
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 12.28. CSÜTÖRTÖKTŐL 01.03. 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. 52. hét

3 499 Ft

/darab

NYITVATARTÁSUNK  
AZ ÜNNEPEK IDEJÉN: 

12.31. VASÁRNAP 8.00 - 16.00 
01.01. HÉTFŐ ZÁRVA

KÖSZÖNJÜK,  

HOGY AZ ALDI-T VÁLASZTOTTA!

ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
BOLDOG

 
Élőflórás gyümölcsös krémjoghurt
sárgabarackos vagy epres 
850 g/vödör
335,29 Ft/kg

Kiváló minőségű hazai élőflórás 
gyümölcsös krémjoghurt az 
Alföldi Tej Kft.-től!

gj gg
g gy p

850 g/vödör
335,29 Ft/kg -31 %

285
Ft/vödör

419 Ft helyett

Lencse
500 g/csomag
518 Ft/kg

-13 %

259
Ft/csomag

299 Ft helyett

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

-30 %

499
Ft/csomag

719 Ft helyett

-30 %

539
Ft/üveg

779 Ft helyett

Masszázshenger*
3 499 Ft/db

2 999 Ft

/garnitúra

Mikroszálas ágyneműhuzat*
2 999 Ft/garnitúra

Herzog Alba
pezsgő
minőségi száraz
0,75 l/üveg
718,67 Ft/l

magamért!magamért!TeszekTeszek

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 10 - 13. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 7. OLDALON!

12.28. csütörtöktől 01.02. keddtől
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csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

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

-40 %

279
Ft/vödör

465 Ft helyett

-25 %

259
Ft/darab

349 Ft helyett

-25 %

399
Ft/doboz

539 Ft helyett

Édes 
aprósütemények
túrós párna vagy
mini kakaós tekercs 
500 g/csomag 
698 Ft/kg

tálalási javaslat

 
Sertéskaraj
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg 
1 249 Ft/kg 

-24 %

1 249
Ft/kg

1 649 Ft helyett

Érvényes  
12.28-tól 01.03-ig!

Vödrös tejföl
12 % zsírtartalom
850 g/vödör
328,24 Ft/kg

Mini darabolt sajtok
többféle
100 g vagy 90 g/darab
2 590 / 2 877,78 Ft/kg

-21 %

219
Ft/csomag

279 Ft helyett

Vastagkolbász
szeletelt, 
csemege vagy paprikás 
100 g/csomag 
2 190 Ft/kg

-31 %

239
Ft/darab

349 Ft helyett

Sertéspárizsi
500 g/darab
478 Ft/kg

Darált sertéshús
zsírtartalom: max. 30 % 
500 g/tálca 
878 Ft/kg

-20 %

439
Ft/tálca

549 Ft helyett

-30 %

349
Ft/csomag

499 Ft helyett

Kövön sütött pizza
mozzarellás vagy tonhalas vagy 
vegetáriánus vagy sonkás vagy 
szalámis vagy diavolo
430 g/darab
1 276,74 Ft/kg

nus vagy sonkás vagy 
agy diavolo
ab
/kg

-26 %

549
Ft/darab

749 Ft helyett

Prémium salátatál
tonhalas vagy  
sajtos-sonkás vagy 
paradicsomos- 
mozzarellás
180 g/doboz
2 216,67 Ft/kg
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12.30. szombatig 

 
Világos sör
4,2 % alkohol-
tartalom  
1,5 l/palack
232,67 Ft/l

tartalom 
1,5 l/palack
232,67 Ft/l -22 %

349
Ft/palack

449 Ft helyett

Pattogatott 
kukorica
sós vagy vajas ízű, 
mikrohullámú sütőben 
elkészíthető  
3 x 100 g/doboz 
630 Ft/kg

Charmant Doux
édes pezsgő 
0,75 l/üveg
1 065,33 Ft/l

630 Ft/kg

-20 %

189
Ft/doboz

239 Ft helyett

065,33 Ft/l

-20 %

799
Ft/üveg

999 Ft helyett

-30 %

179
Ft/darab

259 Ft helyett

Rusztikus 
baguette
250 g/darab
716 Ft/kg

Kesudió
natúr vagy sózott
200 g/csomag
3 995 Ft/kg

Bécsi kávé
őrölt, pörkölt
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

-22 %

699
Ft/csomag

899 Ft helyett

-20 %

399
Ft/doboz

499 Ft helyett

 
Smiling 
Bear 
burgonya- 
szirom
150 g/csomag
2 326,67 Ft/kg

-22 %

349
Ft/csomag

449 Ft helyett

-28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

Sörperec 
180 g/csomag
1 383,33 Ft/kg

Party-mix 
csemege
mogyoró-tökmag mix vagy 
földimogyoró-wasabi mix vagy 
földimogyoró-kukorica mix 
250 g vagy 200 g/csomag
1 996 / 2 495 Ft/kg

-28 %

499
Ft/csomag

699 Ft helyett

Bourbon 
Whiskey  
40 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
4 284,29 Ft/l

-400 Ft

2 999
Ft/üveg

3 399 Ft helyett

699Ft

/doboz

Kapható 12.28-tól 
a készlet erejéig!

Gyömbértea*
többféle
25 x 2 g vagy 
25 x 1,75 g/doboz
13 980 / 15 977,14 Ft/kg

 
Lencsés 
egytálétel
800 g/doboz
498,75 Ft/kg

-20 %

799
Ft/csomag

999 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.12.31. vasárnaptól 

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

bban.

Kiváló minőségű magyar tej 
a Tolnatej Zrt.-től!

ESL Tej 
2,8 % zsírtartalom
hosszabb ideig friss, 
csavarkupakkal
1 l/doboz
185 Ft/l

-11 %

185
Ft/doboz

209 Ft helyett

-24 %

75
Ft/pohár

99 Ft helyett

   
Natúr joghurt 
0,1 % zsírtartalom
250 g/pohár
300 Ft/kg

 
Feta sajt
klasszikus vagy light
250 g vagy  
200 g/csomag
1 916 / 2 395 Ft/kg

-20 %

479
Ft/csomag

599 Ft helyett

    
Szeletelt sajtok 
csökkentett 
zsírtartalommal 
Gouda vagy 
Maasdamer vagy 
Tilsiter 
200 g/csomag 
2 245 Ft/kg

-30 %

449
Ft/csomag

649 Ft helyett

-22 %

699
Ft/csomag

899 Ft helyett

 
Prosciutto Crudo vagy 
Serrano sonka
100 g/csomag
6 990 Ft/kg

Dán szalámi
szeletelt
100 g/csomag
2 190 Ft/kg

-26 %

219
Ft/csomag

299 Ft helyett

Grand Passion 
tejszínhabos desszert, 
kakaós vagy 
karamellás 
200 g/pohár
645 Ft/kg

-27 %

129
Ft/pohár

179 Ft helyett

 
Natúr rudi
5 x 30 g/csomag
926,67 Ft/kg

5 darab5 darab5 darabab -26 %

139
Ft/csomag

189 Ft helyett

Mozzarella
klasszikus vagy light
125 g/csomag
1 240 Ft/kg

-22 %

155
Ft/csomag

199 Ft helyett

-24 %

135
Ft/doboz

179 Ft helyett

Kaukázusi 
kefir
450 g/doboz
300 Ft/kg
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01.03. szerdáig 

-33 %

59
Ft/darab

89 Ft helyett

Sajtos stangli
80 g/darab
737,50 Ft/kg

Lasagne
1 kg/csomag
799 Ft/kg

-20 %

799
Ft/csomag

999 Ft helyett

 
Földimogyoró
sózott vagy natúr
200 g/csomag
995 Ft/kg

Diákcsemege
hagyományos 
vagy egzotikus
200 g/csomag
2 245 Ft/kg

-25 %

449
Ft/csomag

599 Ft helyett

Kávéital
Latte Macchiato vagy 
Latte Macchiato light vagy
Latte Espresso vagy 
Cappuccino 
250 ml/pohár
596 Ft/l

Bitter Lemon vagy
Tonic vagy 
Gyömbér
szénsavas 
üdítőital
1,5 l/palack
119,33 Ft/l

n vagy
-10 %

179
Ft/palack

199 Ft helyett

-15 %

379
Ft/doboz

449 Ft helyettPiskótatallér
többféle 
300 g/doboz
1 263,33 Ft/kg

Görög olívabogyó
fokhagymával vagy 
mandulával vagy
paprikadarabokkal töltve
350 g/üveg
1 995 Ft/kg (töltőtömeg)

-33 %

399
Ft/üveg

599 Ft helyett

Majonéz vagy 
remuládmártás
500 ml/flakon
698 Ft/l

-22 %

349
Ft/flakon

449 Ft helyett

Salátatál
koktélparadicsommal vagy  
póréhagymával vagy  
olívabogyóval  
140 g/doboz
1 421,43 Ft/kg

-39 %

199
Ft/doboz

329 Ft helyett

t/l

-25 %

149
Ft/pohár

199 Ft helyett

 
Power Smoothie 
többféle 
250 ml/palack
996 Ft/l

-28 %

249
Ft/palack

349 Ft helyett

-16 %

199
Ft/csomag

239 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.12.28. csütörtöktől

799 Ft

/csomag

XXL snack*
• mogyorós, 450 g vagy 
• paprikás-chilis, 450 g vagy
• baconízű, 250 g
450 g vagy 250 g/csomag
1 775,56 / 3 196 Ft/kg

Tortilla chips*
• original vagy
• hagymás-tejfölös vagy
• chilis vagy
• sajtos
160 g/doboz
3 743,75 Ft/kg

Intense burgonyachips*
• újhagymás-tejfölös vagy
• paradicsomos-borsos-chilis
70 g/csomag
3 557,14 Ft/kg

KÍVÁNUNK!
BOLDOG ÚJ ÉVET

aldi.hu

 ELKÉSZÍTÉSI
ÚTMUTATÓ

aldi hualdi huu

SSZZZIILLLVVEEEESSSZTTTTEEERRIII

649 Ft

/flakon
Ketchup*
• klasszikus vagy
• csípős
570 g/flakon
1 138,60 Ft/kg

X

1

Sós pálcika vagy 
sós perec
450 g/csomag 
820 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.28-tól 12.30-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.28-tól 12.30-ig!

599 Ft

/doboz

249 Ft

/csomag

679 Ft

/csomag

699 Ft

/tubus

Tonhal- vagy  
lazacpástétom*
100 g/tubus
6 990 Ft/kg

áláll
kíkíí

ÉrÉrr
12122

Pezsgő*
• 22 K aranylemez- 
 kékkel vagy
• Rosé
0,2 l/üveg
3 995 Ft/l

799 Ft

/üveg/üveg

Vino Frizzante IGT
olasz, száraz gyöngyözőbor 
0,75 l/üveg
665,33 Ft/l
0,75 l/üveg
665,33 Ft/l

-28 %

499
Ft/üveg

699 Ft helyett

199 Ft

/palack

Energiaital*
600 ml/palack
331,67 Ft/l

sós perec
450 g/csomag
820 Ft/kg -17 %

369
Ft/csomag

449 Ft helyett

Frankfurti*
hámozott, füstölt 
készítmény  
baromfihúsból 
570 g/csomag
1 191,23 Ft/kg

XXL méretben
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  60 °

  60 °

6 999 Ft

/garnitúra

Ágyneműhuzat*
sorozatlicencekkel
100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
6 999 Ft/garnitúra

2 999 Ft

/garnitúra

  60 °

8 999 Ft

/darab

Elektromos konvektor*
• stabil lábakon áll, ill. falra is szerelhető  

(a rögzítéshez szükséges anyagokkal együtt kapható)
• a készülék fogantyúi nem melegszenek fel
• túlmelegedés elleni védelem
• teljesítmény: 2 000 W
• méret: 58,5 x 38 x 11 cm (szé x ma x mé)
8 999 Ft/db

3 fűtési fokozat (750, 1 250 és 2 000 W),  
valamint külön bekapcsolható  
ventilátorfunkció

24 órás időzítő

termosztát

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.

1419048509

egyenként kapcsolható

5 999 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/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

tökéletes kezdők számára

a poliakril anyagnak 
köszönhetően

könnyen kezelhető

2 999 Ft

/darab

XXL akril kötőfonal*
100 % poliakril, kötési útmutatóval
700 g/darab
4 284,29 Ft/kg

etes kezdők számáraetes kezdők számák számárara

2 799 Ft

/darab

LED-izzó*
átlagos élettartam: 25 000 óra, színvisszaadás: Ra > 80,  
energiahatékonysági osztály: A, ill. A+ 
• színeffektus körte alakú LED-izzó távirányítóval:  

10 W (~ 60 W), E27 (810 lm) vagy
• színeffektus gyertya alakú LED-izzó távirányítóval:  

5 W (~ 25 W), E14 (250 lm) vagy
• színeffektus LED-reflektor távirányítóval:  

5 W (~ 25 W), GU10 (250 lm) vagy
• LED-izzó beépített mozgásérzékelővel: 10 W (~ 60 W), E27 (810 lm)
2 799 Ft/db

mozgásérzékelő

MELEGÉBEN
AZ OTTHON

6-os elosztó*
• 230 V, ~ 50 Hz, 16 A
• be-ki kapcsolható főkapcsolóval
• gyermekzárral
• kábelhossz: 2 m
5 999 Ft/db

Mikroszálas ágyneműhuzat*
cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
2 999 Ft/garnitúra

t

2 999 Ft

/darab

Gumis dzsörzélepedő*
100 % pamut, körben gumiszalaggal  
méret: 180 - 200 x 200 cm
2 999 Ft/db

Textilzsebkendő*
100 % pamut, nedvszívó és puha,  
különböző modellek
• női, 6 darab: méret: 30 x 30 cm vagy
• férfi, 4 darab: méret: 43 x 43 cm
6 vagy 4 darab/csomag
166,50 / 249,75 Ft/db

999 Ft

/csomag

g

t

női

férfi
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.12.28. csütörtöktől

Versuchs- und
Prüfanstalt
Remscheid

Quality
tested

Güte-
geprüft

www.vpa-zert.de ID 5893

999 Ft

/szettSzögvasszett, 38 részes*
horganyzott, rozsdamentes acél
• 22 darab szög kötőelem 25 - 63 mm,
• 2 darab állítható szögvas 25 mm,
• 8 darab rögzítő szögvas 19 x 19 mm és
• 6 darab kötőlemez 75 - 100 mm
999 Ft/szett

799 Ft

/pár

Munkáskesztyű*
sima vagy csúszásgátló felülettel, 
biztos fogás és optimális tapintásérzet
méret: M - XL
799 Ft/pár

egyes modellek
 csúszásgátló 

pöttyökkel

egyszerűen oldható és 
újra felhasználható

1 999 Ft

/készlet

Oldható kábelkötöző, 250 darab*
• nejlonanyagból
• sokoldalúan felhasználható
• különböző méretek: 7,5 x 200 mm (fehér),  

7,5 x 250 mm (zöld), 7,5 x 300 mm (kék)  
és 7,5 x 300 mm (piros)

250 darab/készlet
1 999 Ft/készlet

1 199 Ft

/tekercs

Kétoldalú ragasztószalag, 5 m*
szupererős, tiszta akrilát ragasztóanyaggal, felhasználható fémre,  
üvegre, fára, csempére és a legtöbb műanyagra, gyors, erős  
és láthatatlan rögzítés, beltéri és kültéri használatra egyaránt  
alkalmas, időjárásálló és UV-álló, méret: 19 mm x 5 m
• „eltávolítható” ragasztószalag: - 40 és + 80 °C között hőálló, átlátszó, 

teherbírás: 25 kg/m vagy
• „tartósan tapadó” ragasztószalag: - 40 és + 90 °C között hőálló, szürke, 

teherbírás: 33 kg/m
5 m/tekercs
239,80 Ft/m

Ragasztó*
beltéren és a ház körül alkalmazható
• Classic faenyv, 225 g: ideális szerelési ragasztáshoz  

(tipli, tömítés, préselt deszka stb.) és barkácsolási munkákhoz vagy
• Repair Express, 48 g: gyurmaragasztó, majdnem minden  

anyaghoz ideálisan használható vagy
• Stabilit Express, 30 g: kétkomponensű ragasztó, ideális kő, 

sokféle műanyag, kerámia, porcelán, üveg, beton,  
fa és sok más anyag ragasztásához vagy

• Kraft-Mix, 12 g: kétkomponensű 
epoxiragasztó, ideális porcelán, üveg, fém,  
kő, fa, sokféle műanyag, beton, márvány,  
gumi, sztiropor és sok más  
anyag ragasztásához

225 g/tubus vagy 48 g, 30 g vagy  
12 g/csomag
6,66 / 31,23 / 49,97 / 124,92 Ft/g

18 990 Ft

/darab

Precíziós kézi körfűrész*
• kicsi, kézreálló, sokoldalúan használható
• ideális fához, parkettához, laminált padlóhoz,  

padlólapokhoz, alumíniumhoz és műanyagokhoz
• fokozatmentesen állítható vágási mélység max. 26 mm-ig
• tiszta vágás - akár 5 300 fordulat/perc
• hálózati feszültség: 230 V - 240 V, ~ 50 Hz
• teljesítmény: 710 W
• kábelhossz: 3 m
• 4 darab fűrészlappal (1 darab gyémántfűrészlap,  

1 darab TCT és 2 darab HSS), porszívócsővel, szénkefekész-
lettel és a fűrészlapok cseréjéhez szükséges szerszámmal

18 990 Ft/db
praktikus műanyag 

kofferben

elöl fogantyúval

lézerrel

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.

RRRRRRRRRRRRRR
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ffff

••• KKKK

4 999 Ft

/darab

Férfi munkásnadrág*
funkcionális és strapabíró anyag kevert 
szövetből, fényvisszaverő betétekkel, 
 a derékbőség szabályozható az optimális 
illeszkedés érdekében, CORDURA®-
szövettel megerősített térdrész
méret: 48 - 56
4 999 Ft/db

KéKéKéKéKéKéKéKéKéKéKéKééKKK ttttttttttttt
FÉRFIAS HOBBIKHOZ
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1 499 Ft

/tubus/csomag

sok praktikus 
zsebbel

Li-ion akkumulátoros olló*
• ideális filcanyagok, szőnyegek, kartonok, 

műanyag és alumínium vágására 
• sokoldalú szerszám, egyaránt használható 

a műhelyben, a háztartásban és a kertben
• 2 darab cserélhető vágófejjel
• LED-munkalámpa
• 3,6 V Li-ion akkumulátor, 1 300 mAh
8 999 Ft/db

8 999 Ft

/darab

ó*ó*ó*ó*ó*ó*ó*óó*ó*ó**óóó
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ererrererereree tbetbetbetbeetbetbetbetbebennnnnnnnnnnnn

hhhhh

tartozékokkal

a vékony penge miatt 
szűk helyeken is 
kiválóan használható

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.

1 999 Ft

/tubus

Szilikon*
• konyhai szilikon: majdnem minden anyagra tapad,  

ideális tartós tömítéshez, bel- és kültéren egyaránt vagy
• szaniter szilikon: majdnem minden anyagra tapad,  

ideálisan alkalmazható a szaniterek területén, ellenálló  
a penésszel szemben vagy 

• expressz szilikon, átlátszó vagy fehér: egy óra elteltével 
vízálló, nedves alapon is megtapad, ideális beltéri és kültéri 
használatra is

300 ml/tubus
6 663,33 Ft/l

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.

1 599 Ft

/darab

LED-munkalámpa*
gumírozott burkolattal, mágnessel, 
elemekkel együtt kapható
1 599 Ft/db

különböző modellek Stabilit Express, 
Kraft-Mix:

Stabilit 
Express:

ALDI | 8



5 999 Ft

/készlet

Menetvágó készlet, 34 részes*
• 10 darab menetvágó vas: Ø: 25 mm,
• 10 darab menetfúró kézi és gépi használathoz,
• 8 darab HSS-maglyukfúró és
• tartozékok: menetmetsző tartó, T alakú 

menetmetsző tartó, fordítóvas, csavarhúzó, 
menetidomszer

5 999 Ft/készlet

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 6397

fémkazettában

O-gyűrű-készlet

O-gyűrű- vagy tömítőgyűrű-készlet*
• O-gyűrű-készlet, 420 részes: 32 féle méretben,  

szétválogatva, felhasználható a háztartásban,  
a fűtés- és gépjárműszerelés területén,  
valamint kerti öntözőkhöz vagy

• tömítőgyűrű-készlet, 383 részes: 23 féle méretben, 
szétválogatva, gépek, mechanikus alkatrészek,  
szaniterek stb. tömítéséhez használható

2 999 Ft/készlet

praktikus 
és áttekinthető 
tárolódobozban

3 499 Ft

/készlet

Bitkészlet, 105 részes*
• 99 darab kiváló minőségű 25 mm-es bit, 

ritka és különleges típusokat is tartalmaz, 
pl. háromélű, torx, sokfogú stb.

• 1 darab behajtóbit kampókhoz,
• 1 darab mágneses bittartó,
• 1 darab racsnis csavarbehajtó,
• 1 darab dugókulcsadapter és
• 2 darab adapter
3 499 Ft/készlet

7 999 Ft

/darab

Kétkerekű alumínium 
kézikocsi*
• összetolható és összecsukható 
• stabil acéllemez nagy méretű  

rakodófelülettel (méret: 39,5 x 23,8 cm)
• nagy teherbírás: max. 90 kg
• tömeg: 4,72 kg
7 999 Ft/db

könnyen szállítható 
és tárolható

71 - 108 cm között 
állítható magasságú, 
teleszkópos fogantyú

zlettO-g űyűrűű-készéO-gyűűrűű-kééészzleszleetttt

mememmemechachahah nnnnniknikusuus ss aaalkalkatratatraatréészészzzek,ekek,ek,ek  
séséséséésésééhezhezhezhehezhezeeez hahahahahahasznsznsznsznsznsznns ns álhálhálhálhlhlhálhálhhatóatóatóatóóatatóatóó

tömítőgyűrű-készlet

29 990 Ft

/darab

Hordozható autós indításrásegítő*
• nagy teljesítményű, 15 000 mAh akkumulátor 12 V-os 

járműakkumulátorok vészhelyzeti gyorsindításához 
• max. 6 literes benzinmotorokhoz és  

max. 3 literes dízelmotorokhoz alkalmas 
• modern biztonsági technológia: póluscsere, mélykisülés  

és túltöltés elleni védelem, alacsony feszültség jelzése  
és intelligens töltésszabályozás

• 2 darab USB-töltőcsatlakozó külső eszközök töltéséhez
• beépített vészvilágítás 3 világítási móddal  

(SOS, villogó, folyamatos fény)
29 990 Ft/db

MeMeMeMeMeMeMeMeMeMeeeM nenenneneneneneenenenennetvtvtvtvtvtvtvtvtvtvvtvvvt ágágágágágágággágágágággáágá ó óóóóó ó óó ó óóóó kékékékékékkéékékékéékékékkk szszszszszzszzszszszszzszs leleleleleleleleleeleleeeeeeet,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t, 3333333333344444444444O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O gygygygyggygygygyyggygyg űrűrűrűrűrűrűrűrűrűrrűrű-ű-ű-ű-ű-ű-ű-űűű-ű vvvvvvvvvagagagagagagagagagaaggga y y y yyyyyy yyy tötötötötötöötötötötöttöömímímímímímímímímímímítőtőtőtőtőtőtőtőttőttőt gygygygygygygygygygygg űrűrűrűrűrűrűrűrűrűrrű-ű-ű-ű-ű-ű-űűű-ű-kékékékékékékékékékészszszszsszszszzszss leleleleleleleeeeeleet*t*t*t*t*t*t*t*t*t**tt

nagy teljesítmény: 
1 500 W

15 990 Ft

/készlet

Fúró- és vésőkalapács, 1 500 W*
• 4 funkció: fúrás, ütvefúrás,  

vésés és állítható vésőpozíció
• gyorsbefogó fúrótokmány SDS-befogószárral
• fordulatszám-szabályzó elektronika
• szabadon beállítható segédmarkolat
• rezgéscsillapító markolat
• fúróval és vésővel
• kábelhossz: 3 m
• ütési energia: 5,0 J
15 990 Ft/készlet

tárolódobozzal

Autóápoló spray*
• szilikon-/kenőspray: fém és műanyag csúszó alkatrészek (pl. zárak, csavarok, autóantennák,  

zsanérok stb.) kezeléséhez vagy
• műszerfaltisztító spray: kímélő és ápoló spray a műanyag alkatrészek és felületek tisztításához  

és felfrissítéséhez, portaszító hatású, megvédi a műanyag felületeket a repedezéstől vagy
• jégoldó spray: gyorsan és alaposan távolítja el a szélvédőről a zúzmarát, havat és jeget vagy
• szőnyeg-/kárpittisztító hab: kárpit, huzatok és szőnyegek tisztításához, felélénkíti a színeket  

és véd az újraszennyeződéstől, műszálhoz és természetes anyagokhoz is alkalmas
300 ml/flakon
1 663,33 Ft/l

499 Ft

/flakon

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.

praktikus műanyag 
kofferben

tartozékokkal

2 999 Ft

/készlet

jégoldó spray:

szilikon-/kenőspray,
műszerfaltisztító spray,
jégoldó spray,
szőnyeg-/kárpittisztító hab:
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.01.02. keddtől

Masszázshenger*
• sokoldalúan alkalmazható a hát, a karok, a lábak stb. önálló masszírozásához
• sport előtti bemelegítő edzésként, vagy edzés után az izomregeneráció  

meggyorsításához ideális
• anyaga: EPP-henger kivehető maggal a különböző keménységi fokozatokhoz,  

vagy speciálisan strukturált felülettel a különösen mélyenható masszírozáshoz
• méret: hosszúság: 33 cm, Ø 14 cm
3 499 Ft/db

A masszázshenger kiválóan alkalmas az izomzat és a kötőszövet egyszerű és hatékony önálló 
masszírozásához, az izomhúzódások oldásához és a vérellátás javításához. Ezen kívül a masszázs-
henger egyensúlyozási- és erősítő gyakorlatokhoz is használható. Segítségével izomzatának 
rugalmassága, valamint teljesítőképessége kevés ráfordítással javítható.

i

pink vagy lime színben

2 299 Ft

/darab

Egyensúlyozó párna vagy korong*
• egyensúlyozó párna: ideális az egyensúly és  

a koordináció javításához, valamint a dinamikus 
ülés elősegítéséhez, ülőpárnaként használva teher-
mentesíti a gerincoszlopot és közben edzi a hátat, 
Ø 37 cm, max. terhelhetőség: 120 kg, pumpával és 
rugalmas adapterrel vagy

• egyensúlyozó korong: ideális az egyensúly és 
a koordináció javításához, rátűzhető adapteres 
magasságbeállítás és csúszásgátló felület,  
Ø 39 cm, max. terhelhetőség: 100 kg

2 299 Ft/db

az egyensúlyozó párna 
ülőpárnaként is használható, 

pink vagy antracit színben
edzéstervvel

an alkalmas az izomzat éés a kötőszövet egyszerű és hatékony önálló 
húzódások oldásához és a vérellátás javításához. Ezen kívül a masszázs-

különböző színek 
és modellek

Diagnosztikai mérleg Bluetooth®-adatküldéssel*
• biztonsági üveg nemesacél elektródákkal és ABS-burkolattal
• 8 felhasználó adatainak tárolása automatikus felhasználó-felismeréssel
• 5 különböző aktivitási szint beállítása a pontos kalóriaszükséglet meghatározásához
• kg/lb/st átváltás
• terhelhetőség: 180 kg/396 lb/28 st
• elemekkel együtt
8 féle adat mérése:
• tömegmérés
• testzsír, testvíz és izomtömeg százalékos meghatározása
• csonttömeg meghatározása
• testtömeg-index meghatározása
• nyugalmi kalóriaszükséglet (BMR)
• általános kalóriaszükséglet (AMR)
9 999 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/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

odási 
a https://www.aldi.
oldalon találál.l

KALÓRIATESTZSÍRTESTTÖMEGCSONT-
TÖMEG

IZOMTÖMEGTESTVÍZ

3 999 Ft

/darab

különböző színekbenülönböző színülönböző színnkk

edzéstervvel

2 799 Ft

/csomag/darab

Gömbsúlyzó (Kettlebell)*
• tökéletes erőnléti edzéshez és különböző 

izomcsoportok teljes átmozgatásához 
• strapabíró műanyag bevonat
• gumilábak a biztonságos felállításhoz
• képes edzéstervvel
• tömeg: 4 kg (2 darab), 6 kg vagy 8 kg
2 vagy 1 darab/csomag
1 399,50 / 2 799 Ft/db

Hasizomerősítő vagy 
hulahopp karika*
hasizomerősítő:
• stabil acélcsőváz
• ergonomikusan kialakított nyak- és 

fejtámasz habszivacs párnázással
• gumírozott felülettel borított kapaszkodók
• max. terhelhetőség: 100 kg vagy
hulahopp karika:
• edzi a has- és hátizomzatot
• párnázással a nagyobb kényelemért
• 6 darab műanyag csőszakasz
• Ø 100 cm
3 999 Ft/db

3 499 Ft

/darab

TÖLTSE LE  
a CRANE Connect okostelefon alkalmazást1

2 ADATOK SZINKRONIZÁLÁSA ÉS ELEMZÉSE

A MÉRÉSI ÉRTÉKEK ÉS ÁLLAPOTADATOK OTTHON ÉS ÚTKÖZBEN IS MINDIG 
NYOMON KÖVETHETŐK 
Automatikus, kábel nélküli szinkronizálás a CRANE Connect okostelefon  
alkalmazással. A készülék által meghatározott összes adat okostelefonon  
vagy tableten, ill. a személyes hozzáférési adatokon keresztül automatikusan 
szinkronizálásra kerül a www.cranesportsconnect.com  
weboldalon és az adatok telefoncsere után is bármikor 
elérhetőek lesznek az Ön számára. Tökéletes adatbázis 
átfogó elemzésekhez!

LETÖLTHETŐ AZ APP STORE ÉS A GOOGLE PLAY ÁRUHÁZAKBAN 
Kompatibilis iPhone 4s és magasabb verziószámú telefonokkal,  
legalább 3. generációs iPad, ill. 1. generációs iPad Mini  
készülékekkel, valamint Android 4.3 és magasabb verziószámú 
Bluetooth® okostelefonokkal és tabletekkel. 
Automatikus, kábel nélküli szinkronizálás  
a www.cranesportsconnect.com weboldallal.

az alkalmazás és a weboldal német, angol, 
francia, olasz és spanyol nyelven érhető el

44 990 Ft

/darab

Vibrációs tréner*
• 20 szabályozható sebességfokozat 
• 5 automatikus program és 1 manuális program
• tapadókoronggal ellátott lábak a stabil tartás érdekében
• távirányító, edző-DVD, edzőszőnyeg és  

támasztó markolatok
• max. terhelhetőség: 120 kg
• méret: 69 x 39 x 13 cm (ho x szé x ma)
• tömeg: 18 kg
44 990 Ft/db

opcionálisan 
beépíthető markolatok 

fekvőtámaszhoz

A beállítható vibrációval (5 - 16 Hz) hatékonyabban végezhetőek a gyakorlatok, mivel lényegesen 
több izomösszehúzódás történik, mint statikus felületen. Ezért gyakran már néhány perces edzés  
is elegendő az izomerő növeléséhez. A különböző fitneszgyakorlatok mellett a vibrációs tréner 
hátfájdalmak vagy izommerevség enyhítésére is alkalmas.

i

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.

oo
beépítbeépépítítít

fekvfekkvkv

LC-kijelzővel

ében

és elektronikus berendezééezééezéezé kseksekseksekkkelkelekel kkkak pcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197
t szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-e

jelzőveljelzővevell

9 999 Ft

/darab

edzéstervvel

AZ ÚJ ÉVBEN IS!
LEGYEN FITT

magamért!magamért!TeszekTeszek
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in Arbeit Rendelhető 2018.01.02. és 
2018.01.23. között, illetve  
a készlet erejéig.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY  
A TERMÉK AZ ÜZLETBEN NEM ELÉRHETŐ!

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

1.
MEGRENDELÉS AZ 
ALDI ÜZLETEKBEN
Egyszerűen csak rendelje 
meg és fizesse ki a terméket 
bármelyik magyarországi ALDI 
üzletben!

2.
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT 
EGYEZTETÉSE
A szállító telefonon veszi fel 
Önnel a kapcsolatot a kívánt 
szállítási időpont egyeztetése 
céljából.

3. HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
A terméket 15 munkanapon 
belül ingyenesen házhoz 
szállítjuk Önnek.

Futópad*
stabil acélszerkezet, maximális terhelhetőség: 130 kg,  
kényelmes, 141,5 x 47,5 cm méretű futófelület beépített 
rezgéscsillapító rendszerrel, edzőcomputer  
kivilágított LCD-kijelzővel
funkciók:
• sebesség, távolság, idő, hozzávetőleges  

energiafelhasználás, pulzus-/szívfrekvencia-mérés
• számos előre beprogramozott edzőprogram
• a dőlésszög motor segítségével 18 fokozatban  

automatikusan beállítható 
• választható sebesség: 1 - 18 km/h
• pulzusmérés a kapaszkodókarba épített pulzus-

érzékelők segítségével - beépített vevőkészülék  
a kereskedelmi forgalomban kapható legtöbb  
szívfrekvencia-mérőhöz (a mérő nem része  
a csomagnak)

• szállítógörgőkkel és padlószint-kiegyenlítővel
• méret (tablettartóval együtt): 183,5 x 80,5 x 149,5 cm  

(ho x szé x ma)
• tömeg: 80 kg
219 990 Ft/db

bevizsgált
biztonság

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.

Fitneszszalag vagy 
hasizomerősítő*
különböző izomcsoportok sokoldalú  
edzéséhez
• 2 darab fitneszszalag és 2 darab 

gumiszalag: 2 különböző erősség vagy 
• fitneszszalag, könnyű: szélesség:  

17 mm (kék), teljes hossz: 208 cm vagy
• fitneszszalag, közepes: szélesség:  

21 mm (szürke), teljes hossz: 208 cm vagy
• cross expander: párnázott kéz- és 

lábszíjjal vagy
• hasizomerősítő: a mély hasizmok, 

valamint a karok és vállak erősítéséhez
1 799 Ft/készlet

1 799 Ft

/készlet

hasizomerősítő

cross expander

2 darab fitneszszalag 
és 2 darab gumiszalag

13 990 Ft

/darab

Lépcsőzőgép*
• optimális edzőeszköz a teljes test célzott 

edzéséhez
• a fitneszszalagok erőssége és a taposás  

magassága fokozatmentesen állítható
• nagy méretű, csúszásmentes taposófelület
• edzőcomputer elemekkel, digitálisan kijelzi a fel-

használt kalóriát, a lépésszámot és az edzési időt
• méret: 52 x 23,5 x 50 cm (szé x ma x mé)
• max. teherbírás: 100 kg
13 990 Ft/db

A lépcsőzőgép hatékony, az egész testet megmozgató 
edzést tesz lehetővé, és elősegíti a zsírégetést: 
az oldalirányú taposó mozgás optimálisan edzi a 
csípőt, a combot és a feneket. A fitneszszalagokkal 
kombinálva erősíti a hát, váll és has izmait, valamint 
a karizmokat is.

i

helytakarékosan 
összecsukható

jól áttekinthető 
edzőcomputer

beépített tablet-/
telefontartó

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ,   
KÉNYELMES HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

különböző színekben

kküüllö

2 299 Ft

/darab

Gimnasztikalabda*
• rugalmas és strapabíró anyagból
• ideális egyensúly- és hátgyakorlatokhoz
• Ø 85, 75 vagy 65 cm vagy mogyoró alakú 

labda: 100 x 50 cm
• pótdugóval, adapterrel a felfújáshoz,  

leeresztőcsővel
• max. terhelhetőség: 120 kg
2 299 Ft/db

cross expandercross expander

cross ex
lábszíjja

• hasizom
valamint

1 799 Ft/ké

/

Ft

/darab

őgép*
dzőeszköz a teljes test célzot

lagok erőssége és a taposás
a fokozatmentesen állítható
tű, csúszásmentes taposófel
uter elemekkel, digitálisan ki
lóriát, a lépésszámot és az e
23,5 x 50 cm (szé x ma x mé)

bírás: 100 kg

ép hatékony, az egész testet megm
ehetővé, és elősegíti a zsírégetést
yú taposó mozgás optimálisan edz

mbot és a feneket. A fitneszszalago
erősíti a hát, váll és has izmait, va
t is.

tt 

s  

ület
jelzi a fel-
dzési időt

mozgató 
t: 
zi a 

okkal 
lamint 

edzőcomputer

1419049254

a fitneszszalagok  
expanderré alakíthatók

219 990 Ft

/darab

a fitneszszalagok stabil 
és puha latex anyagból 
készültekkészültekkészülteltekk

edzéstervvel

fitneszszalag, 
könnyű

fitneszszalag, 
közepes

1419036419

Fitnesz DVD*
többféle
999 Ft/db

999 Ft

/darab
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1 999 Ft

/darabFitneszszőnyeg*
2 rétegű PE-hab, felső oldalán hullámos 
dombornyomással, alsó oldalán csúszás-
gátló bevonattal, mindkét oldala lemosható
méret: 150 x 70 x 1 cm (ho x szé x ma)
1 999 Ft/db

236-01-HLSP P17

edzéstervvel

3 799 Ft

/készletFitneszsúly vagy -mellény*
használható az edzőteremben, aerobic- vagy futóedzésen,  
különböző izomcsoportok erősítéséhez
• készlet 1: fekete/kék színben, 2 darab 1 kg-os puha felületű kézi  

súlyzó, 2 darab 0,5 kg-os lábsúly és 2 darab 0,5 kg-os karsúly vagy
• készlet 2: fekete/lime színben, 2 darab 1 kg-os puha felületű kézi  

súlyzó, 2 darab 0,5 kg-os lábsúly és 2 darab 0,5 kg-os súlyzókesztyű vagy
• fitneszmellény: fekete/világosszürke színben, 8 darab kivehető,  

homoktöltésű zsákkal (6 x 300 g, 2 x 1 000 g), teljes tömeg  
mellénnyel együtt: 4 kg, állítható csatos záródás

3 799 Ft/készlet
fitneszmellény

Fitnesztörülköző*
használható fitneszszőnyegen 
vagy edzőgépeken nedvszívó 
textilalátétként
méret: 60 x 183 cm 
2 299 Ft/db

Női vagy férfi wellness zokni, 2 pár*
tökéletes illeszkedés a LYCRA®-szálnak köszönhetően, 
élénkítő masszázstalp, belül frottíranyag, széles és 
kényelmes szár, nyomásmentes varrások  
méret: 35/38 - 43/46
2 pár/csomag
499,50 Ft/pár

799 Ft

/tubus

Sport krém*
gyógynövénykészítmény, 
melynek rendszeres hasz-
nálata különösen fokozott 
izomterhelésnél javasolt
100 ml/tubus
7 990 Ft/l

649 Ft

/csomag

Kineziológiai tapaszok*
méretre vágott, erősíti a stabilitást és a mozgás-
érzékelést, használható sérülések esetén, vagy 
ödémák és véraláfutások csökkentésére, vízálló, 
latexmentes és légáteresztő, részletes ragasztási 
útmutatóval
• térdre és csuklóra, 8 darab vagy
• hátra, 6 darab vagy
• vállra és nyakra, 4 darab vagy
• bokára, 4 darab
8, 6 vagy 4 darab/csomag
81,13 / 108,17 / 162,25 Ft/db

Fekete nadálytő krém*
gyógynövénykészítmény gyulladások, 
duzzanatok megszűnésének elősegíté-
sére, zúzódások és rándulások kezelésé-
nek kiegészítésére
100 ml/tubus
9 990 Ft/l

Kötéltréner*
• hatékony edzés az egész test számára, 

otthon és a szabadban
• erő-, koordinációs és egyensúlytréning  

a saját testtömeg segítségével
• egyedileg beállítható pántok
• gyorsan és egyszerűen felszerelhető  

az ajtóra
• tárolótasakkal
• max. terhelhetőség: 125 kg
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

Ft/Ft/ddb1 91 9999 FFFt/dbd9 FF

edzéstervvel

999 Ft

/csomag

különböző 
színekben

különböző
 színek és modellek

áás-
ggy y 

álllló, 
zztástásii

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

orvostechnikai eszköz

edzéstervvelGurulós utazótáska*
könnyű, masszív és víztaszító a kiváló 
minőségű tarpaulin anyagnak köszön-
hetően, 2 fokozatú teleszkópos  
fogantyú, vállszíj, 2 darab fül és  
megerősített alj, űrtartalom: kb. 110 l
14 990 Ft/db

a tarpaulin rendkívül 
masszív és víztaszító

kiváló minőségű 
görgők 14 990 Ft

/darab

G

ff

11

ideális sportoláshoz 
és utazáshoz

999 Ft

/tubus

2 299 Ft

/darab

hátoldalán csúszásgátló 
szilikonpöttyökkel

  40 °

különböző 
színekben

kk

és utazáshozés utazáshoozz

é fi lll k i 2 á *

KK
mm
ér
öd
lata
út
• t
• hh
• vv
•• bb
8, 8
81

Sporttáska*
kiválóan alkalmas sportoláshoz és 
szabadidős tevékenységekhez, 
strapabíró poliészteranyagból
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

készlet 2: 2 darab 
súlyzókesztyűvel

készlet 1: 2 darab 
karsúllyal

Női vagy férfi sportzokni*
funkcionális kompressziós zokni, rezgéscsillapító, 
párnázott zónákkal és a láb formájához illeszkedő 
ergonomikus kialakítással, nyomásmentes varrások 
és gyors nedvességelvezetés 
méret: 35 - 46
1 299 Ft/pár

1 299 Ft

/pár

különböző 
színekben

kü
lö

nböző színekben

**

**ellenőrzés területe:
• ellenőrzött biztonság
• ellenőrzött gyártás
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Zabkása*
• chia-eper vagy 
• chia-csokoládé vagy 
• goji bogyó
65 g/csomag
2 292,31 Ft/kg

Magvas gyümölcs- 
szelet, 5 darab*
• mogyoró-kakaó vagy
• alma-pekándió vagy
• mandula-kesudió
5 darab/csomag
225 g/csomag
5 773,33 Ft/kg

Kókuszvíz 
mangóval*
100 % gyümölcstartalom
500 ml/doboz
1 398 Ft/l

Kókuszvíz*
100 % gyümölcstartalom
330 ml/doboz
1 512,12 Ft/l

Sport müzliszelet*
• slim: ananászos-goji bogyós vagy
• energy: csokoládés-mandulás vagy
• protein: banános
35 g/darab
7 114,29 Ft/kg 69 Ft

/darab

Gyümölcsszelet*
• sárgabarackos vagy 
• meggyes
23 g/darab
3 000 Ft/kg

Zero Bar proteinszelet
laktóz-, glutén- és cukormentes, 
többféle
50 g/darab
8 780 Ft/kg

Szőlőcukor*
• citromos vagy
• málnás vagy
• meggyes
3 x 39 g/csomag
2 555,56 Ft/kg

Frissen préselt gyümölcslé*
• narancslé gyümölcshús nélkül vagy
• narancs-ananász-banán vagy 
• alma-áfonya-eper
750 ml/palack
932 Ft/l

Proteinpalacsinta-keverék*
magas fehérjetartalmú palacsintapor  
hozzáadott cukor nélkül 
• vaníliás vagy
• csokoládés 
480 g/doboz
5 810,42 Ft/kg

Omega-3 lágykapszula, 90 darab*
étrend-kiegészítő készítmény,  
Omega-3 halolaj kapszula EPA- és  
DHA-tartalommal, az EPA és  
a DHA hozzájárul a szív meg- 
felelő működéséhez, a DHA   
a normál agyműködés és  
látás fenntartásához
90 darab/doboz
26,54 Ft/db

2 389 Ft

/doboz

Multivitamin  
for Women 
vagy for Men, 
60 darab*
étrend-kiegészítő  
készítmény, multi- 
vitamin, ásványi anyag 
és antioxidáns komplex 
nőknek vagy férfiaknak
60 darab/doboz
58,15 Ft/db

nélkül vagy
n vagy agy K

m
1
5
1

é*

málnás vagy
meggyes

39 g/csomag
55,55 56 6 Ft/F kgkg

299 Ft

/csomag

C-vitaminnal, ásványi  
anyagokkal és nyomelemekkelanyagokkal és nyomelemekkelanyagokkal és nyomelemekkeyomelemekkeell

a praktikus csomagolásnak 
köszönhetően akár útközben 
is bevehető

Bázispor*
étrend-kiegészítő készítmény, az értékes  
nyomelemek, mint a króm, a molibdén és a szelén 
mellett cinket is tartalmaz, amely hozzájárul  
a normál sav-bázis anyagcsere egyensúlyához
30 x 3 g/doboz
13 322,22 Ft/kg

-300 Ft

1 199
Ft/doboz

1 499 Ft helyett

149 Ft

/csomag

k*

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.

Ze
lak
tö
50
8 7

PP
mm
hho
•• vv
• c
4848
5 85 8

11 990 Ft

/darab

Gyümölcscentrifuga*
• sokoldalúan felhasználható különböző 

gyümölcsökhöz és zöldségekhez
• magas gyümölcslékihozatal a gyors forgásnak 

köszönhetően (max. 18 000 fordulat/perc) 
• 2 sebességfokozat
• egyszerűen tisztítható és összeszerelhető
• mosogatógépben mosható  

(kivéve a motorblokkot) 
• nagy méretű maradékgyűjtő tartály 

(űrtartalom: 2 l) és gyümölcslétartály 
(űrtartalom: 1 l)

• műanyag fedéllel, tömővel és tisztítókefével
• csúszásgátló lábak a biztonságos tartásért
11 990 Ft/db

nagy méretű betöltő- 
nyílás (Ø 80 mm)

gyorsan és egyszerűen 
készíthet vitaminban 
gazdag italokatgazdag italokatgazdag italokitalokaatt

teljesítmény: 1 000 W

n, 

nyag 
mplex 

knak

Om
DH
a D
fel
a n
lát
90
26

szula, 90 darab*
ny,
PA- és  

s  
- 

t

Gyümölcslé vagy 
bio zöldbúzafűkoktél*
• 100 %-os ananászlé vagy 
• vegyes gyümölcslé mézzel vagy
• bio zöldbúzafűkoktél
750 ml/üveg
1 998,67 Ft/l

1 499 Ft

/üveg

1 999 Ft

/doboz

Slim Down*
étrend-kiegészítő készítmény, testtömeg- 
szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend  
egy részét helyettesítő termék, 
12 adaghoz elegendő
• vanília- vagy
• csokoládé- vagy
• mangó-maracuja vagy
• eperízű
438 g/doboz
4 563,93 Ft/kg

2 789 Ft

/doboz

699 Ft

/palack 699 Ft

/doboz 499 Ft

/doboz

kk*

él*

gy

1 299 Ft

/csomag

249 Ft

/darab

Az állandó kínálatunkban 
szereplő dupla csokoládés, 
csokoládés-marcipános és 
cappuccino proteinszelet 
akciós ára 01.02-től 01.03-ig 
érvényes.

A csokoládés-kókuszos és 
a csokoládés-mogyorós 
proteinszelet 01.02-től a 
készlet erejéig kapható.439

Ft/darab

3 489 Ft

/doboz
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12.28 - 01.03. csütörtöktől szerdáig 

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

ss vágott virágok minden

Friss
zöldség és gyümölcs!

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

799 Ft

/csokor

1 199 Ft

/darab

Szerencsehozó növény
kerámiafigurával* 
dekoratív figurás 9 cm-es kerámiacserépben, 
különböző növények, mint pl. párnafű,  
négylevelű lóhere, csillagmoha stb., beltérre
1 199 Ft/db

Szerencsehozó növény* 
6,5 cm-es színes cserépben, 
dekoratív szilveszteri díszítéssel, 
különböző fajták, beltérre
599 Ft/db

599 Ft

/darab

mérsékelten  
vízigényes
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

rendszeres 
öntözést igényel
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

Klementin
I. osztály 
/kg
269 Ft/kg

Mangó
I. osztály 
/darab
199 Ft/db

Pomelo
I. osztály 
/darab 
229 Ft/db

-46 %

269
Ft/kg

499 Ft helyett

-54 %

229
Ft/darab

499 Ft helyett

-60 %

199
Ft/darab

499 Ft helyett

Koktélparadicsom
I. osztály 
250 g/csomag
1 196 Ft/kg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

Salátaburgonya
I. osztály 
1,5 kg/csomag 
199,33 Ft/kg

1,5 kg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

399 
Ft/csomag

Kaliforniai paprika
trikolór
I. osztály 
500 g/csomag 
798 Ft/kg

ALDI | 14
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

Kenhető keverék
68 % vajtartalommal
sótlan vagy sózott
250 g/tégely
2 156 Ft/kg

-22 %

539
Ft/tégely

699 Ft helyett

Pulykamellsonka 
aszpikban 
zöldséges vagy 
klasszikus 
150 g/csomag  
1 526,67 Ft/kg

-34 %

229
Ft/csomag

349 Ft helyett

Cabernet Sauvignon Syrah
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű, 
francia száraz vörösbor
0,75 l/üveg 
932 Ft/l

SZÁRAZ

FRANCIA-
ORSZÁG

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18  °C 

KÜLÖNBÖZŐ 
SAJTOKHOZ VAGY 

SZÁRNYASOKHOZ

áraz vörösbor
g -30 %

699
Ft/üveg

999 Ft helyett

 
Mustár
500 g/flakon
298 Ft/kg

-31 %

149
Ft/flakon

219 Ft helyett

 
Mini kenyérchips
fokhagymás vagy tengeri sós vagy 
paradicsomos-bazsalikomos
250 g/csomag
1 396 Ft/kg

-30 %

349
Ft/csomag

499 Ft helyett

Pálinkaválogatás
szilva vagy barack vagy körte vagy 
meggy vagy szőlő vagy alma
37,5 % alkoholtartalom 
0,5 l/üveg
4 198 Ft/l

körte vagy yck vagy kö
maő vagy alma

rtalom -300 Ft

2 099
Ft/üveg

2 399 Ft helyett

-37 %

249
Ft/darab

399 Ft helyett

-34 %

229
Ft/csomag

349 Ft helyettGránátalma
I. osztály 
/darab 
249 Ft/db

Lime
I. osztály 
200 g/csomag 
1 145 Ft/kg

ALDI | 15
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FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.Érvényes: 2018.01.02-től

 
Pangasius- vagy  
tilápiafilé
ASC-tanúsítás
900 g vagy 675 g/csomag
(jégréteg nélküli tömeg) 
1 987,78 / 2 650,37 Ft/kg

 
Lazacfilé
MSC-tanúsítás
2 x 125 g/doboz
3 116 Ft/kg

Pangasiusfilé
800 g/csomag 
(jégréteg nélküli tömeg) 
973,75 Ft/kg

Tengeri haltörzs   
900 g/csomag
(jégréteg nélküli tömeg) 
865,56 Ft/kg

Sertés húsos 
csont
/kg
459 Ft/kg

779
999 Ft helyett

Ft/csomag

-22 %

779
999 Ft helyett

Ft/doboz

-22 %

779
999 Ft helyett

Ft/csomag

-22 %
1 789

2 299 Ft helyett

Ft/csomag

-22 %

459
599 Ft helyett

Ft/kg

-23 %

-22
árcsökkenés

%
MINIMUM

Az áfacsökkentésben érintett további termékeinket keresse üzleteinkben! A kedvezmény a termék 2017.12.31-én érvényes bruttó eladási árához képest értendő. 
Halkészítményekre és fogyasztásra kész, illetve előkészített haltermékekre az áfacsökkentés és az ebből eredő kedvezmény nem terjed ki.

Jól kezdődik az év!   
Számos termékünk áfája  
27 %-ról 5 %-ra csökken! 

Mi nemcsak az áfacsökkentésből 
származó árelőnyt adjuk át,  
hanem ennél még többet is! 
A kedvezmény a natúr, kezeletlen halakra, valamint a kocsonya- 

csomag és a sertés húsos csont termékeinkre vonatkozik.

ÁFACSÖKKENTÉS!
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