-26 %

99
Ft/doboz

135 Ft helyett

RUFUS
Kutyaeledel
szárnyas és vad répával vagy 
marha és máj borsóval vagy 
szárnyas vagy marha
415 g/doboz
238,55 Ft/kg

Füstölt, főtt tarja vagy 
csemege karaj
szeletelt
120 g vagy 100 g/csomag
2 075/2 490 Ft/kg

-24 %

249
Ft/csomag

329 Ft helyett

-70 Ft

349
Ft/darab

419 Ft helyett

Baromfirúd*
1 kg/darab
349 Ft/kgg

Bodzaszörp  
50 % bodzavirág-kivonat 
1,5 l/palack 
386 Ft/l

-120 Ft

579
Ft/palack

699 Ft helyett

TASTE OF AMERICA 
Omlós keksz 
csokoládédarabokkal*
többféle
225 g/csomag
1 417,78 Ft/kg

CARLONI
Passzírozott  
paradicsom
500 g/doboz 
238 Ft/kg

-29 %

119
Ft/doboz

169 Ft helyett

HAPPY HARVEST
Egzotikus magvak*
paradió vagy kesudió vagy 
pekándió
200 g vagy 150 g/csomag

499Ft
1 108,89 Ft/kg

/üveg
GRANDESSA
Extradzsem 
vagy
marmelád*
a nyár édes íze,
narancs vagy
rebarbara-szamóca vagy
erdei gyümölcs vagy
ribizli
450 g/üveg

abokkal* -23 %

319
Ft/csomag

419 Ft helyett

CARLONI
Passzír

gg

Kapható 06.05-től 
a készlet erejéig!

-20 %

399
Ft/darab

499 Ft helyett

1 199Ft
5 995/7 993,33 Ft/kg

/csomag

Kapható 06.05-től 
a készlet erejéig!

MILFINA
Féltartós 
habtejszín*
250 ml/csomag
676 Ft/l

-32 %

169
Ft/csomag

249 Ft helyett

ALIO
Fürdőszobai vagy
konyhai 
tisztítószer*
1 l/flakon
279 Ft/l

-41 %

279
Ft/flakon

479 Ft helyett

Rusztikus rozsvekni
500 g/darab
798 Ft/kg

ALDI | 4
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06.08. szerdáig 

293
Ft/csomag

14,65/20,93  
Ft/db

2+1
vásárlása esetén:

126
Ft/csomag

504 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

260
Ft/doboz

260 Ft/l

2+1
vásárlása esetén:

200
Ft/darab
1 333,33 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

100
Ft/flakon

400 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

200
Ft/csomag

4 000 Ft/kg

2+1
vásárlása esetén:

333
Ft/flakon

666 Ft/l

2+1
vásárlása esetén:

373
Ft/csomag

4,66 Ft/db

2+1
vásárlása esetén:

CRESTA 
Női betét ultra plus
normal vagy long, 
20 vagy 14 darab/csomag
1 csomag vásárlása esetén:
439 Ft/csomag 
21,95/31,36 Ft/db

PURE FRUITS
Szűretlen  
gyümölcslevek
100 % gyümölcstartalom 
többféle
1 l/doboz
1 doboz vásárlása 
esetén:
389 Ft/doboz 
389 Ft/l

MY AIR 
Légfrissítő gél
többféle
150 g/darab
1 darab vásárlása 
esetén:
299 Ft/darab 
1 993,33 Ft/kg

SHAH EXCELLENCE 
Jutalomfalat macskáknak
többféle
10 x 5 g/csomag
1 csomag vásárlása esetén:
299 Ft/csomag 
5 980 Ft/kg

OMBIA MED 
Tusfürdő 
classic vagy  
sensitive, 
pH-semleges 
500 ml/flakon
1 flakon vásárlása 
esetén:
499 Ft/flakon 
998 Ft/l

SUPRAWISCH 
Nedves tisztítókendő
citrom- vagy almaillatú
80 darab/csomag
1 csomag vásárlása esetén:
559 Ft/csomag 
6,99 Ft/db

ZOTT 
Jogobella ivójoghurt 
málna-lime vagy meggy 
250 g/flakon 
1 flakon vásárlása 
esetén:
149 Ft/flakon 
596 Ft/kgg

CSÁSZÁR
Boglyas  
szélesmetélt
8 tojásos 
250 g/csomag
1 csomag vásárlása 
esetén:
189 Ft/csomag 
756 Ft/kgg

1+1=3
VEGYEN 
EGYBÓ́L 

KETTÓ́T! 
A HARMADIK 

AJÁNDÉK!
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ALDI. Jobban. Okosabban.06.02. csütörtöktől 

HOZD MAGADDAL A JÓ HANGULATOD, 

A TÖBBI A MI DOLGUNK!NYÁRI FESZTIVÁL?

WORKZONE
Gázfőző*
• rendkívül nagy teljesítmény: 7,5 kW
• stabil acéllemezből készült keret
• masszív öntöttvas égőfej
• 50 mbar propán nyomás- 

csökkentővel  
és 1,5 m gázcsővel

• főzőfelület mérete:  
40 x 40 cm

9 999 Ft/db

9 999 Ft

/darab

a felállításról 
és lebontásról 
készült videóval

8 999 Ft

/darab

ADVENTURIDGE
Pop-up fesztiválsátor*
• szúnyoghálóval ellátott, feltekerhető  

bejárat, szellőzőablak a hátoldalon
• anyaga: 100 % poliészter
• vízoszlop: 1 500 mm
• kifeszítő kötéllel és acélcövekekkel
• méret: 245 x 145 x 110 cm (ho x szé x ma)
• tömeg: 1,8 kg
• tárolótasakkal
8 999 Ft/db

kétszemélyes

nagyobb rend 
az utazás során

19 990 Ft

/darab

ROYAL CLASS
Gurulós utazótáska*
főrekeszén kétirányú cipzárral,  
4 darab kivehető polccal és 
rugalmas pántokkal a ruhák 
rögzítéséhez, 360°-ban  
elforgatható kerekekkel
méret: 39,5 x 37 x 74 cm
19 990 Ft/db

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.

ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Gázpalack*
C200 propán-bután kiszúrható gázpalack, 
számos, kereskedelmi forgalomban kapható 
gázkészülékhez használható, megfelel  
a DIN EN 417 szabványnak,  
űrtartalom: 330 ml,  
illetve 190 g
2 626,32 Ft/kg

499 Ft

/darab

ADVENTURIDGE
Multifunkciós kés vagy 
kemping evőeszköz*
rozsdamentes nemesacélból
• multifunkciós kés 17 funkcióval vagy
• kemping evőeszköz 7 funkcióval
1 299 Ft/db

1 299 Ft

/darab

alack, 
kapható 
lel 

Ft
6 999 Ft

/készlet/darab

WORKZONE
Gázkészülék*
kereskedelmi forgalomban kapható 
kiszúrható, illetve csavaros gázpalackok-
kal működtethető, amelyek nem képezik 
az ajánlat részét
• gázkészülék, 2 darab: kempingfőző 

és forrasztólámpa vagy
• palackos hősugárzó: ideális  

hordozható eszköz vagy 
• univerzális, széles sugarú hőlégfúvó: 

piezo elektromos gyújtással, melegítés-
hez, jég leolvasztásához, gyomnövények 
leégetéséhez, stb.

6 999 Ft/készlet/db

berendezésekkel kapcsolato
é k ől óló 197/2014 (V

ROYLIGHT
Kempinglámpa LED fénnyel*
• kempinglámpa: fogantyúval és praktikus 

akasztóval, könnyű és kompakt, 12 darab 
fehér színű LED izzóval, elemekkel, zöld vagy 
kék színben vagy

• pop-up összezárható kempinglámpa:  
3 világítási fokozattal (100 %, 50 %,  
villogó fény), 1 darab fehér színű  
LED izzóval, elemekkel

1 999 Ft/db

a pop-up 
kempinglámpa 

zseblámpaként is 
használható

1 999 Ft

/darab

999 Ft

/tubus

OMBIA
Rovarcsípés utáni 
bőrápoló*
nyugtatja, hűsíti és ápolja a bőrt  
rovarcsípés vagy -marás után
• bőrápoló zselé, 30 ml vagy
• azonnal elsősegély folyadék, 5 ml
30 ml vagy 5 ml/tubus
33 300 / 199 800 Ft/l

1

Citronella gyertya*
citrusillattal, többféle  
méretben és kivitelben
18, 6 vagy 1 darab/csomag
33,28 / 99,83 / 599 Ft/db

599 Ft

/csomag/darab

polcokkal együtt kapható

y

palackos hősugárzó

univerzális, széles 
sugarú hőlégfúvó 
piezo elektromos 

gyújtással

övre rögzíthető nylon 
tasakkal

gázkészülék, 
két darab

különböző színekben

nagyobb serpenyőkhöz és 
edényekhez is alkalmas

ILL-rendszerrel 
(Internal Leakage 
Limiter)

ŐŐŐŐŐ -JDOBJA FEL A LEVEGŐŐŐŐŐBE
DOBJA FEL A LEVEGŐŐBEA LEVEGŐBE-A LEVEGŐBE-JJOOOBJA FEL A LEVEOOOBJA FEL A LEV

CSOMAGOLJA KI-
CSOMAGOLJA KI-
CSOMCS JJ

 EL A A LELE
KÉSZ!KÉSZ!KÉSZ!KÉSZ!KÉÉÉÉÉSZ!KÉÉÉSZ!ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

a gázpalack nem képezi  
az ajánlat részét

tartalom nélkül

Cit
citr
mé

t 

mml

természetes alapú 
hatóanyag
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3 999 Ft

/darab

ADVENTURIDGE
Ötszemélyes sátor*
• praktikus előtetővel és 2 bejárattal
• 2 hálótérrel és rugalmas elválasztófallal 
• külső anyaga víztaszító bevonattal ellátva (vízoszlop: 3 000 mm)
• nagyméretű műanyag oldalablak 
• több szellőzőnyílással a megfelelő levegőkeringetés érdekében
• kifeszítő kötéllel és acélcövekekkel
• praktikus tárolózsákkal
• külső sátor mérete: 445 x 320 x 195 cm (ho x szé x ma)
• belső sátor/hálótér mérete: 300 x 210 x 183 cm (ho x szé x ma)
• zöld/szürke vagy szürke/kék színekben
34 990 Ft/db

34 990 Ft

/darab

2 külön bejáratú 
hálótér

ADVENTURIDGE
Önfelfújó párna*
kellemesen puha felület, az alsó oldalon 
csúszásgátló bevonattal, méret felfújt 
állapotban: kb. 40 x 28 x 8 - 12 cm  
(ho x szé x ma), kék vagy fekete színben
1 499 Ft/db

5 999 Ft

/darab

ADVENTURIDGE
Önfelfújó matrac*
külső anyaga strapabíró és nagyon jól szigetel, 
az extra vastag levegős habpárna kényelmes 
fekvést biztosít, egyszerűen kezelhető
méret: 188 x 66 x 5 cm (ho x szé x ma)
5 999 Ft/db

0000040928

3123162

max. 18°C-kal hűt a külső 
hőmérséklet alá

energiatakarékos eco 
üzemmód

energiahatékonysági 
osztály: A+++

sőső

a két csatlakozó lehetővé 
teszi a hálózatról  

(220 - 240 V) és az autó 
szivargyújtójáról (12 V) 
történő működtetést

15 990 Ft

/darab

ADVENTURIDGE
Elektromos hűtőtáska*
• belső űrtartalom: kb. 29 l
• belső és külső ventilátor
• felhajtható, levehető tető
• speciális kialakítású fogantyú, reteszeli a lezárt fedelet, 

és megakadályozza a nyitott fedél lecsukódását
• gumitömítés a kondenzvíz ellen
• kábelrekesz mindkét csatlakozóhoz
• külső méret: kb. 40 x 30 x 44,5 cm
15 990 Ft/db

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.

sokoldalúan 
alkalmazható

különböző színekben

6 999 Ft

/darab

ADVENTURIDGE
Kemping napvitorla*
ideális árnyékadó, gyorsan és egyszerűen felszerel-
hető, a vitorla anyaga strapabíró poliészter, ellenáll 
2 000 mm-es vízoszlopnak, UV fényvédő faktor: 60+, 
cövekekkel és kifeszítő kötelekkel, praktikus tároló-    
zsákban, méret: 430 x 350 x 200 cm (ho x szé x ma), 
homok vagy lime színben
6 999 Ft/db

Hűtőakku,  
2 darab*
2 x 200 ml/csomag
2 darab/csomag
149,50 Ft/db

geprüfte
Sicherheit

helytakarékosan 
összehajtható

3 999 Ft

/darab

ADVENTURIDGE
Összehajtható kempingszék*
strapabíró poliészter huzat, stabil acélcső 
váz, párnázott karfával és háttámlával, 
italtartóval, tárolótasakkal, kék, szürke vagy 
zöld színben, max. teherbírás: 100 kg
3 999 Ft/db

ADVENTURIDGE
Ultrakönnyű hálózsák*
rendkívül könnyű, nyári hálózsák, kis helyigényű, 
külső anyaga: 100 % poliészter, töltet: 100 % 
üreges poliészter szál, kétszemélyes hálózsákként 
is használható (2 darab hálózsák összecsatolható), 
teljes hossz fejrésszel együtt: 225 cm
4 599 Ft/db

4 599 Ft

/darab

TURIDGENTURIDGERRTUN URIDGT INTURIDGE
elfújó párna*párna*eelfújó párna*párna*árna**áee újófújlf jó á anelfú

kis helyigényű

geprüfte
Sicherheit

6 999 Ft

/darab

ADVENTURIDGE
Kempingasztal*
alumíniumból készült, könnyen 
felállítható, praktikus tárolótasakkal
méret: 70 x 70 x 70 cm
6 999 Ft/db

különböző színekben

1 499 Ft

/darab

egyszerűen és könnyen 
felállítható
a felállításról és lebontásról 
készült videóval

kis helyigényű - ideális  
utazáshoz és kiránduláshoz

méret összecsomagolva: 
66 x 15 cm

különböző 
színekben

ADVENTURIDGE
Függőágy*
rendkívül könnyű, légáteresztő, erős poliamid szövet, 
kényelmes fekvőfelület, méret: 140 x 270 cm (szé x ho), 
karabinerrel és rögzítőkötéllel, max. teherbírás: 100 kg
3 999 Ft/db

tartalom nélkül

299 Ft

/csomag

ezüst vagy 
fekete színű 
asztallappal

ELLENŐRZÖTT
0000048608

0000040928

00048608
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ALDI. Jobban. Okosabban.06.02. csütörtöktől 

IMPIDIMPI
Kisgyermek szett, 2 részes*
divatos szettek lányok vagy fiúk részére, 
póló és rövidnadrág, a magas pamut- 
tartalomnak köszönhetően rendkívül  
kellemes viselet
méret: 74/80 - 98/104
1 999 Ft/szett

IMPIDIMPI
Kisgyermek pizsama vagy 
hálóruha*
100 % pamut, rendkívül kellemes viselet
• rövid pizsama: méret: 62/68 - 98/104 vagy
• kezeslábas: méret: 62/68 - 86/92 vagy
• hálóing: méret: 74/80 - 98/104
2 garnitúra vagy 2 darab/csomag 
999,50 Ft/garnitúra/db

KIDZ ALIVE
Gyermek nyári pizsama vagy hálóing*
kellemesen puha anyagból készült, divatos mintákkal
• lányka: rövid pizsama vagy hálóing vagy
• fiú: rövid pizsama
méret: 116 - 164
1 499 Ft/garnitúra/db

ing*
kal

IMPIDIMPI
Kisgyermek leggings,  
2 darab*
az elasztántartalomnak köszönhetően 
tökéletesen illeszkedik, hosszú vagy  
3/4-es szárú
méret: 62/68 - 98/104
2 darab/csomag
499,50 Ft/db

IMPIDIMPI
Baba body, 2 darab*
100 % pamut, rendkívül kellemes 
viselet, alul patentokkal a gyorsabb 
pelenkacsere érdekében
• rövid ujjú vagy
• spagettipántos vagy 
• ujjatlan 
méret: 50/56 - 98/104
2 darab/csomag
699,50 Ft/db

különböző színek és 
hosszúságok

különböző színek és 
modellek

aranyos feliratokkal

különböző 
modellek

különböző színek és 
modellek

Mennyi szín!

m
gy

y 

8/
ag

emes 
gyorsabb 

y 

8/104
ag

külkülönbözőkküüllönböző
modmod

1 499 Ft

/garnitúra/darab

1 399 Ft

/csomag

999 Ft

/csomag

1 999 Ft

/szett

t

k leggings, 

hetőe

1 999 Ft

/csomag
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GABI
Fürdető és sampon
2 az 1-ben*
400 ml/flakon
1 497,50 Ft/l

TOMI
Baby folyékony mosószer*
hatékony, bőrgyógyászatilag tesztelt 
mosógél színes ruhákhoz, mely speciális 
formulájának köszönhetően kíméletes 
a babaruhákhoz, így tökéletes a babák 
finom bőrét érintő anyagok mosására
1,32 liter/flakon
756,82 Ft/l

PAMPERS
Baba törlőkendő*
Sensitive
56 darab/csomag
7,13 Ft/db

Csomagolja ki - dobja 
fel a levegőbe - kész!

a felállításról és lebon-
tásról készült videóval

20 mosáshoz elegendő

CRANE
Pop-up strandsátor*
kitűnően véd a szél ellen és árnyékot ad, 
strapabíró poliészter anyag, üvegszálas 
vázzal, UV fényvédő faktor: 40+,  
praktikus tárolótasakkal
méret: kb. 220 x 120 x 100 cm
4 999 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

3166177

TOY.TOY.TOY
Társasjáték*
játék és szórakozás kicsiknek és nagyok-
nak, sok különböző játék, pl. fatorony, 
gyöngyfűzés, torpedó, dominó, stb.
999 Ft/csomag

különböző formák

MY LIVING STYLE
Gyermekszőnyeg*
aranyos állatfigura alakú szőnyeg,  
minden gyermekszoba dísze, csúszás-
gátló pöttyökkel ellátott hátoldallal
3 999 Ft/db

nböző formákknböző formákk

9 Ft/db

különböző színekben

különböző játékok

különböző színek és 
modellek

A 
szabvány alapján 
tesztelve.

károsanyag-
tartalom
illeszkedés

kidolgozás

260-02-SHS B15

IMPIDIMPI
Gyermekszandál*
ultrakönnyű, tépőzáras
méret: 24 - 35
1 999 Ft/pár 1 999 Ft

/pár

999 Ft

/csomag

4 999 Ft

/darab

3 999 Ft

/darab

999 Ft

/flakon

399 Ft

/csomag

599 Ft

/flakon
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ALDI. Jobban. Okosabban.

HANBURY MEN’S FASHION
Férfi ing*
100 % pamut, rövid ujjú
méret: 37/38 - 43/44
3 499 Ft/db 3 499 Ft

/darab

HANBURY MEN’S FASHION
Férfi póló*
divatos, rövid ujjú modellek
méret: 48/50 - 56
1 499 Ft/db 1 499 Ft

/darab

HANBURY MEN’S FASHION
Férfi bermuda*
100 % pamut, farmer 
 vagy twill
méret: 48 - 56
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

HANBURY MEN’S FASHION
Férfi rövidnadrág*
állítható szélességű derékkal
méret: 48/50 - 56
2 499 Ft/db 2 499 Ft

/darab

felhajtható ujj,  
eltérő színnel 

különböző színek  
és modellek

divatos, felhajtható szár

különböző 
színekben

2.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

Rejtvénykönyv*
rengeteg rejtvénnyel utazáshoz, 
szabadság idejére vagy otthon,  
96 oldal
• Poénvadászat vagy
• Skandináv és Sudoku rejtvények
399 Ft/db

399 Ft

/darab

k

DVD film*
akciófilmek  
vagy vígjátékok,
többféle cím
999 Ft/db 999 Ft

/darab

Mesekönyv*
Barátnőm, Bori vagy Barátom, 
Berci sorozat kötetei,  
kisgyermekeknek,  
többféle cím
599 Ft/db

599 Ft

/darab

Nagy rejtvény-
könyv*
többféle cím
999 Ft/db

999 Ft

/darab
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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.

1 499 Ft

/darab

EASYHOME
Univerzális kosár*
2 darab stabil, lehajtható füllel,  
teherbírás: 25 kg,  
méret: 60 x 37 x 28 cm  
(ho x szé x ma),  
űrtartalom: kb. 35 l
1 499 Ft/db

2 999 Ft

/készlet

CROFTON
Salátástál-készlet, 6 darabos*
kiváló minőségű kristályüveg,  
mosogatógépben mosható
• ovális: méret: 13 x 12,5 x 6,4 cm  

(ho x szé x ma) vagy
• szögletes: méret: 15 x 14 x 6,5 cm  
 (ho x szé x ma) 
6 darab/készlet
499,83 Ft/db

AMBIANO
Úti vízforraló*
• max. űrtartalom: 500 ml
• billenő fedél (biztonsági fedél)
• száraz üzem elleni védelem
• be-/kikapcsoló gomb 
• 2 darab visszajelző lámpa
• csúszásgátló lábak a biztos tapadáshoz
• 2 darab pohárral, 1 darab kanállal  

és tárolótáskával
3 499 Ft/szett

3 499 Ft

/szett

narancsillattal

FOLIO
Illatos szemeteszsák,
30 darab*
megakadályozza a kellemetlen  
szagok elterjedését, praktikus  
zárófüllel, 35 literes 
30 darab/csomag
16,63 Ft/db

499 Ft

/csomag

EASYHOME
Robotporszívó*
• teljesítmény: 20 W
• lítium-ionos akkumulátorral üzemel, 11,1 V/2 600 mAh
• 2 oldali kefék a hatékonyabb tisztítás érdekében
• 5 beállítható takarítási üzemmód (auto, spot, sarkok, időzítő és miniszoba)
• főszűrő és HEPA-14 szűrő
• 10 darab érzékeny ütközésgátló szenzor, valamint 3 darab leesés elleni érzékelő
• töltési idő: 4 - 5 óra
• üzemidő: max. 110 perc
• zajszint: < 65 dB
• sebesség: 25 cm/másodperc
• tömeg: 1,9 kg
• méret: 30 x 7,5 cm (átmérő x magasság)
• tartozékok: LCD kijelzős távirányító, dokkolóállomás, 2 darab pót oldalkefe,  

pót HEPA szűrő és tisztítókefe
39 990 Ft/db

tartozékok

kivehető 0,3 literes 
porgyűjtő tartály

önállóan visszatér  
a dokkolóállomáshoz

39 990 Ft

/darab

burkolattal fedett fűtőszál 
a könnyebb tisztítás 
érdekében
átkapcsolható 220 - 240 V-ról 
110 - 120 V-ra

teljesítmény: 1 100 W

érdekében
átkapcsolható 220 - 240 V-ról 
110 - 120 V-ra

teljesítmény: 1 100 W

CROFTON
Gyümölcsös- és salátástál*
kiváló minőségű kristályüveg,  
mosogatógépben mosható
• ovális: méret: 24,6 x 23,1 x 12,2 cm  

(ho x szé x ma) vagy
• szögletes: méret: 22 x 20,9 x 12,5 cm  

(ho x szé x ma)
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

karcálló

karcálló

*

karcálló

különböző színek  
és 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.

1. feliratozás 2. használat  
3. kiradírozás 4. újra feliratozás

CROFTON
Mélyhűtő dobozok*
a beépített feliratozó mezővel 
ellátott fedéllel megspórol-
ható az öntapadós címkék 
időigényes eltávolítása,  
mosogatógépben mosható
• 5 x 0,5 literes doboz vagy
• 4 x 0,75 literes doboz vagy
• 3 x 1,2 literes doboz
5, 4  vagy 3 darab/készlet
259,80 / 324,75 / 433 Ft/db

1 299 Ft

/készlet
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ALDI. Jobban. Okosabban.06.05. vasárnaptól

WORKZONE
Duguláselhárító szett vagy spirál*
• duguláselhárító szett: lefolyók és csövek víznyomással történő 

tisztításához, nagy duguláselhárító szett: 11 mm átmérőjű fúvóka, 
hossz: 3 m és kis duguláselhárító szett: 7 mm átmérőjű fúvóka, 
hossz: 3 m, 2 darab adapter (M22/M24) zuhanycsőhöz vagy  
vízcsaphoz való csatlakoztatáshoz, összekötő elem visszafolyás-
gátlóval, 4 darab póttömítés  vagy

• duguláselhárító spirál: eldugult csövek tisztításához,  
Ø kb. 9 mm, hossz: 5 m, karmos véggel

1 999 Ft/szett/db

1 999 Ft

/szett/darab

vegyszerek nélkül  
szünteti meg a dugulást

éggel

st

WORKZONE
Csiszolópapír*
különböző modellek és szemcsézések
• excentercsiszolóhoz: 20 darab, Ø 125 mm, többlyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy
• kézi / marokcsiszolóhoz: 20 darab, 140 x 140 x 80 mm, többlyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy
• rezgőcsiszolóhoz: 20 darab, 187 x 90 mm, többlyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy
• kézi szalagcsiszolóhoz: 5 darab, 76 x 457 mm, nem lyukas, vagy
• rögzített szalagcsiszolóhoz: 3 darab,  50 x 686 mm, nem lyukas
20, 5 vagy 3 darab/csomag
29,95 / 119,80 / 199,67 Ft/db

599 Ft

/csomag

kompatibilis a WORKZONE csiszoló-
gépekkel, illetve számos egyéb,  
a kereskedelemben kapható  
csiszológéppel

WORKZONE
Csiszológép*
ideális nagy felületek, sarkok és szegletek, 
valamint kerekített és hajlított felületek meg-
munkálásához
• kézi / marokcsiszoló: 220 W, tökéletes 

munkavégzés egyenes felületeken, valamint 
sarkokban és szegletekben, üresjárati rezgés-
szám: 13 000 fordulat/perc, csiszolófelület:  
140 x 140 x 80 mm vagy

• rezgőcsiszoló: 150 W, nagy felületeken történő 
munkavégzéshez, üresjárati rezgésszám:  
12 000 fordulat/perc, csiszolófelület:  
187 x 90 mm vagy

• excentercsiszoló: 430 W, ideális hajlított vagy 
kerekített felületekhez, állítható pótmarkolat, 
üresjárati rezgésszám: 13 000 fordulat/perc, 
csiszolófelület átmérője: 125 mm

7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

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.

WORKZONE
Vízmérték-készlet, 3 részes*
alumíniumból készült, a készlet 3 darab vízmértékből és 
egyenként 3 darab szintezőből áll (függőleges, vízszintes 
és 45°-os), 2 oldalán metrikus skálával, a praktikus lyuk 
segítségével felakasztható, hossz: 40, 60 és 100 cm
3 darab/készlet
2 799 Ft/készlet

2 799 Ft

/készlet

Versuchs- und
Prüfanstalt
Remscheid

Quality
tested

Güte-
geprüft

rab/készlet
9 Ft/készlet

Versuchs- u
Prüfanstalt
RemscheidRemscheid

WORKZONE
Szerszámtartó öv*
14 darab, különböző méretű zsebbel szögekhez, 
csavarokhoz és szerszámokhoz, egyes zsebek 
levehetők
• 1 darab kalapácstartó fémből,
• 1 darab tok akkus csavarhúzó részére és
• állítható öv (max. 130 cm-ig) gyorszárral
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

a zsebek tetszés szerint 
mozgathatók vagy levehetők

tépőzáras csiszolólap az egyszerű  
csiszolópapír cseréhez

rezgőcsiszoló excentercsiszoló

kézi / marokcsiszoló

arab, 76 x 457 mm, nem lyukas, vagy
z: 3 darab, 50 x 686 mm, nem lyukas

ló-

nő 
ka, 

s-

duguláselhárító szett

duguláselhárító spirál

excentercsiszoló:

rezgőcsiszoló:

kézi / marokcsiszoló:
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WORKZONE
Kétoldalú ragasztószalag*
tiszta akril ragasztóanyagból készült, gyors, biztos és 
láthatatlan rögzítés, beltéri és kültéri használatra is 
alkalmas, vízálló és UV-álló, méret: 19 mm x 5 m
• tartós ragasztószalag: -40 és +90 °C között hőálló, 

szín: szürke, teherbírás: 33 kg/m vagy
• oldható ragasztószalag: -40 és +80 °C között hőálló, 

szín: átlátszó, teherbírás: 25 kg/m
5 m/tekercs 
199,80 Ft/m

999 Ft

/tekercs
tapad fémre, üvegre, fára, 
csempére és a legtöbb 
műanyagra

WORKZONE
Univerzális szállítókocsi*
csúszásgátló szőnyeggel és praktikus, fogantyúként használható 
hézagolással, ideális nehéz terhek szállításához a műhelyben,  
a garázsban vagy költözéskor, teherbírás: max. 250 kg
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

DUROBOND / HENKEL
Tömítő kiegészítők*
a készlet tartalma:
• univerzális szilikon 300 ml: gombagátló, semleges szagú,  

a forró vízzel szemben ellenálló, beltéri és kültéri használatra is 
alkalmas, UV- és időjárásálló, nem lefesthető, 

• kinyomó pisztoly: kartusos tömítő- és ragasztóanyagok 
feldolgozásához, automatikus utánfutás-gátlás, könnyű 
kezelhetőség, felakasztható 

• szilikon simító: ideális a felesleges fugázóanyag lehúzásához, 
valamint bármilyen tömítőanyag utólagos simításához, a 
műanyag kartusok biztonságos és könnyű nyitásához,  
és a kartus-hegyek sorjamentes levágásához,

• szilikon eltávolító kés: ideális a régi tömítőanyagok 
kíméletes eltávolításához a fugákból, valamint tömítőanyag-
maradványok sima felületekről történő eltávolításához 

• 5 darab pót kartus-hegy 1 darab zárófedéllel és
• szilikon eltávolító szer: feloldja a kikeményedett szilikon-

rétegeket, optimálisan előkészíti a fugákat az új fugázáshoz
5 999 Ft/készlet

5 999 Ft

/készlet

WORKZONE
Repedésfeltöltő vagy akril  
tömítőanyag*
• repedésfeltöltő anyag: felhasználásra kész 

spatulyázó massza vakolat, beton, gipszkarton  
és falazat feltöltéséhez és simításához (max.  
5 mm rétegvastagságig), szilárdulás után fehér, 
lefesthető, beltéri és kültéri használatra is 
alkalmas, 500 g vagy

• akril tömítőanyag: bel- és kültéri repedések 
kitöltéséhez és fugák tömítéséhez, kismértékű 
zsugorodás, lefesthető, szín: fehér, 310 ml

500 g vagy 310 ml/tubus
1 198 Ft/kg / 1 932,26 Ft/l

599 Ft

/tubus

WORKZONE
Svédfogó vagy csapszegvágó*
• svédfogó: beégetett lakkozás, edzett fogak,  

biztonsági csavar, 1,5” vagy
• csapszegvágó: beégetett lakkozással ellátott 

acélcső szár ergonomikusan kialakított PVC  
markolattal, 450 mm

3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

svédfogó

csapszegvágó

agú, 
latra is 

k 

ásához, 
a 

yag-

onedett sziliko
új fugázásh

on-
hoz

komplett készlet szilikon 
fugázás cseréjéhez

szilikon eltávolító szer:

ALDI | 13
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ALDI. Jobban. Okosabban.06.05. vasárnaptól

BELLA
Ostyarudak
mogyorós vagy 
joghurtos
400 g/csomag
1 747,50 Ft/kg

BELMONT
Kávé Gold
instant kávé
fagyasztva szárított
classic vagy mild
200 g/üveg
6 495 Ft/kg

899 Ft

/doboz

999 Ft

/csomag
CARTE D’OR
Jégkrémdesszert*
kókuszos: minőségi alapanyagokból és gondosan válo-
gatott összetevőkből álló kókuszos jégkrém, valódi és teljes 
ízélménnyel vagy 
madártej: hűsítő vanília és tojásos vanília jégkrém, lágy 
krém és puha hab ínycsiklandó elegye, selymes,  
harmónikus íz
1 000 ml/doboz
899 Ft/l

1 747,50 Ft/kg, g

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.05-től 06.08-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.05-től 06.08-ig!

-100 Ft

699
Ft/csomag

799 Ft helyett

GRANDESSA
Prémium  
vanília jégkrém
2 500 ml/doboz
279,60 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.05-től 06.08-ig!

-22 %

699
Ft/doboz

899 Ft helyett

BELMONT
Coolpresso jegeskávé*
cappuccino vagy  
eszpresszó vagy vanília 
230 ml/doboz
604,35 Ft/l , állandó  

kínálatunkból

Érvényes  
06.05-től 06.08-ig!

BELMONTB

-30 %

139
Ft/doboz

199 Ft helyett

tt

-400 Ft

1 299
Ft/üveg

1 699 Ft helyett

MILFINA
Tejszínhabspray
klasszikus vagy light 
250 ml/flakon
1 196 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.05-től 06.08-ig!

-25 %

299
Ft/flakon

399 Ft helyett

DALLMAYR
Instant kávé Gold*
100 g/üveg
13 990 Ft/kg

DALLMAYR
Caffè Crema 
perfetto*
szemes kávé
1 kg/csomag
4 499 Ft/kg

DALLMAYR
Prodomo*
őrölt, pörkölt kávé, 
100 % arabica
250 g/csomag
3 996 Ft/kg

DOUWE EGBERTS
Omnia Espresso*
őrölt, pörkölt kávé
250 g/csomag
3 196 Ft/kg

DALLMAYR
Classic*
őrölt, pörkölt kávé
500 g/csomag
4 998 Ft/kg

1 399 Ft

/üveg

2 499 Ft

/csomag

4 499 Ft

/csomag

Porcelán fagylaltospohár-készlet*
vidám, színes mintákkal ellátott fagylaltospohár- 
készlet, amely 4 darab poharat és 4 darab kanalat 
tartalmaz, többféle
2 499 Ft/készlet

2 499 Ft

/készlet

G
P
v
2 
27

 RECEPT

weboldal:
aldi.hu
weboldal:

KÓKUSZOSKÓKUSZOS

799 Ft

/csomag

ALDI | 14

hu_2016_22_wop_00_hu-hu_bia_14-15.indd   14 24/05/16   10:53



06.02 - 06.08. csütörtöktől szerdáig

SZUPER
FA

NTASZTIKUSÁR

A cserepes virágok csütörtöktől, a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!    
A képek csak illusztrációk, a színkínálat boltonként eltérő lehet.

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

Germinicsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

FAFF

NTATT SZTIKUSÁR

RENDSZERES 
ÖNTÖZÉST IGÉNYEL

FÉNYIGÉNYES

Cserepes rózsa
10,5 cm-es cserépben
többféle színben
499 Ft/db

Hortenzia
többféle színben
10 cm-es cserépben
999 Ft/db

GARDENLINE
Fűszernövény*
fagytűrő, 14 cm-es cserépben,  
színes, cink kaspóval 
különböző fajták, pl.
• rozmaring vagy
• kakukkfű vagy
• oregánó vagy
• menta stb.
999 Ft/db

RENDSZERES 
ÖNTÖZÉST IGÉNYEL

NE TEGYE KI KÖZVETLEN 
NAPFÉNYNEK

RENDSZERES 
ÖNTÖZÉST IGÉNYEL

FÉNYIGÉNYES

Új kelkáposzta
I. osztály 
/kg
199 Ft/kgSárgabarack

I. osztály 
500 g/csomag
598 Ft/kg

499 Ft

/darab

999 Ft

/darab

999 Ft

/darab

799 Ft

/csokor 799 Ft

/csokor

Piros alma
I. osztály 
/kg 
199 Ft/kg199 

Ft/kg

299 
Ft/csomag

Kígyóuborka
I. osztály 
/darab
99 Ft/db

K
I.
/d
99

99
Ft/darab

g

199
Ft/kg

Fürtös 
paradicsom
I. osztály 
/kg
349 Ft/kg 349

Ft/kg

Spárga
I. osztály 
500 g/csomag
598 Ft/kg

299
Ft/csomag

ALDI | 15
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VASÁRNAPI NYITVATARTÁS: 8:00 - 18:00

06.04 - 06.05. szombat - vasárnap ALDI. Jobban. Okosabban.

ÉRVÉNYES KIZÁRÓLAG 06.04. SZOMBATON ÉS 06.05. VASÁRNAP

HÉTVÉGI AKCIÓMÁNIA

MILFINA
Tejföl
12 % zsírtartalom 
450 g/pohár
308,89 Ft/kg

GARTENKRONE
Morzsolt
csemegekukorica
340 g/doboz
487,72 Ft/kg (töltőtömeg) 139

Ft/doboz

169 Ft helyett
TOLNAI
Chardonnay
oltalom alatt álló
eredetmegjelölésű 
száraz fehérbor 
0,75 l/üveg
612 Ft/l

SZÁRAZ

TOLNA

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7– 8 °C 

HALAKHOZ VAGY 
SZÁRNYASOKHOZ

-110 Ft

549
Ft/tálca

659 Ft helyett

HÚSMESTER
Sertéstarja
csontos, szeletelt 
500 g/tálca
1 098 Ft/kg

GUTESSA
Ínyenc sonka
tormás vagy 
mézes vagy 
sült sonka
150 g/csomag
3 326,67 Ft/kg

Kockázott bacon*
500 g/csomag
1 098 Ft/kgg

-26 %

549
Ft/csomag

749 Ft helyett

-26 %

139
Ft/pohár

189 Ft helyett

-20 %

459
Ft/üveg

579 Ft helyett

-28 %

499
Ft/csomag

699 Ft helyett

99 
Ft/csomó249

Ft/kg

Cukkini
I. osztály 
/kg 
249 Ft/kg

Zöldhagyma
I. osztály 
/csomó 
99 Ft/csomó
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