
AJÁNDÉK 500 FT ÉRTÉKŰ KUPON!
Vásároljon 2017. december 23-án, szombaton vagy december 24-én, vasárnap 5 000 Ft felett és 500 Ft értékű kupont adunk 
ajándékba, melyet 2017. december 31-ig válthat be. További információk és részletes szabályzat az aldi.hu weboldalon.

**A meghosszabbított nyitvatartással rendelkező 
üzletek listáját keresse az aldi.hu weboldalon!

AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 12.21. CSÜTÖRTÖKTŐL 12.27. SZERDÁIG    

aldi.hu
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. 2017. 51. hét

Csirkemell- vagy 
pulykacombsonka
szeletelt
100 g/csomag
1 390 Ft/kg

-22 %

139
Ft/csomag

179 Ft helyett

12.22. PÉNTEK  
MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁS  

A MEGJELÖLT ÜZLETEKBEN** 
12.24. VASÁRNAP  
6.30 - 14.00 ÓRÁIG 

12.25. HÉTFŐ 
 ZÁRVA 

12.26. KEDD  
ZÁRVA

NYITVVATAARTÁSSUNK  
AZZ ÜNNNEPPEK IDDEJÉN

500Ft
értékű kupon!

Beváltható: 2017. december 31-ig.

KUPONKKKU
KAKAAAK RÁRÁÁR CCSSSOOONNNYYIYONNNYYYYIYIYIYIYIIIYI

FtFF
upon!

31-ig.

KÍVÁNUNK!

BÉKÉS, BOLDOG

KARÁCSONYT 

Norvég lazacfilé*
300 g/tálca 
6 296,67 Ft/kg

1 889 Ft

/tálca

Kiváló minőségű magyar trappista sajt a Tolnatej Zrt.-től!

-25 %

969
Ft/darab

1 299 Ft helyett

Trappista sajt
felezett, tradicionális 
félkör alakú 
700 g/darab
1 384,29 Ft/kg

KiváKivá

Tra
felez
félkö
700 g
1 384

-21 %

359
Ft/csomag

459 Ft helyett

-17 %

165
Ft/doboz

199 Ft helyett

Twisted Sticks  
– Vajas rúd
sajtos vagy sós 
150 g/csomag
2 393,33 Ft/kg

UHT tej
1,5 % zsírtartalom 
csavarkupakkal 
1 l/doboz
165 Ft/l

Kiváló minőségű magyar 
tej az Alföldi Tej Kft.-től!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 14. OLDALON!

12.23. szombattól

Női vagy férfi téli pizsama*
3 999 Ft/garnitúra

3 999 Ft

/garnitúra

Eszpresszó kávéfőző*
29 990 Ft/db

29 990 Ft

/darab

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 10. OLDALON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 4 - 5. OLDALAKON!

FOGÁS!
12.21. csütörtöktől

12.21. csütörtöktől

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/elektromos-vagy-
elektronikus-hulladek/ oldalon talál.



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.12.21. csütörtöktől 

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

tálalási javaslat

Füstölt csülök
3 hétig érlelt, 
hagyományosan pácolt
/kg
1 149 Ft/kg

-350 Ft

1 149
Ft/kg

1 499 Ft helyett

-28 %

179
Ft/pohár

249 Ft helyett

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

-28 %

499
Ft/kg

699 Ft helyett

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

Cheddar
visszazárható csomagolásban
szeletelt vagy 
intenzív vagy 
enyhe vagy fűszeres 
350 g/csomag 
2 225,71 Ft/kg

-20 %

779
Ft/csomag

979 Ft helyett

-70 Ft

359
Ft/csomag

429 Ft helyett

Félzsíros 
tehéntúró
500 g/csomag
718 Ft/kg

Kockázott bacon
500 g/csomag
1 078 Ft/kg

-30 %

539
Ft/csomag

779 Ft helyett

 
Sertéspárizsi
400 g/darab
1 247,50 Ft/kg

-21 %

499
Ft/darab

639 Ft helyett

 
Téliszalámi
szeletelt
70 g/csomag
5 985,71 Ft/kg 

-80 Ft

419
Ft/csomag

499 Ft helyett

Kiváló minőségű magyar tejföl az Alföldi Tej Kft.-től!Kiváló minőségű magyar túró az Alföldi Tej Kft.-től!

Tejföl
12 % zsírtartalom 
450 g/pohár
397,78 Ft/kg

Dán fehérsajt
200 g/csomag
1 245 Ft/kg

-16 %

249
Ft/csomag

299 Ft helyett

Francia 
camembert 
sajt
250 g/doboz
1 836 Ft/kg

-100 Ft

459
Ft/doboz

559 Ft helyett

-30 %

209
Ft/csomag

299 Ft helyett
Mozzarella, mini
100 g/csomag
2 090 Ft/kg
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12.27. szerdáig 

-13 %

299
Ft/palack

345 Ft helyett

Coca-Cola vagy 
Coca-Cola Zero vagy 
Fanta vagy 
Fanta Zero
1,75 l/palack
170,86 Ft/l

-27 %

799
Ft/doboz

1 099 Ft helyett

Toffifee
200 g/doboz 
3 995 Ft/kg

Mézes jellegű 
puszedli
vaníliás vagy 
kakaós
180 g/csomag
1 105,56 Ft/kg

Keserű likőr
30 % alkoholtartalom
0,5 l/üveg
2 198 Ft/l

-500 Ft

1 099
Ft/üveg

1 599 Ft helyett

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

Nemzetek joghurtja
többféle 
150 g/pohár
660 Ft/kg

-33 %

99
Ft/pohár

149 Ft helyett

Oikos 
Görög joghurt
kekszes vagy citromos túrótorta- vagy 
sztracsatellaízű 
4 x 125 g/csomag
710 Ft/kg

-20 %

355
Ft/csomag

445 Ft helyett

-30 %

349
Ft/csomag

499 Ft helyettNokedli
500 g/csomag
698 Ft/kg

Libazsír vagy 
kacsazsír 
200 g/tégely 
1 045 Ft/kg

-21 %

209
Ft/tégely

265 Ft helyett

-100 Ft

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

Tea
citromos zöld tea vagy variációk
20 x 2 g vagy 20 x 1,5 g/doboz
7 475 / 9 966,67 Ft/kg

159Ft

/pohár

1 899Ft

/csomag

Dolce Cremoso*
Tiramisu vagy Amarena vagy
Limoncello vagy Toroncino
125 g/pohár
1 272 Ft/kg

Kapható 12.21-től 
a készlet erejéig!

Kapható 12.21-től 
a készlet erejéig!

Kapható 12.21-től 
a készlet erejéig!

Csokoládé*
többféle
125 g/darab 
3 992 Ft/kg

Fairtrade 
prémium 
őrölt kávé*
500 g/csomag
3 798 Ft/kg

KaphaKaphaha
a készéa ké

pp
a késszz

-200 Ft

499
Ft/darab

699 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

fenntartható halászat
A hal ízletes és egészséges étel, a túlhalászat és a csökkenő szaporulat miatt azonban egyre inkább ritkaságnak számít. Annak érdekében, hogy a következő generációk is fogyaszthassanak halat és 
tenger gyümölcseit, arra törekszünk, hogy Vásárlóink számára fenntartható halászatból, illetve felelős haltenyésztésből származó halakat és tenger gyümölcseit kínáljunk. Az általunk kitűzött célok 
elérése érdekében, a tengeri állatok és halászati termékek beszerzésénél a fenntarthatóság elve mellett köteleztük el magunkat, és törekszünk arra, hogy termékválasztékunkat fenntartható és felelős 
halászatból származó termékekből alakítsuk ki.
Ezek a termékek az alábbi védjegyek alapján ismerhetőek fel:

Füstölt makrélafilé
MSC-tanúsítás
• natúr vagy 
• borsos
175 g/csomag
3 422,86 Ft/kg

Füstölt szivárványos  
pisztrángfilé
ASC-tanúsítás
• natúr vagy 
• borsos vagy 
• fokhagymás
125 g/csomag
4 792 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

12.21. csütörtöktől

élafilé

Érvényes Érvényenyess
12.21-től 12.27-ig!ő

yyyy
12.21-től 12.27-ig!

Füstö
pisztr
ASC-tan
• natúr v
• borsos
• fokhag
125 g/cso
4 792 Ft/

állandó állandó
kínálatunkínálatunn

1 889 Ft

/tálca

Norvég 
lazacfilé*
300 g/tálca
6 296,67 Ft/kg

NORVÉG 
AQUAKULTÚRÁBÓL MAGYARORSZÁG

SÜTÉSHEZ, 
GRILLEZÉSHEZ, 
PÁROLVA, 
POSÍROZVA

HALÁSZLÉHEZ, 
RÁNTVA

TELJES ÉRTÉKŰ 
FEHÉRJÉBEN ÉS OMEGA-3 
ZSÍRSAVAKBAN GAZDAG

HAGYOMÁNYOS 
KARÁCSONYI ÉTEL

Vadlazac*
MSC-tanúsítás
hidegen füstölt, 
szeletelt
150 g/csomag
11 993,33 Ft/kg

FOGÁS!

aldi.hu

 RECEPT

aldi hualdi h
FEKETE KAGYLÓ

FEHÉRBOROS-FOKHAGYMÁS

1 799 Ft

/csomag

tálalási javaslat

Fekete kagyló*
MSC-tanúsítás
1 kg/tálca
999 Ft/kg

999 Ft

/tálca

Pontyszelet*
500 g/tálca
2 198 Ft/kg

1 099 Ft

/tálca

-25 %

599
Ft/csomag

799 Ft helyett

es es
l 12.27-ig!l 12.27-ig!

yos 

mag
kg -33 %

599
Ft/csomag

899 Ft helyett

TÖKÉLETES ÜNNEPI ÉTEL, 
KIVÁLÓ VAJON PÁROLVA, 
LEVESEKBE ÉS SZÓSZOKBA

A KAGYLÓT CSAK JÓL 
ÁTFŐTT ÁLLAPOTBAN 
FOGYASSZUK!

HOLLANDIA
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MSC-pecsét 
A vadhalászatból származó halakon, illetve tengeri élőlényeken, mint 
például a hering, a vadlazac vagy a kagyló, feltüntetett MSC-pecsét 
(Marine Stewardship Council) a környezettudatos halászati módszerek, a 
felelősségteljes halkészlet-gazdálkodás és a teljes nyomonkövethetőség 
biztosítéka.

ASC-pecsét 
Haltenyészetből származó halak és tengeri élőlények, például a lazac vagy  
a garnéla esetén, az Aquaculture Stewardship Council (ASC) megköveteli, hogy  
a vízminőség, a halak egészsége, az élelmezés és a munkakörülmények  
a farmon, valamint a környező területen is megfeleljenek az elvárt magas  
követelményeknek.

A legtöbb, általunk forgalmazott hal és tenger gyümölcsei csomagolásán megtalálja a Check 
Your Product jelzést. A www.check-your-product.com weboldalon részletes információhoz 
juthat a halak származásáról, az akvakultúra farmról, a halászati módszerről vagy a halász-
hajóról. Az információk eléréséhez olvassa be okostelefonja segítségével a terméken talál-
ható QR-kódot vagy látogasson el a www.check-your-product.com weboldalra! Válassza ki 
a megfelelő országot, adja meg a termékkategóriát és a terméken szereplő nyomonkövetési 
számot, majd böngésszen a sok hasznos információ között!

További információk

a Check Your Product weboldalon

-600 Ft

1 299
Ft/csomag

1 899 Ft helyett

Garnélarák 
ASC-tanúsítás
• provencal fűszerpácban, 250 g vagy 
• crispy, ropogós bundában, 250 g vagy 
• natúr, 225 g 
250 g vagy 225 g/csomag
(jégréteg nélküli tömeg)
5 196 / 5 773,33 Ft/kg 

Tőkehalfilé 
MSC-tanúsítás 
• olívaolajos-rozmaringos vagy
• borsos-fokhagymás vagy
• natúr
400 g/doboz
2 747,50 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

ítás 
s-rozmaringos vagy
khagymás vaggy

oz
kg

-500 Ft

1 099
Ft/doboz

1 599 Ft helyett

gy 

á óá ó É éÉ é

gy 225 g/csomag
g nélküli tömeg)
773,33 Ft/kg -100 Ft

1 299
Ft/csomag

1 399 Ft helyett

Aranydurbincs*
620 g/csomag
3 708,06 Ft/kg

Alaszkai tőkehalfilé
MSC-tanúsítás 
• natúr vagy 
• panírozott
950 g (jégréteg nélküli tömeg)  
vagy 800 g/csomag
1 367,37 / 1 623,75 Ft/kg

Az Óceán kincsei
szakácskönyv*
különleges és ízletes 
receptek, színes fotókkal 
illusztrálva
2 999 Ft/db

Tengeri sügér*
620 g/csomag
3 708,06 Ft/kg

999 Ft

/csomagSushi*
• Sunakku, 200 g vagy
• Yorokobi, 190 g
200 g vagy 190 g/csomag
4 995 / 5 257,89 Ft/kg

HORVÁTORSZÁGSÜTÉSHEZ, 
GRILLEZÉSHEZ

ISMERT TENGERI HAL, 
HÚSA PUHA ÉS ÍZLETES.

1 699 Ft

/doboz

Garnélakoszorú*
ASC-tanúsítás
édes-chili szósszal
270 g (jégréteg nélküli tömeg)/doboz
6 292,59 Ft/kg

Lepényhalfilé*
MSC-tanúsítás
• panírozott, 800 g vagy
• natúr, 630 g (jégréteg 

nélküli tömeg)
800 g vagy 630 g/csomag
2 873,75 / 3 649,21 Ft/kg

például a hering, a vadlazac vagy a kagyló, feltüntetett MSC-pecsét 
(Marine Stewardship Council) a környezettudatos halászati módszerek, a 
felelősségteljes halkészlet-gazdálkodás és a teljes nyomonkövethetőség 
biztosítéka.

ydurbincs*
omag
Ft/kg

Ten
620 g
3 708

2 299 Ft

/csomag

89 Ft/kg Ga
AS
éd
270
6 2

2 299 Ft

/csomag

2 999 Ft

/darab

HORVÁTORSZÁGSÜTÉSHEZ, 
GRILLEZÉSHEZ

HÚSA FINOM 
ÉS SOVÁNY

2 299 Ft

/csomag
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.an. Jobban

KEDVENCEI
KEDVENCEINK

12.21. csütörtöktől

Száraz macskaeledel*
• felnőtt vagy 
• kölyökmacskák részére
800 g/csomag
1 373,75 Ft/kg

1 099 Ft

/csomag

Gourmet Gold 
macskaeledel*
• csirke vagy
• tengeri hal és spenót vagy
• tonhal vagy
• csirke és máj
85 g/doboz
1 752,94 Ft/kg

2 499 Ft

/darab

radiátorra függeszthető fekhely:
• állítható függesztés: különböző típusú  

radiátorokhoz is alkalmas 
• stabil fémkeret levehető plüsshuzattal 
• a huzat 30 °C-on mosható 
• a fémfelfüggesztéssel egyszerűen 

felszerelhető 
• a függesztésen elhelyezett védősapkáknak 

köszönhetően jobban tart 
• mancs emblémával max. 10 kg súlyú 

állatokhoz
2 499 Ft/db

Macska fekhely*
ablakba rögzíthető fekhely:
• kisebb és nagyobb macskák részére is alkalmas 
• kellemesen párnázott 
• egyszerűen és biztonságosan felszerelhető 
• majdnem minden ablakpárkányhoz alkalmas 
• stabil tartás a pillanatszorítónak köszönhetően 

vagy

Macska kaparófa*
stabil, számos lehetőséget nyújt 
mászásra, pihenésre és játékra, 
különböző méretekben:
• 49 x 45 x 138 cm vagy
• 65 x 55 x 125 cm vagy
• 53 x 53 x 118 cm vagy
• 65 x 49 x 163 cm
15 990 Ft/db

15 990 Ft

/darab

különböző színekben

különböző színekben

különböző színek, 
méretek és modellekdellekméretek és modméretek és modellek

 
Macskaeledel
• szárnyas vagy
• pulyka vagy
• marha
100 g/tégely 
590 Ft/kg

edeledel
y

-33 %

59
Ft/tégely

89 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

a radiátorra 
függeszthető 
fekhely huzata:

149 Ft

/doboz

Macskaeledel*
4 különböző fajta  
egy XXL-es dobozban
• aszpikos doboz vagy
• húsos doboz vagy
• szárnyashúsos doboz vagy
• halas doboz
48 x 100 g/doboz
687,29 Ft/kg

vagy

-700 Ft

3 299
Ft/doboz

3 999 Ft helyett

Fedeles macska-WC*
filterrel és alomlapáttal
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

Gourmet Perle 
macskaeledel*
• csirke vagy
• pisztráng és spenót vagy
• vadhús és zöldségek vagy
• marhahús és sárgarépa
85 g/csomag
2 105,88 Ft/kg

179 Ft

/csomag
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499 Ft

/csomag

Jutalomfalat kutyáknak*
csont alakú jutalomfalat vagy snack, bárány-, 
marha- és szárnyashússal: vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal, omega-zsírsavakkal, 
hozzáadott cukor nélkül
500 g/csomag
998 Ft/kg

Jutalomfalat vödörben*
finom és szaftos jutalomfalatok visszazárható vödörben,  
gabona és hozzáadott cukor nélkül, csak állati eredetű fehérje- 
forrásokkal, alacsony allergéntartalmú jutalomfalat vagy  
snack két étkezés között, a kutyakiképzés hasznos eszköze
• csirke vagy 
• marha
500 g/vödör
2 398 Ft/kg 1 199 Ft

/vödör

Kutya nyakörv LED-világítással*
fényvisszaverő és LED-es világító csíkokkal, segít elkerülni a 
veszélyes helyzeteket, különösen télen, távolról is jól látható 
világító csíkok, masszív gyorscsattal vagy fémcsattal záródik, 
elemmel együtt kapható
1 999 Ft/db

699 Ft

/csomag

Kutyasnack*
ízletes és egészséges, kíméletes eljárással 
levegőn szárítva, fehérjében gazdag 
• csirkemellfilé, zsírszegény, 150 g vagy
• kacsamellfilé, zsírszegény, 150 g vagy 
• marhahúsfilé, 100 g
150 g vagy 100 g/csomag
4 660 / 6 990 Ft/kg

segíti a fogazat 
tisztítását

Marhafejbőr kutyáknak*
szárított és darabolt marhafejbőr, 
optimális rágnivaló kedvence számára, 
hozzáadott kémiai összetevők nélkül
300 g/csomag
6 663,33 Ft/kg

1 999 Ft

/csomag

1 599 Ft

/csomag

Kutya jutalomdesszert*
kiegészítő eledel felnőtt kutyák részére
• kalciumos csont: csirkehússal  

és kalciummal vagy
• csirkés és répás rúd vagy
• csontsnack: csirkével és  

gabonával vagy
• halas és csirkés csíkok:  

tengeri lazaccal és csirkével
100 g/csomag
5 990 Ft/kg

599 Ft

/csomag

Ropogós jutalomcsont*
szárított sertéscsont, fejleszti a rágóizomzatot 
és segíti a fogak tisztítását
300 g/csomag
4 330 Ft/kg

Jutalomfalat-labda*
jutalomfalatokkal megtölthető gumilabda kutyáknak és macskáknak, 
a labirintus segítségével lassan adagolja a jutalomfalatot, fejleszti 
kedvence játékösztönét, különböző színekben 
méret: 
• kicsi, 2 darab: Ø kb. 7 cm vagy 
• nagy, 1 darab: Ø kb. 11 cm
2 vagy 1 darab/csomag
1 249,50 / 2 499 Ft/db

1 999 Ft

/csomag/darab

/
Kutya- vagy macskajáték*
• sípoló hanggal, 2 darab vagy
• LED-fénnyel, 1 darab
2 vagy 1 darab/csomag
999,50 / 1 999 Ft/db

a fény felvillan, ha a játékot  
pl. a padlóra dobjuk, majd  

a fény magától újra kialszik

K
s

v
9

K
•
•
2 
9

Ku
fén
ves
vilá
ele
1 99

Száraz  
kutyaeledel 
• baromfi vagy
• marha
3 kg/csomag 
166,33 Ft/kg 

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

•• barbar
• ma

/csomag
33 Ft/kg

3 kg/
166,3 -28 %

499
Ft/csomag

699 Ft helyett

 
Jutalomfalat kutyáknak 
többféle
300 g, 280 g, 275 g, 175 g,  
120 g vagy 77 g/csomag
730 / 782,14 / 796,36 / 1 251,43 /  
1 825 / 2 844,16 Ft/kg

-37 %

219
Ft/csomag

349 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

1 299 Ft

/csomag

villogó üzemmód vagy 
folyamatos fény

Ft

1 999 Ft

/darab

különböző színek 
és modellek

Ft/db

a**

Ft

t

2 499 Ft

/csomag/darab

Rágócsont kutyáknak*
marhagyomorral töltve, egészséges 
rágnivaló kutyák részére: tisztítja 
és ápolja kedvence fogait, valamint 
elfoglaltságot is biztosít számára 
• 10 x 12 cm, 500 g vagy
• 2 x 25 cm, 500 g vagy
• 5 x 17 cm, 450 g vagy
• 15 x 8 cm, 375 g
500 g, 450 g vagy 375 g/csomag
3 198 / 3 553,33 / 4 264 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.12.21. csütörtöktől

szerelési anyagokkal

Gyógyszeres szekrény*
gyógyszerek és elsősegélyeszközök biztonságos és rendezett 
tárolásához, stabil fémváz 4 praktikus polccal, szatinált biztonsági 
üvegajtó, mágneses záródással, zárható, 2 darab kulccsal
méret: 27 x 57 x 12 cm (szé x ma x mé)
6 999 Ft/db

6 999 Ft

/darab

Kozmetikai táskaszett, 3 részes*
praktikus, divatos tároló- és utazószett,  
belső felülete lemosható
• nagy méretű táska a testápoló termékeknek,
• közepes méretű táska a sminkkészlet részére és
• kis méretű táska, amely egy  

kézitáskában is elfér 
3 darab/szett
2 999 Ft/szett

2 999 Ft

/szett

tartalom nélkül

Iszapos melegítőpárna*
alkalmazható melegen és hidegen is, kiváló minőségű természetes 
iszappal töltve, enyhíti a hát- és ízületi fájdalmakat, valamint a hideg-
érzetet, mikrohullámú sütőben vagy vízfürdőben egyszerűen felmele-
gíthető, nyakpárna vagy melegvizes palack formában kapható
1 499 Ft/db

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

isza
érze
gíth
1 49

Kérjü
leírta

szilikon-hidrogél 
kontaktlencsékhez 
is alkalmas

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

999 Ft

/flakon

különböző színek 
és minták

PRAKTIKUS
KIEGÉSZÍTŐK

sabban.

Óra- vagy ékszerdoboz*
praktikus, szép formájú, bőrhatású 
tárolódoboz, ékszerek, órák vagy 
szemüvegek tárolására
4 599 Ft/db

4 599 Ft

/darab

különböző színek
 és modellek

K
pr
be
•
•
•

3 
2 9

2 299 Ft

/darabHunyor*
18 vagy 19 cm-es cserépben,
kültérre, a szabadba ültetve télálló
2 299 Ft/db

Szerencsebambusz*
14 cm-es, modern kerámiakaspóban, 
különböző modellek szilveszteri dísszel, 
beltérre
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

A szerencsebambusz a szerencse, a siker és az 
egészség szimbóluma, ezért kiválóan alkalmas 
szilveszteri ajándéknak.

, 
zel, 

Ft
iker és az 

n alkalmas 

Kon
ápo
puha

A cserepes növények csütörtöktől, a friss vágott  
virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!    

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Rózsa- vagy 
germinicsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

799 Ft

/csokor

mérsékelten  
vízigényes
napos / félárnyékos 
helyet kedvel

rendszeres 
öntözést igényel
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

tartalom nélkül

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

tartalom nélkül

1 499 Ft

/darab
mosható 
pamuthuzattal

aszett, 3 részes*
külö böző színekkülö böző színeülö böző színekk

ALDI | 8



A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Toalettpapír kamillaillattal, 
16 tekercs*
3 rétegű
16 x 180 lap/csomag
87,44 Ft/tekercs

1 399 Ft

/csomag

Mosóparfüm*
kellemes, hosszan tartó illatot kölcsönöz a ruháknak, mosó-
gépben vagy szárítógépben használható, minden mosható 
textíliához alkalmas, a sport- és funkcionális ruházathoz is
• Clean Breeze vagy
• Fresh Sensation vagy
• Rose Garden
250 ml/flakon
2 396 Ft/l

599 Ft

/flakon

ó ü
k, mosó-
mosható

athoz is

999 Ft

/flakon

kb. 25 fürdéshez 
elegendő

3 199 Ft

/flakon

Folyékony mosószer*
60 mosáshoz elegendő
• Color vagy
• Mountain Spring
3,9 l/flakon
820,26 Ft/l

Playbrush fogkeferátét*
nincs többé stressz a fürdőszobában,  
végre öröm a fogmosás
• többszörösen díjazott rátét hagyományos 

fogkeféhez
• Bluetooth® segítségével csatlakoztató az okostele-

fonra vagy tabletre letöltött fogmosó játékokhoz
• a fogmosás időtartamát és pontosságát speciális 

játékalgoritmus biztosítja
• a fogmosás értékelése visszajelzés a szülők 

számára, a legjobbak listája pedig motiválja  
a gyerekeket

• a készlet tartalma: Playbrush-rátét, kiváló 
minőségű gyermek fogkefe, USB-töltőkábel  
és okostelefon-tartó

8 999 Ft/készlet

napenergia 
segítségével 
gyártva

WC-ülőke*
duroplast anyag, minden 
kereskedelemben kapható 
szabványos WC-hez illik, 
rögzítőanyaggal és szerelési 
útmutatóval együtt
2 999 Ft/db

zerelési 

-500 Ft

2 999
Ft/darab

3 499 Ft helyett

8 999 Ft

/készlet

a fogmosás mozdulataival 
képeket lehet kifesteni vagy 
fogszörnyeket legyőzni

tablet nélkül

ingyenesen letölthető 
játékok (3 éves kortól)

a rátét a mellékelt fogkefe elhasználódása 
esetén a legtöbb hagyományos fogkefével 
használható

i

a játékszoftver angol vagy 
német nyelven érhető el

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/
elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Az utalványok megvásárolhatóak az ALDI üzletekben, 
a kasszáknál. Az ALDI vásárlási utalványok valamennyi 
magyarországi ALDI üzletben beválthatóak. Az utazás 
utalványok beválthatóak az aldi-utazas.hu weboldalon, 
valamint az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatán 
keresztül történő foglalás esetén az ALDI UTAZÁS 
ajánlataira. Az utalványok készpénzre nem válthatóak.

üzletekben,
l

AJÁNDÉK

EGYSZERŰEN!GGGYSZERŰ
OKOSAN,

a színkínálat üzleten-
ként eltérő lehet

Fürdőkoncentrátum*
értékes hatóanyagokkal és illóolajokkal, javítja a közérzetet  
és regenerálja a száraz bőrt, különösen a téli hónapokban
• légúttisztító: borsmenta, eukaliptusz, törpefenyő vagy
• nyugodt pillanatok: grapefruit, vanília, gránátalma vagy
• életöröm: citromfű, rozmaring, narancs illóolajokkal
250 ml/flakon
3 996 Ft/l
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.12.21. csütörtöktől

Prosecco DOC*
olasz prosecco, extra dry, tiszta, friss, 
dió-, grapefruit- és almajegyekkel, 
ideális aperitifként, sorbethez vagy 
mediterrán előételekhez, 
11 % alkoholtartalom
1,5 l/üveg
2 666 Ft/l

Eszpresszó kávéfőző*
• crema rendszer 2 filterrel a tökéletes  

eszpresszó készítéséhez
• teljesítmény: 1 100 W
• 15 bar szivattyúnyomás
• csészetartó és levehető csepptálca
• kivehető víztartály 1,2 literes űrtartalommal
• méret: 20,2 x 28,8 x 31,5 cm
29 990 Ft/db

29 990 Ft

/darab

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/
elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál. 12 990 Ft

/darab

a fedél, a keverőrúd, 
a betétek és a tartály 
mosogatógépben 
moshatók

 
Hasábburgonya
sütőben süthető
1 kg/csomag 
319 Ft/kg

-20 %

319
Ft/csomag

399 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

Vegyes vágott 
savanyúság
680 g/üveg 
456,76 Ft/kg
(töltőtömeg)

-15 %

169
Ft/üveg

199 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

TERÍTÉKEN
AZ ÜNNEP

mérőkanállal /  
kávépréssel
tökéletesen krémes 
eszpresszó
hőmérséklet-kijelző  
a kezelőfelületen

elforgatható 
tejhabosító fúvóka

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/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Porcelán étkészlet, 62 részes*
mosogatógépben mosható és mikrohullámú sütőben  
használható, étkészlet és kávéskészlet egyben,  
mintás vagy minta nélküli változatban
• 6 darab kávéscsésze (űrtartalom: 150 ml)
• 6 darab csészealj kávéscsészéhez
• 6 darab desszertestányér
• 6 darab mélytányér
• 6 darab lapostányér
• 6 darab eszpresszócsésze (űrtartalom: 80 ml)
• 6 darab csészealj eszpresszócsészéhez
• 6 darab kávéspohár (űrtartalom: 300 ml) 
• 6 darab müzlistál
• 6 darab tojástartó pohár
• 1 darab cukortartó és 
• 1 darab tejkiöntő (űrtartalom: 185 ml)
12 990 Ft/készlet

Ve
sa
68
45
(tö

• 1 darab cukortartó és
• 1 darab tejkiöntő (űrtartalom: 185 ml)
12 990 Ft/készlet

áláll
kíkí

ideális 
kezdőkészlet

-23 %

12 990
Ft/készlet

16 990 Ft helyett

1 299 Ft

/kg

Fiatal pulyka*
belsőségek nélkül, 
vákuumcsomagolt
/kg
1 299 Ft/kg

katalógusunkbólatat lóguóóó sunkb
KARÁCSONYI

katalógusunkbólata óóólógusunkkkkbbb
KARÁCSONYI

Tejhabosító*
• forró vagy hideg tej habosításához

• a burkolat nem melegszik fel

• mágneses hajtás automatikus kikapcsolással

• a tartály és a tartozékok  
mosogatógépben moshatók

• teljesítmény: 350 W
• fekete vagy fehér színben
• méret: 10,3 x 20 cm  

(szé x ma), Ø 10,3 cm
12 990 Ft/db

tálalási javaslat

p j gy ,
eritifként, sorbethez vagy 

án előételekhez, 
holtartalom

3 999 Ft

/üveg
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12.23. szombattól

Partidekoráció*
különböző csomagok,  
pl. szerpentin, léggömb,
papírlámpás, lampion stb.
15, 6, 3 vagy 1 darab/csomag
19,93 / 49,83 / 99,67 / 299 Ft/db

Part
külö

Gyümölcslé*
• multivitamin vagy 
• zöld alma vagy
• piros gyümölcs
1,5 l/palack
266 Ft/l

399 Ft

/palack

-50 Ft

119
Ft/doboz

169 Ft helyettVilágos sör
4,2 % alkoholtartalom 
0,5 l/doboz
238 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

299 Ft

/csomag/darab

479 Ft

/csomag

Mini barrita*
gyorsfagyasztott rudacska
• sajtos vagy 
• pizzás
600 g/csomag
798,33 Ft/kg

Toscan húsgolyó*
olaszos fűszerezésű sajttöltelékkel
500 g/csomag
1 598 Ft/kg

799 Ft

/csomag

g

állandó  
kínálatunkból

Grillsajtkészítmény
többféle
280 g vagy 240 g/csomag
2 710,71 / 3 162,50 Ft/kg

VENDÉGVÁRÓ
FALATOK

279 Ft

/palack

Cukormentes 
szénsavas üdítőital*
• narancs- vagy 
• citrom- vagy 
• grapefruitízű
0,75 l/palack
372 Ft/l

759Ft

/csomag

szezonális 
kínálatunkból

ÚJ TERMÉK!

Frizzante*
száraz, ideális aperitifként, 
fogyasztható finom, 
gyümölcsös desszertekhez, 
11 % alkoholtartalom
3 x 0,2 l/csomag
1 331,67 Ft/l

799 Ft

/csomag

 
Olasz desszertek
• Tiramisu, 500 g vagy
• Tartufo, 500 g vagy
• Profiteroles, 450 g 
500 g vagy 450 g/doboz
1 398 / 1 553,33 Ft/kg

k

oz

-300 Ft

699
Ft/doboz

999 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.21-től 12.27-ig!

Partiparóka*
különböző modellek
1 299 Ft/db

1 299 Ft

/darab

gyermekek és 
felnőttek részére
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12.23. szombattól ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Fotóalbum*
jumbo fotóalbum:  
600 darab 9 x 13 cm-es képhez vagy
500 darab 10 x 15 cm-es képhez vagy
bedugós (zsebes) fotóalbum:  
300 darab 10 x 15 cm-es képhez
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

z vagy
ez vagy
m:
ez

18 990 Ft

/darab

Profi iratmegsemmisítő  
automatikus behúzással*
• automatikus behúzás kapacitása: 50 lap (80 g/m²)
• kézi adagolás kapacitása: 7 lap (80 g/m²)
• keresztvágással
• nyílásszélesség: 220 mm
• LED-kijelzés teli gyűjtőtartály esetén
• hátramenet funkció (papírelakadás esetére)  

és automatikus kikapcsolás
18 990 Ft/db

21 literes gyűjtőtartály 
betekintőablakkal

a laminálás megvédi fontos  
dokumentumait és fényképeit  
a nedvességtől, szakadástól  
és gyűrődéstől

i

5 999 Ft

/darab

2 999 Ft

/készlet

Ft

antisztatikus499 Ft

/csomag

Dekor képkeret*
alumínium vagy műanyag, felakasztható 
és/vagy állítható, 10 x 15 cm vagy 13 x 18 cm 
méretű fényképekhez alkalmas
999 Ft/db

999 Ft

/darab

m²)

RENDSZEREZZE!
RENDEZZE,

Fotóalbum*
jumbo fotóalbum:

6 999 Ft

/darab

Papírvágó 2 az 1-ben*
emelőkaros és görgőkéses vágószerkezet,  
3 különböző vágógörgő, egyenes vagy  
hullámos vágás, illetve perforálás, alkalmas 
fénykép, papír, karton vagy fólia vágására
6 999 Ft/db

30 darabos induló  
fóliakészlettel

Lamináló*
• DIN A4 méretig bármely méretben laminál
• felfűtési idő: 1,5 - 2 perc
• laminálási hőmérséklet: 135 °C
• 80-125 mikron vastagságú fóliához 

használható
• munkasebesség: 400 mm/perc
• ABS-funkció: üresre járatási funkció  

a beszorult laminálófólia eltávolításához
5 999 Ft/db

Tárolódoboz-készlet*
8 darab függőmappával és tetővel, 
oldalsó nyílások a szállításhoz  
méret: 35 x 26 x 17,5 cm  
(ho x ma x szé)
2 999 Ft/készlet

Laminálófólia*
• megvédi dokumentumait és fényképeit
• fóliavastagság: 80 mikron
• különböző méretek, pl. fotóformátumok, 

DIN A5, DIN A4, névjegykártya stb.
100, 70, 60, 40, 30 vagy 20 darab/csomag
4,99 / 7,13 / 8,32 / 12,48 / 16,63 / 24,95 Ft/db

különböző 
modellek

különböző 
modellek

Ft

a laminálás megvédvédi fi fontontosos 
dokumentumait és fényképeit 
a nedvességtől, szakadástól 
és gyűrődéstől

i

30 darabos 30 darabos
fóliakészlfóliakészl

• munkasebesséég: 400 mm/perc
• ABS-funkció: ürresre járatási funkció 

a beszorult lamminálófólia eltávolításához
5 999 Ft/db

Az elektromos és elektronikus berendezé-
sekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) 
Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://
www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/
elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ 
oldalon talál.

Az elektromos és elektronikus berendezé-
sekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) 
Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://
www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/
elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ 
oldalon talál.
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499 Ft

/darab

1 599 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

1 299 Ft

/csomag

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése1 299 Ft

/szett

Öntapadós  
jegyzettömbszett*
kedves motívumokkal, feliratozás, 
ragasztás és jelölés, nagy méretű 
letépőblokk
1 299 Ft/szett

1 499 Ft

/csomag

799 Ft

/készlet

Ragasztókészlet, 4 részes*
• ragasztószalag, méret: 10 m x 15 mm, 

adagolóval,
• ragasztórúd, 20 g,
• multifunkciós ragasztó, 50 g és 
• pillanatragasztó, 2 g
799 Ft/készlet

799 Ft

/csomag

599 Ft

/csomag

349 Ft

/csomag

299 Ft

/csomag

könnyen összeállítható 
az automata aljnak 
köszönhetően

Iratrendező*
emelőkaros, a gerinc  
szélessége: 7,5 vagy 5 cm
499 Ft/db
szélessé
499 Ft/db

aros, a gerg
ge: 7,5 vag
b

rincrinc 
gy 5 cm

FtF
Lenborítású gumis mappa  
vagy irattartó*
kiváló minőség, lenborítás kasmír-  
hatással, extra erős és stabil,
a gerinc szélessége: kb. 3 cm
1 599 Ft/db

699 Ft

/csomag

Genotherm,  
80 darab*
irattartó tasak
DIN A4, extra erős, alkalmas 
dokumentumok tárolására  
és fénymásolására
80 darab/csomag
8,74 Ft/db

Prémium multifunkciós 
papírcsomag, 500 lap*
DIN A4, prémium minőség,  
kiváló nyomtatási tulaj- 
donságok és magas  
fehérség
500 lap/csomag
2,60 Ft /lap

399 Ft

/csomag

Levélboríték vagy -tasak*
öntapadó záródás
• levélboríték, 100 darab: C6 fehér, ablak nélküli vagy
• levélboríték, 80 darab: C6/5 fehér, ablakos vagy  

ablak nélküli vagy
• levélboríték, 50 darab: C5 fehér, ablak nélküli vagy
• levéltasak, 20 darab: C4 fehér, ablak nélküli 
100, 80, 50, vagy 20 darab/csomag
3,99 / 4,99 / 7,98 / 19,95 Ft/db

Archiválókarton, 2 darab*
szállításra vagy tárolásra alkalmas,  
kb. 30 kg teherbírású, max. 5 darab  
8 cm széles mappa tárolására alkalmas
2 darab/csomag
749,50 Ft/db

Golyóstoll, 3 darab*
kellemesen puha, könnyed 
írást biztosít, cserélhető  
tollbetéttel
3 darab/csomag
199,67 Ft/db

Univerzális címkeszett, 25 lap*
használható lézernyomtatóhoz és másolóhoz, 
tintasugaras nyomtatóhoz és multifunkciós 
eszközhöz
• lakcím- és multifunkciós címke,  

600 darab: formátum: 70 x 37 mm vagy
• A4-es méretű címke, 25 darab vagy
• széles címke, 100 darab:  

formátum: 192 x 61 mm vagy
• keskeny címke, 175 darab:  

formátum: 192 x 38 mm
25 lap/csomag
31,96 Ft/lap

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Hibajavító roller,  
3 darab*
szalaghossz: 12 m, szalag- 
szélesség: 5 mm, azonnal  
átírható, gyorsan és  
pontosan javít
3 darab/csomag
199,67 Ft/db

Rollerirón,  
4 darab*
különböző színekben
4 darab/csomag
87,25 Ft/db

Szövegkiemelő, 
4 darab*
magas fényállóság és szín- 
tartósság, vízbázisú tinta
4 darab/csomag
74,75 Ft/db

különböző 
színekben

599 Ft

/csomag

PEFC/04-31-1844

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése
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12.23. szombattól ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Női divatos pulóver*
85 % poliakril, 15 % gyapjútartalom, 
eltérő színű belső gallérral,  
bőrhatású felvarrókkal a vállon, 
cipzáros állógallérral
méret: 34 - 44/46
5 499 Ft/db

normál szabás

3 999 Ft

/garnitúra

Női vagy férfi téli pizsama*
100 % pamut, hosszú ujjú felsőrész puha 
interlock anyagból, hosszú nadrág kelle-
mes flanelanyagból 
női méret: 34 - 44/46
férfi méret: 48 - 54/56
3 999 Ft/garnitúra

1 799 Ft

/csomag/darab

Női fehérnemű*
• alsó vagy tanga, 2 darab: bőrbarát pamut lépésbetéttel  

méret: 36/38 - 44/46 vagy 
• melltartó push-up hatással, 1 darab: lélegzetelállító  

dekoltázst varázsol, rendkívül kényelmes viselet a varrás nélküli, 
előformázott és puhán párnázott kosaraknak köszönhetően  
méret: 75 - 85 A, B 

2 vagy 1 darab/csomag
899,50 / 1 799 Ft/db

5 499 Ft

/pár

999 Ft

/darab

799 Ft

/csomag

Gyermek téli pizsama*
100 % pamut, bőrbarát és rendkívül  
kényelmes, puha, egyszeres kötésű  
felsőrész és flanelnadrág a derék- 
részen összehúzó zsinórral
méret: 86/92 - 146/152
1 999 Ft/garnitúra

1 999 Ft

/garnitúra

Gyer k é

NAPOKRA
TÉLIkülönböző színek  

és modellek

különböző motívum
okkal

Női alkalmi
harisnyanadrág*
20 DEN, átlátszó,  
ünnepi motívumokkal, 
nagyon jól illeszkedik
méret: 36/38 - 44/46
999 Ft/db

Női vastag zokni,  
2 pár*
bolyhos, puha zokni kiváló 
minőségű zseníliafonalból, 
divatos színekben, a lapos 
lábujjvarrás megakadályozza 
a nyomáspontok kialakulását, 
könnyen kezelhető
méret: 35/38 - 39/42
2 pár/csomag
399,50 Ft/pár

Női hótaposó*
védelem és kényelem a téli hidegben, strapabíró 
felsőrész és puha textilbélés, víz- és szennyeződés-
taszító, erősen bordázott talp
méret: 37 - 41
5 499 Ft/pár

push-up hatás

m, 

5 499 Ft

/darab

Női téli kötött  
harisnyanadrág*
nem átlátszó, magas  
pamuttartalommal, 
megerősített sarok- és 
orr-résszel
méret: 38/40 - 44/46
1 199 Ft/db

1 199 Ft

/darab

különböző színek  
és minták

különböző színek  
és minták

A
szabvány alapján 
tesztelve.

károsanyag-
tartalom
illeszkedés
kidolgozás

234-01-SHS B17
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Friss
zöldség és gyümölcs!

12.21 - 12.27. csütörtöktől szerdáig 

aldi-utazas.huKeresse ajánlatainkat honlapunkon:

Foglalja le utazását még ma!
JÁRJUK BE EGYÜTT A VILÁGOT!

Az utazási ajánlatok tekintetében feltüntetett árak forintban (Ft/HUF), bizonyos feltüntetett esetekben euróban (¤/EUR) értendőek. Az akciós ajánlatok csak a megadott időszakban, a kontingensenként meghatározott elérhetőség függvényében 
foglalhatóak. Az utazási időpontok az egyes ajánlatoknál találhatóak. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 
6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO - 000028). A hirdetésben megjelenített ajánlatok nem teljes körűek, a részletes utazási információkat, az utazási szerződés feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót kérjük, keresse az aldi-utazas.hu 
weboldalon, vagy hívja az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 020 288 telefonszámon. Az Eurotours GmbH, ill. az ALDI a módosítás jogát fenntartja. Az ALDI az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

-40 %

299
Ft/kg

499 Ft helyett

Klementin
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

Koktélparadicsom
I. osztály 
250 g/csomag
1 076 Ft/kg
250 g/csomag
1 076 Ft/kg -32 %

269
Ft/csomag

399 Ft helyett

-44 %

99
Ft/csomag

179 Ft helyett

-47 %

199
Ft/csomag

379 Ft helyett
Burgonya
I. osztály 
2 kg/csomag
99,50 Ft/kg

2 kg

Fejes káposzta vagy 
vörös káposzta
I. osztály 
/kg 
99 Ft/kg

99
Ft/kg

-25 %

599
Ft/kg

799 Ft helyett

Vöröshagyma
I. osztály
1 kg/csomag 
99 Ft/kg

Kaliforniai paprika
I. osztály 
/kg
599 Ft/kg

ALDI | 15ALDI | 15



FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

Coolpresso jegeskávé
cappuccino vagy eszpresszó vagy vanília 
230 ml/doboz
560,87 Ft/l

/doboz
Ft/l -35 %

129
Ft/doboz

199 Ft helyett

Édesburgonya
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

urgonyaya

g

-42 %

399
Ft/kg

699 Ft helyett

-37 %

249
Ft/darab

399 Ft helyett

Gránátalma
I. osztály 
/darab 
249 Ft/db

Rum-kókusz golyók
300 g/csomag
1 996,67 Ft/kg

óókuszsz golyók
mag
/kg

-25 %

599
Ft/csomag

799 Ft helyett

geskávé
zpresszó vagy vanília

sso jeggeskávé

-25 %

599
Ft/üveg

799 Ft helyett

Cabernet Sauvignon
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű, 
száraz vörösbor
0,75 l/üveg
798,67 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 °C 

MARHA- ÉS VAD-
ÉTELEKHEZ, KEMÉNY 

SAJTOKHOZ

VILLÁNY

tálalási javaslat

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

999 
Ft/csomag

550 g/csomag
98 / / 796 Ft/kg

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

-20 %

949
Ft/kg

1 199 Ft helyett

Őrölt kávé
telt aromájú vagy
prémium minőség
500 g/csomag
1 998 Ft/kg

 
Sertéslapocka  
darabolt, vákuumcsomagolt
/kg
949 Ft/kg

Az üzletek listáját keresse az aldi.hu weboldalon.

AZ ALDI-NÁL!
TŰZIJÁTÉKVÁSÁR

2017. DECEMBER 28 - 31.

ÉRTÉKESÍTÉS A MEGJELÖLT

ALDI ÜZLETEK PARKOLÓJÁBAN

Mindi . JoMindigg. Jobban.. OOkkoossaabbbbann..o b12.23 - 12.24. szombat - vasárnap ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.
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