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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. 24. 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.

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 14. OLDALON!

TEKET ÉS TOVÁBBI 
RMÉKEINKET 
E A 14 OLDALON!KERESSE

AKCIÓ! ÉRVÉNYES: 06 16 CSÜTÖRTÖKTŐL

A RÉSZLET
TER

KERESSE

EASYHOME
Gyermek WC-ülőke vagy 
fellépő vagy bili*
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

ES: 06.16. CSÜTÖ
MILFINA
Tej 
2,8 % zsírtartalom
hosszabb ideig friss
1 l/doboz
149 Ft/l149 Ft/l

149
Ft/doboz

169 Ft helyett

CARLONI 
Gnocchi vagy tortelloni
többféle 
500 g vagy  
250 g/csomag 
398/796 Ft/kg398/796 Ft/kg398/796 Ft/kg

gy tortelloni -33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

Kutyaeledel
baromfi vagy máj vagy
borjú vagy marha 
1 250 g/doboz
175,20 Ft/kg

219
Ft/doboz

255 Ft helyett

Frankfurti vagy  
koktél frankfurti virsli
hámozott 
400 g/csomag
1 247,50 Ft/kg0 Ft/kg

-30 %

499
Ft/csomag

719 Ft helyett

BLUE MOTION
Női hosszított top,  
2 darab*
2 darab/csomag
949,50 Ft/db

1 899 Ft

/csomag

ACTIVE MED
Fürdőszobai kiegészítők* 
fürdőkádülőke vagy  
fellépő vagy kapaszkodó
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MAGYAR 
TEJ A TOLNATEJ ZRT-TŐL

06.19. vasárnaptól06.16. csütörtöktől

06.16. csütörtöktől



ALDI. Jobban. Okosabban.06.16. csütörtöktől 

AKCIÓDUETT
csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

Csirkecomb
alsó- vagy felsőcomb 
vákuumcsomagolt 
/kg 
679 Ft/kg 

BELMONT
Mokka kávé
instant kávé 
granulátum 
mild vagy classic
200 g/üveg
4 495 Ft/kg

O

Fekete-erdei 
sonka
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

Sertésfelvágott variációk vagy
Zala felvágott
többféle 
150 g/csomag
993,33 Ft/kg,

Keserű likőr*
30 % alkoholtartalom
0,5 l/üveg
1 998 Ft/l

HÚSMESTER
Sertéstarja
szeletelt, csont nélkül
500 g/tálca
1 358 Ft/kg/

Dán szeletelt sajt
többféle
200 g vagy 175 g/csomag
1 995/2 280 Ft/kg

ZOTT
Natura 
natúr joghurt*
mézzel
150 g/pohár

MILFINA
Friss sajt
tejszínes vagy 
zöldfűszeres vagy 
light
200 g/tégely
745 Ft/kgg

-33 %

399
Ft/csomag

599 Ft helyett

99 Ft
660 Ft/kg

/pohár

-20 %

679
Ft/kg

849 Ft helyett

-34 %

899
Ft/üveg

1 379 Ft helyett

-25 %

599
Ft/csomag

799 Ft helyett

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett

-500 Ft

999
Ft/üveg

1 499 Ft helyett

679
Ft/tálca

719 Ft helyett 849Ft
1 886,67 Ft/kg

/tálca

229Ft
572,50 Ft/kg

/palack

219Ft
3 084,51/3 532,26/3 650/

3 775,86/3 910,71 Ft/kg

/csomag

Kapható 06.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 06.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 06.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 06.16-tól 
a készlet erejéig!

Érvényes  
06.16-tól 06.22-ig!

MÜLLER
Tejital*
banános vagy 
csokoládés vagy
kókuszos-pisztáciás
400 g/palackg p

DR. OETKER
Pohárkrém desszert*
többféle
71 g, 62 g, 60 g,
58 g vagy 56 g/csomag

BBQ 
Marinádozott 
csirke 
felsőcombfilé*
olaszos vagy
jalapeno-paprikás
450 g/tálca

Dán szeletelt sajt

-40 %

149
Ft/tégely

249 Ft helyett
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06.18. szombatig 

LÖWENBRÄU
Világos sör
4,0 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
338 Ft/l

SNACK FUN
Pisztácia
sózott vagy natúr
250 g/csomag
5 596 Ft/kg

SCHOGETTEN
Csokoládékockák
többféle ízben
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

SNACK FUN
Burgonyapálcikák*
sós vagy hagymás-tejfölös vagy paprikás 
125 g/csomag
2 392 Ft/kg

TASTE OF AMERICA
Amerikai pizza
hawaii vagy pepperoni
455 g vagy 
435 g/doboz
767,03/802,30 Ft/kg

SNACK FUN
Burgonyaszirom
sós vagy 
hagymás-tejfölös  
125 g/csomag
1 432 Ft/kg

Pörkölt, sózott 
földimogyoró
500 g/csomag
798 Ft/kg

Szénsavas üdítőital
édesítőszerrel 
narancs- vagy  
szőlőízű vagy cola 
2 l/palack
30 Ft/l

SNACK FUN
Kréker
klasszikus vagy 
sokmagvas
3 x 75 g/csomag
1 240 Ft/kg

WARSTEINER
Világos sör*
4,8 % alkoholtartalom
0,33 l/üveg

CARLSBERG
Világos sör*
dán eredetű, prémium minőségű világos sör 
5,0 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz

k

199
Ft/csomag

229 Ft helyett

169
Ft/doboz

189 Ft helyett

-100 Ft

1 399
Ft/csomag

1 499 Ft helyett

299Ft
906,06 Ft/l

/üveg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

a
oni

-30 %

349
Ft/doboz

499 Ft helyett

-28 %

179
Ft/csomag

249 Ft helyett

tt
-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

ítőital
-29 %

60
Ft/palack

85 Ft helyett

-26 %

279
Ft/csomag

379 Ft helyett

219Ft
438 Ft/l

/doboz

Kapható 06.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 06.16-tól 
a készlet erejéig!

RG

APENTA
Light 
üdítőital*
alma-áfonya vagy
kaktuszfüge vagy
grapefruit-pomelo
1,5 l/palack

169Ft
112,67 Ft/l

/palack

Kapható 06.16-tól 
a készlet erejéig!

LÖWENBRÄU
i á

ün

ö ó
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ALDI. Jobban. Okosabban.06.19. vasárnaptól 

AKCIÓDUETT
vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

BELLA
Mini csokoládés 
banán
200 g/csomag
1 245 Ft/kg

HÚSMESTER
Sertés darálthús
zsírtartalom: max. 7 %
500 g/tálca
1 118 Ft/kg

DUO’R
Fűszeres sajtkoszorú
snidlinges vagy paprikás vagy 
borsos vagy 
ananászos-papayás 
125 g/csomag
2 392 Ft/kg

BELL
Min

Uzsonnasonka
800 g/darab
886,25 Ft/kg,

VOLL FIT 
Joghurtos ital
natúr vagy epres vagy 
narancsos vagy epres-banános 
6 x 125 g/csomag 
465,33 Ft/kg,

WONNEMEYER
Csemege saláta
többféle
400 g/doboz
872,50 Ft/kg

GRANDESSA
Frutti Bumm 
gyümölcsös 
jégkrém
robbanócukorral
45 ml/darab
866,67 Ft/l866,67 Ft/

Cappuccino
klasszikus vagy 
csokoládés vagy
vaníliás 
100 g/csomag
990 Ft/kg

Csirke- vagy pulykamellsonka 
150 g/csomag
1 993,33 Ft/kg

MILFINA
Kefir
3,5 % zsírtartalom
175 g/pohár
222,86 Ft/kg

és -28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

-43 %

39
Ft/darab

69 Ft helyett

hús
%

-20 %

559
Ft/tálca

699 Ft helyett

oszorú
rikás vagy -33 %

299
Ft/csomag

449 Ft helyett

a
-170 Ft

709
Ft/darab

879 Ft helyett

-22 %

349
Ft/csomag

449 Ft helyett

-30 %

349
Ft/doboz

499 Ft helyett

-33 %

99
Ft/csomag

149 Ft helyett

-27 %

129
Ft/doboz

179 Ft helyett

-40 %

39
Ft/pohár

65 Ft helyett

Uzsonnasonkaellsonka a

MILFINA
Ömlesztett cikkelyes sajt
natúr vagy szalámis vagy sonkás 
140 g/doboz 
921,43 Ft/kg

-33 %

299
Ft/csomag

449 Ft helyett

natúr és 
sonkás:

szalámis:
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06.22. szerdáig 

PURINA ONE
Száraz 
macskaeledel*
lazac vagy 
csirke
200 g/csomag

PURINA ONE
Száraz 
macskaeledel*
Sterilcat vagy 
Junior vagy
Indoor
200 g/csomag

STUDIO
Kesudió-mogyoró mix*
mézes-sós vagy
chilis
200 g/csomag

ALIO 
Lefolyótisztító gél
1 l/flakon
399 Ft/l

KNUSPERONE
Müzli 
többféle
750 g, 600 g vagy 
500 g/doboz
665,33/831,67/998 Ft/kg

DARLING
Teljes értékű 
kutyaeledel 
hús és zöldség vagy 
szárnyas és zöldség 
3 kg/csomag 
299,67 Ft/kg

SHAH EXCELLENCE
Macskaeledel
többféle
85 g/tégely
1 400 Ft/kg

él

PURINA ONE
Száraz

ALIOMAT
Mosópor színes vagy 
fehér ruhákhoz
50 mosáshoz elegendő 
4 kg/csomag
249,75 Ft/kg

TANDIL SOFT 
Öblítő
60 mosáshoz  
elegendő 
többféle 
1,5 l/flakon
219,33 Ft/l

TRAUBISODA
Szőlőízű szénsavas 
üdítőital*
2 l/palack

-33 %

399
Ft/flakon

599 Ft helyett

-28 %

499
Ft/doboz

699 Ft helyett

-500 Ft

899
Ft/csomag

1 399 Ft helyett

-150 Ft

699
Ft/doboz

849 Ft helyett

249,75 Ft/kg

-300 Ft

999
Ft/csomag

1 299 Ft helyett

-34 %

329
Ft/flakon

499 Ft helyett

199Ft
99,50 Ft/l

/palack

399Ft
1 995 Ft/kg

/csomag

369Ft
1 845 Ft/kg

/csomag

599Ft
2 995 Ft/kg

/csomag

-29 %

119
Ft/tégely

169 Ft helyett

Kapható 06.19-től 
a készlet erejéig!

Kapható 06.19-től 
a készlet erejéig!

Kapható 06.19-től 
a készlet erejéig!

Kapható 06.19-től 
a készlet erejéig!

KNUSPERONE
Fahéjas gabonapehely vagy 
gabona- és kukoricapehely vagy 
gabonapárnácskák
többféle
750 g/doboz
932 Ft/kg

Natúr rombusz baguette
80 g/darab
687,50 Ft/kg

KK
aa

-20 %

55
Ft/darab

69 Ft helyett
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ALDI. Jobban. Okosabban.Állandó kínálatunkból

Egészségünk megőrzése érdekében 
sokat tehetünk, ha mindennap 
fogyasztunk tejet, tejterméket.

MILFINA
Laktózmentes 
UHT tej
1,5 % zsírtartalom
csavarkupakkal 
1 l/doboz

299Ft
299 Ft/l

/doboz

NATUR AKTIV
Bio teljes tej
3,6 % zsírtartalom
hosszabb ideig friss
1 l/doboz

299Ft
299 Ft/l

/doboz

MILFINA
Trappista sajt
/kg 1 099Ft

1 099 Ft/kg

/kg

MILFINA 
Tejföl
20 % zsírtartalom 
450 g/pohár

279Ft
620 Ft/kg

/pohár

MILFINA 
Kefir
3,5 % zsírtartalom
450 g/pohár

155Ft
344,44 Ft/kg

/pohár

Egészs

IS CSAK MINŐSÉGIT!
TEJBŐL, TEJTERMÉKBŐL
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MILFINA 
Natúr rudi
30 g/darab 39 Ft

1 300 Ft/kg

/darab

MILFINA
Trappista vagy edámi sajt
400 g/darab

799Ft
1 997,50 Ft/kg

/darab

MILFINA
Gyümölcsös  
krémjoghurt 
epres vagy 
sárgabarackos vagy 
málnás vagy 
citromos 
400 g/pohár

199Ft
497,50 Ft/kg

/pohár

UHT tej 
1,5 % zsírtartalom
1 l/doboz

UHT tej 
5 % zsírtartalom 129Ft

129 Ft/l

/doboz

MILFINA
Trappista sajt 
szeletelt
natúr vagy füstölt  
vagy light 
125 g/csomag

269Ft
2 152 Ft/kg

/csomag

Az ALDI  
elkötelezett a minőségi  

tej- és tejtermék fogyasztás 
mellett, legyen szó 

hagyományos, laktózmentes 
vagy a tejszív-logóval 

ellátott, kizárólag magyar 
alapanyagokból készült 

termékekről.
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weboldal:
aldi.hu
weboldal:

ELLELLEEEEWWWW ELLLEEWOOKKBAN, JÁZMINRIZZSSEEWOOKKBAN, JÁZMINRIZZSSEEÁÁ

ESSZZEZÁMMAGOS CSIRKKEESSZZEZÁMMAGOS CSIRKKEESSZZEZÁMMAGOS CSIRKKSSZZEZÁMMAGOS CSIRK

 RECEPT

ALDI. Jobban. Okosabban.06.16. csütörtöktől 

ASIA
Szezám- vagy 
mogyoróolaj*
250 ml/üveg
1 996 Ft/l 499 Ft

/üveg
ASIA
Kínai készétel*
• currys csirke vagy
• édes-savanyú csirke vagy
• chop suey
375 g/doboz
1 730,67 Ft/kg

ASIA
Rákszirom*
• klasszikus vagy
• thai-chilis
100 g/csomag
2 990 Ft/kg

• thai-c
100 g/c
2 990 F

chilis
csomag
Ft/kg 299 Ft

/csomag
ASIA
Jázmin rizs*
1 kg/csomag
599 Ft/kg

599 Ft

/csomag

250 ml/üveg
1 996 Ft/l

csirke vagy

649 Ft

/doboz
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weboldal:
aldi.hu
weboldal:

SSEERTÉS SATAYYYSSEERTÉS SATAYYYSSEERTÉS SATAYYYSSEERTÉS SATAYY

 RECEPT

ASIA
Kókusztej
400 ml/doboz 
697,50 Ft/l

ASIA
Naan kenyér*
indiai módra
• natúr vagy
• fokhagymás- 

korianderes
260 g/csomag
1 534,62 Ft/kg

399 Ft

/csomag

ASIA
Bambuszrügy*
330 g/üveg
1 383,33 Ft/kg 
(töltőtömeg)

249 Ft

/üveg

ASIA
Mie-tészta*
• búzalisztből vagy
• teljes kiőrlésű búzalisztből
250 g/csomag
1 596 Ft/kg

399 Ft

/csomag

k é *

ASIA
Wok szósz*
• édes-savanyú 

vagy
• édes-chilis vagy
• szójás-szezámos
200 g/csomag
1 495 Ft/kg

299 Ft

/csomag

ASIA
Chili szósz
édes vagy csípős
250 ml/üveg
1 316 Ft/l

ASIA
Kó
400
697,

ASIA
Szójaszósz vagy teriyakipác
• szójaszósz vagy 
• teriyakipác vagy 
• fokhagymás teriyakipác
250 ml/üveg
1 316 Ft/l

CARLONI / ASIA 
Tésztaétel 
többféle 
2 tányér 
171 g, 170 g, 168 g, 151 g,
124 g vagy 121 g/csomag 
1 397,67/1 405,88/
1 422,62/1 582,78/
1 927,42/1 975,21 Ft/kg

PRIMANA
Thai- vagy 
húsgombóc-
leves
400 ml/doboz 
497,50 Ft/l 

ASIA 
Ázsiai instant tésztaételek
• garnéla vagy 
• tyúkhús vagy  
• disznóhús vagy 
• zöldség ízesítéssel 
85 g/csomag
1 282,35 Ft/kg

LOMEE  
Vegyes 
gombakeverék 
500 g/üveg 
1 375,86 Ft/kg 
(töltőtömeg)

250 ml/üveg
1 316 Ft/l

-70 Ft

329
Ft/üveg

399 Ft helyett

édes vagy csípős
250 ml/üveg
1 316 Ft/l -34 %

329
Ft/üveg

499 Ft helyett

-30 %

279
Ft/doboz

399 Ft helyett

-33 %

199
Ft/doboz

299 Ft helyett

500 g/üveg
1 375,86 Ft/kg
(töltőtömeg) -20 %

399
Ft/üveg

499 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

109 Ft

/csomag

,
ag

-31 %

239
Ft/csomag

349 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.18-ig!
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ÁZSIAI
ÍZEK

ALDI. Jobban. Okosabban.06.16. csütörtöktől 

Bambuszpálcika, 50 darab*
ideális partiételek elkészítéséhez,  
kb. 18 cm hosszú
50 darab/csomag
7,98 Ft/db

Ázsiai szakácskönyv*
• Indiai konyha vagy
• Thai ételek vagy
• Wok
2 499 Ft/db

Bambusz fakanál-készlet*
2 darab fakanál és 2 darab spatula 
hozzá illő, bambusztartóban
1 799 Ft/készlet

1 799 Ft

/készlet

INFOi

A kíméletes össze-
zúzás optimálisan 
hozza elő a friss és 
szárított fűszerek 
vagy a fokhagyma 
aromáját.

szlet*
tula 

t

hozza elő a friss és 
szárított fűszerek 
vagy a fokhagyma
aromáját.

könyv*
• Indiai konyha vagy
• Thai ételek vagy
• Wok
2 499 Ft/db

Ázsiai szakácsk
di i k h

CROFTON
Wok serpenyő, Ø 28 cm*
masszív kovácsolt alumínium ILAG® 
Ultimate tapadásgátló bevonattal, 
mosogatógépben mosható
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

2 499 Ft

/darab

különböző 
színekben

CROFTON
Mozsár*
természetes alapanyagokból, kézzel 
készített termék, fekete polírozott vagy 
szürke matt változatban
2 199 Ft/db

2 199 Ft

/darab

b*

399 Ft

/csomag
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összecsukható

EASYHOME
Összecsukható műanyag 
tárolódoboz, 45 literes*
kiváló minőségű műanyagból, 
max. teherbírás: 30 kg
méret: 53 x 37 x 27 cm  
(ho x szé x ma)
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

2 699 Ft

/csomag/darab

Ft

g/darab

barna vagy szürke 
színben

EASYHOME
Rattan hatású kosár*
• fedeles tárolókosár, 2 darab: méret: 39 x 25 x 19 cm vagy
• univerzális kosár 2 füllel: méret: 55,5 x 37 x 28 cm vagy
• szennyestartó kosár oldalt 4 darab hordozónyílással: 

méret: 58,5 x 40 x 26 cm
2 vagy 1 darab/csomag
1 349,50 / 2 699 Ft/db

használható mikrohullámú 
sütőben és mélyhűtő-
szekrényben, mosogató-
gépben mosható

CROFTON
Vákuumos frissentartó doboz szett*
a vákuum miatt hosszabb ideig friss marad  
az étel, -40 és +100 °C között használható
• négyzet alakú szett, 3 részes:  

700 ml, 1 500 ml, 3 000 ml vagy
• téglalap alakú szett, 3 részes:  

500 ml, 1 300 ml, 2 600 ml vagy
• kerek szett, 2 részes: 2 500 ml, 4 400 ml
3 vagy 2 darab/szett
2 999 Ft/szett

2 999 Ft

/szett

C
V
a
a
•

•

asználhatóasználhaálhatótó
ütőben és mütőben és mtőben és m
zekrénybenzekrényben
épben mosépben

yy
épben mosmos

kerek sz
 vagy 2 da
 999 Ft/sz

haha
süsü
szsz
gégé

•
3
2

bármely tűzhelytípushoz 
alkalmas, az indukciós 
tűzhelyeket is beleértve

kb. 5,5 mm

CROFTON
Nemesacél serpenyő, Ø 28 cm*
minőségi nemesacélból készült, kiváló  
minőségű ILAG® Ultimate tapadásmentes  
bevonattal az energiatakarékos és  
zsírszegény sütéshez, mosogató- 
gépben mosható
5 499 Ft/db

5 499 Ft

/darab

különböző színek és 
szettek

különböző színekben

barna vagybarna vagvagyy
színbenszínbebenn

EASYHOME
Kosár szett*
egymásba rakható
• 3 darabos szett: méret: 29 x 19,2 x 12,3 cm 

(ho x szé x ma) vagy
• 2 darabos szett: méret: 39 x 25 x 15 cm 

(ho x szé x ma)
3 vagy 2 darab/szett
266,33 / 399,50 Ft/db

799 Ft

/szett

Ft
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tisztítókendővel, 
ragtapasszal és 
nagyítóval

ACTIVE MED
Kullancs eltávolító készlet*
praktikus készlet masszív dobozban, utazáshoz 
ideális, kullancs-csípés utáni sebellátáshoz 
alkalmas
699 Ft/készlet

ACTIVE MED
Körömápoló 
stift*
javítja a köröm 
szerkezetét mikro-
biológiai károsodás 
(pl. körömgomba) 
esetén és véd az 
újrafertőződéstől
4 ml/tubus
624 750 Ft/l

2 499 Ft

/tubus

ACTIVE MED
Utazópatika*
számos hasznos elsősegély- 
felszereléssel, mint például 
sebkötözővel, lélegeztető 
maszkkal, ollóval, csipesz-
szel, tisztítókendőkkel és 
sokféle különböző méretű 
és alakú ragtapasszal
1 999 Ft/készlet

szilikon-hidrogél 
kontaktlencsékhez is 
alkalmas

ACTIVE MED
Kontaktlencse ápoló folyadék*
lágy kontaktlencsék tisztításához, öblítéséhez és 
fertőtlenítéséhez, nedvesítő hatású
360 ml/flakon
2 775 Ft/l

gyermek sebtapasz 
vidám mintákkal

ACTIVE MED
Aqua Safe sebtapasz*
átlátszó, vízálló és légáteresztő anyagból, rugalmas 
és jól illeszkedik, biztonságosan és tartósan védi a 
sebet fürdés, zuhanyzás, sport, valamint házimunka 
végzése közben is
60 vagy 
50 darab/csomag
13,32 / 15,98 Ft/db

ACTIVE MED
Kenőcs sebre és 
leégésre*
külsőleges használatra, 
bőrsérülések (vágások, 
horzsolások, zúzódások), 
valamint első- és másod-
fokú égések (pl. napégés, 
stb.) kezelésére
75 ml/tubus
13 320 Ft/l

ACTIVE MED
Hűsítő gél rovarcsípésre*
rovarcsípés esetén külsőleg alkalmazandó, 
hűsíti a bőrt és csillapítja a viszketést
50 ml/tubus
13 980 Ft/l

Füldugó*
praktikus tárolódobozzal
• habszivacs: nyugodt alváshoz és  

pihenéshez, 8 pár vagy
• aqua: úszáshoz és zuhanyzáshoz, 1 pár vagy
• travel vagy travel S (kisméretű hallójárathoz): 

nyomáskiegyenlítéshez repülőutak során, 1 pár
8 pár vagy 1 pár/csomag
112,38 / 899 Ft/pár

MAGAS MINŐSÉG  
A JÓ KÖZÉRZETÉRT

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati utasításban leírtakat és pontosan tartsa be 
a biztonsági előírásokat!

Minden, ami az utazópatikához szükséges! Az active MED termékcsalád 
termékei segítenek egészsége megőrzésében. A termékeket szigorú 
vizsgálatnak vetjük alá.

1 999 Ft

/készlet

Kérjük, feltétlenül vegye 
figyelembe a használati 
utasításban leírtakat 
és pontosan tartsa be 
a biztonsági előírásokat!

Kérjük, feltétlenül vegye 
figyelembe a használati 
utasításban leírtakat 
és pontosan tartsa be 
a biztonsági előírásokat!

799 Ft

/csomag

Kérjük, feltétlenül vegye 
figyelembe a használati 
utasításban leírtakat 
és pontosan tartsa be 
a biztonsági előírásokat!

999 Ft

/flakon

Kérjük, feltétlenül vegye 
figyelembe a használati 
utasításban leírtakat 
és pontosan tartsa be 
a biztonsági előírásokat!

999 Ft

/tubus

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a 
használati utasításban leírtakat és pontosan 
tartsa be a biztonsági előírásokat! 699 Ft

/tubus

Kérjük, feltétlenül vegye 
figyelembe a használati 
utasításban leírtakat 
és pontosan tartsa be 
a biztonsági előírásokat!

699 Ft

/készlet

Kérjük, feltétlenül vegye 
figyelembe a használati 
utasításban leírtakat 
és pontosan tartsa be 
a biztonsági előírásokat!

899 Ft

/csomag/pár
sokféle különböző méretű
és alakú ragtapasszal
1 999 Ft/készlet

használati utasításban leírtakat és pontosan 
tartsa be a biztonsági előírásokat!

Ké
fig
uta
és 
a b

sok szabad hely a saját 
gyógyszerek részére

rögzítőfülekkel, például 
kerékpárhoz, hátizsák-
hoz, övhöz, stb.
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NIVEA
Intim 
mosakodó- 
gél*
kamillakivonattal 
és tejsavval, 
pH semleges
250 ml/flakon
2 796 Ft/l

699 Ft

/flakon

NIVEA
Deo spray vagy Deo roll-on*
• Protect & Care vagy 
• Invisible Black & White vagy
• Invisible Black & White Men
150 ml/flakon vagy 50 ml/üveg
4 326,67 / 12 980 Ft/l

jótékony hatást fejt ki 
és felfrissíti a fáradt, 
nehéz lábat

OMBIA
Vörös szőlő lábspray vagy lábgél*
vörös szőlő és vadgesztenye-kivonatból készült 
illóolajok értékes adalékanyagokkal, például  
borsmenta- és avokádóolajjal kiegészítve
• lábspray: frissít és kellemes illatot biztosít vagy
• lábgél: B5 provitaminnal hidratálja a bőrt
150 ml/flakon/tubus
5 993,33 Ft/l

899 Ft

/flakon/tubus

OMBIA SUN
Napozás utáni bőrápoló*
• napozás utáni gél - extra hűsítő: 

elősegíti a bőr gyors regenerálódását  
napozás után, mentolt és glicerint  
tartalmaz, valamint különösen magas  
az aloe vera tartalma vagy

• napozás utáni bőrápoló tej - S. O. S. 
bőrpír ellen: használatával hamarabb 
megszűnik a napozás okozta bőrpír, 
E-vitamint és havasi gyopár kivonatot 
tartalmaz vagy

• napozás utáni bőrápoló tej - bronz: 
rendszeres használatával tartósan  
megmarad a természetes és vonzó  
napbarnított szín**, panthenolt,  
E-vitamint és aloe verát tartalmaz

300 ml/flakon
4 330 Ft/l

1 299 Ft

/flakon

INFOi

„Napozás utáni bőrápoló 
tej - bronz“: **hatóanyaga 
a TanositolTM, egy újfajta 
növényi hatóanyag, mely 
fokozza a bőr melanin 
termelését, ezzel segítve 
elő a természetes barnu-
lási folyamatot.

NIVEA
Tusfürdő
• Creme Soft vagy
• Creme Care vagy
• Men Active Clean
250 ml/flakon
2 516 Ft/l

PRINCE
Férfi borotvapengék, 6 darab
3 pengés borotvafejek
6 darab/csomag
133,17 Ft/db

OMBIA MEN
After Shave
• Attractive vagy
• Classic vagy
• Sensitive vagy
• Sport
100 ml/flakon
4 990 Ft/l

OMBIA MEN
Borotvahab
• Sensitive vagy
• Classic Style
300 ml/flakon
996,67 Ft/l

6 darab/csomag
133,17 Ft/db -33 %

799
Ft/csomag

1 199 Ft helyett

300 ml/flakon3
996,67 Ft/l -25 %

299
Ft/flakon

399 Ft helyett

-34 %

499
Ft/flakon

759 Ft helyett

250 ml/flakon
2 516 Ft/l -120 Ft

629
Ft/flakon

749 Ft helyett

OM
Af

A MEN
rotvahab

NIVEA
Tusfürdő*
• Sensitive Men vagy 
• Original Care vagy 
• Care & Roses vagy 
• Care & Diamond vagy 
• Creme Sensitive
250 ml/flakon
2 516 Ft/l

629 Ft

/flakon

649 Ft

/flakon/üveg

apeengék, 6 darabengék 6 darab

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.22-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.16-tól 06.18-ig!

deo spray:
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EASYHOME
Gyermek WC-ülőke vagy 
fellépő vagy bili*
• WC-ülőke: minden kereskedelmi forga-

lomban kapható WC-hez használható, 
az érintkező felületeken gumival ellátva, 
hogy biztosan tapadjon a WC-kagylón, 
anatómiailag megfelelően kialakított 
ülőfelület kis háttámlával, véd  
a fröccsenés ellen vagy

• fellépő: illik a gyermek WC-ülőkéhez, 
stabil tartás a gumírozott lábaknak és  
a csúszásgátló felületnek köszönhetően, 
max. terhelhetőség: 100 kg vagy

• bili: csúszásgátló bevonat a nagyobb 
biztonság érdekében

1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

ACTIVE MED
Tusolószék*
• könnyű alumíniumváz
• az ülőfelület fogantyúkkal és a víz  

lefolyását segítő lyukakkal van ellátva
• a csúszásgátló lábaknak köszönhetően 

biztonságos és stabil
• állítható magasság  

38 - 56 cm között
• ülőfelület: 50 x 30 cm
• korrózióálló
• max. teherbírás: 150 kg
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab Kérjük, feltétlenül vegye 
figyelembe a használati 
utasításban leírtakat és 
pontosan tartsa be  
a biztonsági előírásokat!

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

ACTIVE MED
Járóbot vagy fogókar*
járóbot:
• alumíniumból készült
• magassága 76,1 - 98,9 cm  

között állítható
• masszív famarkolattal
• puha, csúszásgátló lábbal
• állítható szélességű  

csuklópánttal vagy
fogókar:
• alumíniumból készült
• hossz: 83 cm
• mágneses
• kiválóan használható ruha- 

darabok, kulcsok, aprópénz,  
stb. felemeléséhez

• beépített cipőkanállal
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

CRANE
Kar- és láberősítő*
fitneszeszköz a kar- és a lábizmok erősítéséhez
• kb. 1,5 kg lendítőtömeg
• a taposási ellenállás fokozatmentesen állítható
• computer 8 különböző funkcióval (pl. távolság,  

kalóriafogyasztás, sebesség) és nagyméretű kijelzővel
• csúszásmentes lábak
• méret: 42 x 38 x 31 cm
• tömeg: 5 kg
• max. terhelhetőség: 100 kg
11 990 Ft/db

11 990 Ft

/darab

ACTIVE MED
Fürdőszobai kiegészítők*
fürdőkádülőke vagy fellépő  
vagy kapaszkodó
fürdőkádülőke:
• könnyű alumíniumváz
• csúszásgátló felülettel ellátott 

támasztók 
• alkalmas minden kereskedelmi 

forgalomban kapható fürdőkádhoz 
58 - 62 cm közötti belső méretig

• csúszásgátló ülőfelület:  
méret: 41 x 22 cm

• vízelvezető lyukakkal
• max. teherbírás: 150 kg
• méret: 75 x 23,5 x 18,5 cm vagy
kapaszkodó fürdőkádhoz:
• a fürdőkádba, illetve a fürdőkádból 

történő biztonságos be- vagy 
kiszálláshoz

• egyszerűen a kád oldalára rögzíthető
• alkalmas minden kereskedelmi 

forgalomban kapható fürdőkádhoz 
7,2 - 16 cm közötti peremvastagságig

• max. húzó terhelés: 65 kg
• méret: 50 x 19,5 x 15 cm vagy
 

fellépő:
• könnyű alumíniumváz
• praktikus segítség fürdőkád  

vagy zuhanyfülke esetén,  
be- és kiszálláshoz

• a csúszásgátló lábaknak 
köszönhetően biztonságos és stabil

• csúszásgátló fellépőfelület:  
méret: 41 x 22 cm

• vízelvezető lyukakkal
• max. teherbírás: 150 kg
• méret: 41 x 29 x 17,5 cm
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

pánttal felszerelt kéz-  
és lábpedálok

fellépő

kapaszkodó 
fürdőkádhoz

fürdőkádülőke

cipőkanál funkcióval

különböző  
színekben

339-01-HLS B14

kapaszkodó:fürdőkádülőke, 
fellépő:
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06.19. vasárnaptól

CARTAMUNDI
Tanulókártya*
különféle oktató játékkártyák 
gyerekeknek
• Mennyi az idő? vagy
• Ismerd meg a KRESZ táblákat!
549 Ft/csomag

549 Ft

/csomag

a*
tékkártyák 

gy
ESZ táblákat!

CARTAMUNDI
Játékkártya 4 az 1-ben*
• Állatok erdőn, mezőn vagy 
• Dínók vagy 
• Vadon élő állatok
549 Ft/csomag

1 499 Ft

/darab

GERONIMO STILTON
Foglalkoztatókönyv*
Vidám vakáció
szórakoztató feladatok gyermekeknek  
a szünidő idejére, többféle 
1 499 Ft/dbPIATNIK

Solo játékkártya*
a világ egyik legnépszerűbb kártyajátéka, 
fordulatos, szórakoztató, 2 - 10 játékos 
részére, 6 éves kortól, 112 lap
1 599 Ft/csomag

1 599 Ft

/csomag

Nyári regény*
izgalmas, romantikus és  
szórakoztató regények  
a nyári szabadság idejére, 
többféle cím
599 Ft/db

599 Ft

/darab

PIATNIK
Walt Disney játékkártya*
többféle mintával: Tündérek, Dínó Tesó,  
Hófehérke, Jégvarázs, Micimackó,  
Mickey egér, Minnie egér, Hercegnők,  
Szófia hercegnő vagy Verdák
Fekete Péter típusú: 29 lap vagy
kvartett típusú: 32 lap
299 Ft/csomag

549 Ft

/csomag

PIATNIK
Disney jWalt D
e mintával: többféle
rke, JégvaráHófehér
egér, MinnieMickey e
ercegnő vaSzófia h

Péter típusúFekete P
t típusú: 32 kvartett

csomag299 Ft/c

299 Ft

/csomag
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Férfi bőröv*
100 % hasított marhabőr
méret: 85 - 115 cm 
2 499 Ft/db 2 499 Ft

/darab

HANBURY MEN’S FASHION
Férfi bermuda*
100 % pamut, ideális nyári nadrág 
cargo vagy chino fazonban
méret: 48 - 54
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

BODY SPORT
Férfi alsó, 7 darab*
rendkívül bőrbarát anyag, kényelmes 
illeszkedés, könnyen kezelhető és 
szárítógépben is szárítható
méret: S(4) - XXL(8)
7 darab/csomag
428,43 Ft/db

2 999 Ft

/csomag

HANBURY MEN’S FASHION
Férfi póló*
rövid ujjú, kerek vagy V-alakú nyakkivágással, 
zavaró oldalvarrások nélkül
méret: S - XL
999 Ft/db

999 Ft

/darab

CRANE
Sportzokni, 2 pár*
női és férfi zokni, méret  
a talpon jelölve
méret: 35/38 - 43/46
2 pár/csomag
349,50 Ft/pár

699 Ft

/csomag

BLUE MOTION
Női capri- vagy  
rövidnadrág*
egyszínű, egyes modellek  
oldalt hasítékkal
méret: 36/38 - 44/46 
999 Ft/db

999 Ft

/darab

BLUE MOTION
Női hosszított top, 2 darab*
formatartó, kellemesen puha, könnyen  
kezelhető anyag, divatos egyszínű modellek
méret: 36/38 - 44/46
2 darab/csomag
949,50 Ft/db

1 899 Ft

/csomag

különböző színek  
és modellek

különböző színekben

különböző színek  
és minták

különböző színek  
és  modellek

gással, 

Ft
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BLUE MOTION
Női top bevarrt melltartóval*
bevarrt merevítős melltartóval, mely kívülről nem látható, 
egyszínű modellek, az elasztán-tartalomnak és a ránco-
lásnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik, fonott vagy 
sima, állítható pántokkal 
méret: 
A kosár: 36/38 - 40/42
B, C kosár: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

KIDZ ALIVE
Gyermektrikó, 3 darab*
100 % pamut, kellemes viselet, 
hosszabb fazonú trikó
méret: 98/104 - 146/152
3 darab/csomag
566,33 Ft/db

IMPIDIMPI
Baba body, 2 darab*
rövid ujjú vagy ujjatlan, alul patentokkal 
a gyorsabb pelenkacsere érdekében
méret: 62/68 - 98/104
2 darab/csomag
499,50 Ft/db

999 Ft

/csomag

CRANE
Női vagy férfi  
fürdőpapucs*
rendkívül könnyű  
phylon talppal,  
anatómiailag  
előformázott  
talpbelsővel
méret: 37 - 45
1 499 Ft/pár

1 499 Ft

/pár

DISSIMIO
Női hálópóló*
100 % pamut, kényelmes viselet, 
többféle nyakkivágással
méret: 34 - 48/50
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

A 
szabvány alapján 
tesztelve.

károsanyag-
tartalom
illeszkedés

kidolgozás

317-02-SHS B15

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és modellek

3 különböző szín  
egy csomagban

különböző színek 
és minták

a szürke modell  
kivételével:

1 699 Ft

/csomag

Gyermek kapucnis 
fürdőponcsó*
100 % pamut, velúr hatású,  
Micimackó, Jégvarázs, Verdák vagy  
Szófia hercegnő motívumokkal 
méret: 60 x 110 cm
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

  40 °

MY LIVING STYLE
Frottír szett, 5 részes*
100 % pamut
• 2 darab mosdókesztyű: méret: 16 x 21 cm
• 2 darab törülköző: méret: 50 x 90 cm és
• 1 darab fürdőlepedő: méret: 67 x 130 cm
3 999 Ft/szett

3 999 Ft

/szett

  60 °

Gyermek fürdőlepedő*
100 % pamut, velúr hatású,
Jégvarázs, Minions, Verdák  
vagy Tündérek motívumokkal
méret: 75 x 150 cm
2 999 Ft/db

y 

404040404040 °°°°

különböző modellek

5 részes

6 x 21 cm
 cm és
130 cm

t 2 999 Ft

/darab
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MAGINON
Digitális fényképezőgép  
két kijelzővel*
• 8 megapixeles képfelbontás
• 4-szeres digitális zoom
• 2 színes kijelzővel: a hátlapon  

6,8 cm (2,7”) és az előlapon 4,6 cm (1,8”)
• videófunkció
• tartozékok: 4 GB micro SDHC memória- 

kártya SD adapterrel, 2 darab AAA elem, 
táska csuklópánttal, USB kábel, kép-
feldolgozó szoftver (Windows-hoz)

17 990 Ft/db

17 990 Ft

/darab

MEDIANCA
Micro SD memóriakártya*
ideális digitális kamerákhoz, tabletekhez, mobiltelefonokhoz, 
MP3 lejátszókhoz, stb., class 10
• 2 darab 32 GB micro SDHC memóriakártya SD adapterrel vagy
• 1 darab 64 GB micro SDXC memóriakártya SD adapterrel és  

2 az 1-ben USB/OTG adapterrel
2 vagy 1 darab/csomag
4 999,50 / 9 999 Ft/db

9 999 Ft

/csomag/darab

a beépített napelem tölti 
fel az elemeketfel az elemeketfel az elemekett

hatótávolság: 30 m²

elemmel vagy hálózat-
ról működtethető

hatótávolság: 30 m²hatótávolság: 30 mág: 30 m²²

ról működtethetőról működtethetőködtethető

7 999 Ft

/darab

GARDENLINE
Ultrahangos állatriasztó*
elűzi a kertből a hívatlan vendégeket, például macskákat, 
kutyákat vagy rágcsálókat, vegyszermentes, a mozgás-
érzékelő felismeri a betolakodót és választhatóan ötféle  
különböző frekvenciatartományú ultrahanggal vagy  
felvillanó LED-ek segítségével elriasztja, 3 darab  
újratölthető AA elemmel
7 999 Ft/db

a nagy hullámhosszú 
UV-fény megbízhatóan 
odavonzza a rovarokatodavonzza a rovarokatodavonzza a rovarokaovarokatt

teljesen vegyszermentes 
működés

GARDENLINE
Rovarirtó lámpa*
• elektromos fénycsapda a kellemetlen 

rovarok, például szúnyogok, darazsak, 
legyek vagy moszkitók ellen, különösen 
nagy teljesítményű, 9 W-os UV-lámpával

• rácsfeszültség: 1 000 V
• teljesen szigetelt műanyag ház 

gyűjtőtartállyal
• hatótávolság: max. 30 m²
• magasság: 32 cm, Ø 13 cm
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

kompakt kialakítás - 
ideális túrázáshoz és 
kiránduláshoz

NATIONAL GEOGRAPHIC
Távcső*
• nagyítás: 10-szeres
• objektív Ø 25 mm
• tükröződésmentes objektívlencsék  

a gazdagabb kontraszt érdekében 
• övtáskával
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

tablet üzemmódtablet üzemmód notebook 
üzemmód

2 az 1-ben notebook
Az E1240T eszköz használható 
laptopként, tabletként vagy 
prezentációkhoz.

Csak emelje le a kijelzőt az 
alapegységről és váltson  
könnyedén az egyes  
üzemmódok között.

prezentációs üzemmód

kék vagy fekete színben

3 m mélységig vízálló
élysé g vízzálló

égig víz
két kijelzővel

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.

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

Kérjük, ne tartsa a hangszórót közvetlenül a füléhez, 
ne helyezze az állatriasztót gyermekek  vagy érzékeny 
hallású felnőttek hallótávolságába és ne fordítsa 
emberek irányába!

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.

MEDION
25,6 cm (10,1”) érintő- 
képernyős notebook* 
Laptop és tábla PC egyben  
MEDION® AKOYA® E1240T (MD 99870)
• Windows 10 Home
• 64 GB flash memória és 2 GB RAM
• High Definition Audio 2 hangszóróval,  
 Dolby Audio™ tanúsítvánnyal
• Intel® Wireless AC 3165 beépített  
 Bluetooth 4.0 funkcióval
• nagy teljesítményű, 2 cellás akkumulátor  
 30,4 Wh teljesítménnyel
• beépített előlapi és hátlapi kamera,  
 valamint mikrofon
• sokféle csatlakoztatási lehetőség
• számos programot tartalmazó  
 szoftvercsomag
méret: (szé x ma x mé)/tömeg:
• tablet: kb. 25,8 x 0,96 x 17,4 cm/kb. 642 g
• dokkoló: kb. 25,8 x 0,95-1,75 x 18,9 cm/kb. 580 g
99 990 Ft/db

99 990 Ft

/darab

különösen alkalmas:

p 

,8”)

ria-
lem, 
-

3 m mélységig 
3 m mélységiggig

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kap-
csolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló

Az Intel, az Intel logó, az Intel Inside, az Atom és az Atom Inside az Intel Corporation márkái az Egyesült Államokban és más országokban.  
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.
Rendkívül jól használható: képernyő-szimulációkhoz. A változtatások jogát fenntartjuk. Az alkalmazások külön  
tölthetők le a Windows Áruházban. Az alkalmazások elérhetősége és kialakítása regionálisan eltérő lehet.
1 Az Office 365 Personal a notebook beüzemelését követő hat hónapon belül ingyenesen  
aktiválható. Egy év után díj fizetése mellett meghosszabbíthatja  
az Office 365 Personal használatát. Az ingyenes előfizetés  
nem hosszabbodik meg automatikusan.

25,6 cm (10,1”) Full HD kijelző  

IPS technológiával 

Intel® Atom™ x5-Z8350  

processzor és Intel® HD grafika

Office 365 Personal

1 éves előfizetés1

       1 TB OneDrive online tárhely
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06.16 - 06.22. csütörtöktől szerdáig

SZUPER

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

Többszínű, 
különleges 
petúnia
10,5 cm-es 
cserépben
179 Ft/db

A cserepes virágok csütörtöktől, a friss vágott
virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!i á k i d ké l t jéi k h tó k!

Alokázia
12 cm-es cserépben
999 Ft/db

GARDENLINE
Gerbera*
12 cm-es cserépben, 
magasság cseréppel 
együtt: min. 25 cm, 
különböző színű virá-
gok, nem igényel sok 
gondozást, beltérre és 
kültérre
699 Ft/db

GARDENLINE
Levendula*
”Essence Purple” fajta, 14 cm-es cserépben, magas-
sága cseréppel együtt: min. 30 cm, kellemes illatú,
kültérre, virágzási idő: júniustól augusztusig 
699 Ft/db

179 Ft

/darab

999 Ft

/darab

799 Ft

/csokor

699 Ft

/darab

699 Ft

/darab

 -  5 °C-ig fagytűrő

fagytűrő

399 
Ft/doboz

Nektarin
I. osztály 
1 kg/doboz 
399 Ft/kg

Görögdinnye
I. osztály
/kg
169 Ft/kg

G
II.
/k
16169 

Ft/kg

249 
Ft/darab

Karfiol
I. osztály 
/darab
249 Ft/db

Fürtös 
paradicsom
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

299
Ft/kg

499
Ft/kg

Cukkini
I. osztály 
/kg 
199 Ft/kg

TV paprika
I. osztály 
/kg
499 Ft/kg

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

rendszeres öntözést 
igényel

fényigényes

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

199
Ft/kg
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ÉRVÉNYES KIZÁRÓLAG 06.18. SZOMBATON ÉS 06.19. VASÁRNAP

HÉTVÉGI AKCIÓMÁNIA

299
Ft/doboz

129
Ft/csomó

Cseresznye 
I. osztály
500 g/doboz
598 Ft/kg

Sárgarépa
I. osztály 
/csomó
129 Ft/csomó

resznye

Túrófánk
30 g/darab
1 100 Ft/kg

-43 %

499
Ft/darab

879 Ft helyett

199
Ft/doboz

209 Ft helyett

-25 %

299
Ft/darab

399 Ft helyett

MILFINA 
Ementáli sajt
400 g/darab 
1 247,50 Ft/kg,

HÚSMESTER
Sertésoldalas 
500 g/tálca
1 318 Ft/kg 659

Ft/tálca

699 Ft helyett
BE LIGHT
Baromfi felvágott
klasszikus vagy zöldborsos 
100 g/csomag
2 790 Ft/kg

MILFINA 
Márkázott vaj
82 % zsírtartalom 
250 g/darab 
1 196 Ft/kg

ARANY ÁSZOK
Világos sör 
4,3 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
398 Ft/l

-32 %

33
Ft/darab

49 Ft helyett

-30 %

279
Ft/csomag

399 Ft helyett

06.18 - 06.19. szombat - vasárnap
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