
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 01.04. CSÜTÖRTÖKTŐL 01.10. 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. 2018. 01. hét

Szuperkomfort 
matrac*
16 990 Ft/db

AMIT SZERETÜNK

Inhalátor*
7 999 Ft/szett

7 999 Ft

/szett Inhalációs oldat*
30 x 2,5 ml/csomag
22 653,33 Ft/l

1 699 Ft

/csomag

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.

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

orvostechnikai eszköz 

é díj k A ár mindennem

Gyümölcsszelet
többféle
5 x 30 g/doboz
2 326,67 Ft/kg

Gyulai vagy csabai 
páros kolbász 
250 g/csomag
2 076 Ft/kg

-25 %

519
Ft/csomag

699 Ft helyett

-21 %

219
Ft/darab

279 Ft helyett

 
Prémium  
gyümölcsjoghurt
többféle 
200 g/pohár 
425 Ft/kg Ft/kg

-22 %

85
Ft/pohár

109 Ft helyett

let
-30 %

349
Ft/doboz

499 Ft helyett

16 990 Ft

/darab

Teavaj 
100 g/darab 
2 190 Ft/kg

Kiváló minőségű magyar 
vaj a Tolnatej Zrt.-től!

A RÉSZLETEKET ÉS   
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 14. OLDALON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 6 - 7. OLDALAKON!

01.04. csütörtöktől

01.04. csütörtöktől 01.07. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 8 - 9. OLDALAKON!

Ollókészlet, 
4 részes*
899 Ft/készlet

899 Ft

/készlet

naptól



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

01.04. csütörtöktől n.

-17 %

189
Ft/doboz

229 Ft helyett

tálalási javaslat Érvényes  
01.04-től 01.10-ig!

Grillcsirke
/kg
499 Ft/kg

-100 Ft

499
Ft/kg

599 Ft helyett

 
ESL Tej
3,5 % zsírtartalom 
hosszabb ideig friss 
csavarkupakkal
1 l/doboz
189 Ft/l

Kiváló minőségű magyar tej a Tolnatej Zrt.-től!

Feketeerdei sonka
12 hétig érlelt
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

-28 %

599
Ft/csomag

839 Ft helyett

Fűszeres pulykasonka
szezámmagos-paprikás vagy 
mézes-fokhagymás 
150 g/csomag
2 660 Ft/kg

-27 %

399
Ft/csomag

549 Ft helyett

Csirkefalatok
nuggets vagy 
dino nuggets 
750 g/csomag
1 598,67 Ft/kg

-200 Ft

1 199
Ft/csomag

1 399 Ft helyett

-33 %

399
Ft/darab

599 Ft helyett

Kékpenészes sajt
kékpenészes vagy 
fehér- és kékpenészes 
150 g/darab 
2 660 Ft/kg

e

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett

Olasz felvágott 
150 g/csomag 
993,33 Ft/kg

-36 %

79
Ft/darab

125 Ft helyett

Tömlős sajt
tejszínes vagy metélőhagymás vagy 
pulykasonkás 
100 g/darab
790 Ft/kg

Csicseriborsó
800 g/doboz
507,55 Ft/kg
(töltőtömeg)

-27 %

269
Ft/doboz

369 Ft helyett

ka

 
Kefir
3,5 % zsírtartalom
450 g/pohár
220 Ft/kg

-36 %

99
Ft/pohár

155 Ft helyett

Kiváló minőségű magyar kefir a Tolnatej Zrt.-től!
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01.06. szombatig

 
Speciális mosószer 
42 mosáshoz elegendő, 
fekete vagy fehér ruhákhoz 
1,5 l/flakon
399,33 Ft/l

-25 %

599
Ft/flakon

799 Ft helyett

Barna rum 
40 % alkoholtartalom 
0,7 l/üveg
3 141,43 Ft/l

-600 Ft

2 199
Ft/üveg

2 799 Ft helyett

-15 %

159
Ft/doboz

189 Ft helyett

 
Mosogatógép- tabletta
Power 
All-In-One
70 darab/doboz 
22,84 Ft/db

gép-tabletta

oz

-400 Ft

1 599
Ft/doboz

1 999 Ft helyett

Világos sör
4,0 % alkohol-
tartalom
0,5 l/doboz
318 Ft/l

-21 %

549
Ft/csomag

699 Ft helyett

 
Fine Sensation 
ostyaszelet
többféle
300 g/csomag
1 830 Ft/kg

-21 %

549
Ft/doboz

699 Ft helyett

-40 %

59
Ft/darab

99 Ft helyett

Müzli 
többféle
750 g, 600 g vagy 
500 g/doboz
732 / 915 / 
1 098 Ft/kg

Szénsavas üdítőital
édesítőszerrel
cola vagy narancs- vagy
szőlőízű 
2 l/palack
31,50 Ft/l

al
-25 %

63
Ft/palack

85 Ft helyett

S
4
f
1tabletta -400F

V
4
t
0
3

Préselt 
gyümölcslé
vérnarancs-narancs
100 % gyümölcs- 
tartalom 
1 l/palack
599 Ft/l

-25 %

599
Ft/palack

799 Ft helyett

Bon appetit baguette
110 g/darab
536,36 Ft/kg

Olívaolaj 
Classico*
extraszűz
0,5 l/üveg
2 998 Ft/l

1 499 Ft

/üveg

Kapható 01.04-től 
a készlet erejéig!

-70 Ft

329
Ft/csomag

399 Ft helyett

Grissotti
szezámmagos vagy 
szezámmagos-mákos-lenmagos vagy 
olívaolajos-sós
200 g/csomag
1 645 Ft/kg

csokoládés:
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

01.07. vasárnaptól

Füstölt 
sajtszeletek
sonkás vagy 
chilis vagy natúr
175 g/csomag
1 708,57 Ft/kg

-31 %

299
Ft/csomag

439 Ft helyett

Sertés darált hús
zsírtartalom: max. 7 %
500 g/tálca
1 198 Ft/kg

-20 %

599
Ft/tálca

749 Ft helyett

Gyümölcskeverék  
erdei gyümölcs vagy eper
750 g/csomag
932 Ft/kg

-17 %

699
Ft/csomag

849 Ft helyett

verék  
gy eper

Fü
sa
so
ch
175
1 7

vverék

Uzsonnasonka
150 g/csomag
1 793,33 Ft/kg

-27 %

269
Ft/csomag

369 Ft helyett

Tejföl
20 % zsírtartalom
175 g/pohár
565,71 Ft/kg

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

-28 %

99
Ft/pohár

139 Ft helyett

Hűtött készétel
többféle 
330 g/doboz 
1 512,12 Ft/kg

étel -28 %

499
Ft/doboz

699 Ft helyett stölt

-20 %

279
Ft/darab

349 Ft helyett

Zöldséges vagy sajtos 
baromfipárizsi
500 g/darab
558 Ft/kg

Dán szeletelt sajt
többféle
200 g vagy 175 g/csomag
2 245 / 2 565,71 Ft/kg

-25 %

449
Ft/csomag

599 Ft helyett

Dán szeletelt s

-50 Ft

299
Ft/doboz

349 Ft helyett

Heringfilé szószban 
MSC-tanúsítás
többféle 
200 g/doboz 
1 495 Ft/kg
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01.10. szerdáig 

Vörösbab
410 g/doboz
584,31 Ft/kg 
(töltőtömeg)

-25 %

149
Ft/doboz

199 Ft helyett

8 liter

Macskaalom 
8 l/csomag 
199,88 Ft/l

8 liter8 literer -400 Ft

1 599
Ft/csomag

1 999 Ft helyett

vit’ AM reggelizőkeksz  
tejes-csokoládés vagy szilvás-csokoládés vagy 
almás-müzlis
300 g/doboz
1 163,33 Ft/kg

-28 %

379
Ft/doboz

529 Ft helyett

-18 %

69
Ft/darab

85 Ft helyett

Francia vajas 
croissant
53 g/darab
1 301,89 Ft/kg

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 17 °C 

TÉSZTA- ÉS  
HÚSÉTELEKHEZ,

PIZZÁKHOZ, 
SAJTOKHOZ

CHILE

Cabernet 
Sauvignon
chilei száraz 
vörösbor 
0,75 l/üveg
932 Ft/l

,75 l/üveg
32 Ft/l -100 Ft

699
Ft/üveg

799 Ft helyett

Macskaalom 
8 l/csomag
99,88 Ft/l

-18 %

299
Ft/csomag

369 Ft helyett

Papír zsebkendő
4 rétegű 
15 x 10 darab/csomag 
1,99 Ft/db

Őrölt, 
pörkölt 
kávé
1 kg/csomag 
1 199 Ft/kg

-300 Ft

1 199
Ft/csomag

1 499 Ft helyett

Szemeteszsák 
füllel
20 literes
50 darab/csomag
5,98 Ft/db

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

S t ák

 
Pörkölt, sózott 
tökmag
200 g/csomag
1 395 Ft/kg

-20 %

279
Ft/csomag

349 Ft helyett

Színmegóvó vagy 
fehérítő kendő
színes ruhákhoz vagy 
fehér ruhákhoz 
24 vagy 20 darab/doboz
15,79 / 18,95 Ft/db

fehérítő 
kendő: ÚJ TERMÉK!

Spanyol olívabogyó
magozott
320 g/üveg
1 556,25 Ft/kg
(töltőtömeg)

-24 %

249
Ft/üveg

329 Ft helyett

-müzlis
/dob
3 Ft/

boz
/kg

-22 %

349
Ft/doboz

449 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.01.04. csütörtöktől

499 Ft

/csomag/tekercs

orvostechnikai eszköz 

Kötések*
szalagok, kötések és sebkötözők sérülések 
egyszerű és gyors ellátásához
• sebfedő lapok, 10 darab: 7,5 x 7,5 cm vagy
• kötésrögzítő, 6 tekercs: 8 cm x 4 m vagy
• öntapadó kötésrögzítő, 2 tekercs: 6 cm x 3 m vagy 
• öntapadó sportkötés, 1 tekercs: 6 cm x 3,5 m vagy
• profi sport tapasz, 1 tekercs: 3,75 cm x 12 m
10 darab/csomag vagy 6, 2 vagy 1 tekercs/csomag 
49,90 Ft/db / 83,17 / 249,50 / 499 Ft/tekercs

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

999 Ft

/csomag/tubus

orvostechnikai eszköz 

Ajakherpesztapasz vagy -krém*
• tapasz, 20 darab: csökkenti a fertőzésveszélyt, elősegíti  

a sebgyógyulást, diszkrét védelmet nyújt ajakherpesz esetén vagy
• krém, 10 g: hólyagosodással járó ajakherpesz-fertőzés kezelésére, 

csillapítja az égő, viszkető érzést és elősegíti a gyógyulási folyamatot
20 darab/csomag vagy 10 g/tubus
49,95 Ft/db / 99 900 Ft/kg

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

999 Ft

/flakon/tubus

orvostechnikai eszköz 

Sebkezelő spray vagy gél*
horzsolások, vágások, első- és 
másodfokú égési sérülések 
nedvesítésére
• sebkezelő spray, 50 ml vagy 
• sebkezelő gél, 30 g
50 ml/flakon vagy 30 g/tubus
19 980 Ft/l / 33 300 Ft/kg

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

599 Ft

/flakon/tubus
orvostechnikai eszköz 

Orrspray vagy orrkenőcs*
• orrspray, 15 ml: célzottan és hatékonyan ápolja az 

orrnyálkahártyát, feloldja az összegyűlt száraz váladékot, 
és megakadályozza az ismételt kialakulását vagy

• orrkenőcs, 10 ml: a száraz orrnyálkahártya  
nedvesítésére, pl. száraz levegő miatti irritáció esetén

15 ml/flakon vagy 10 ml/tubus
39 933,33 / 59 900 Ft/l

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

orvostechnikai eszköz 

Izlandi zuzmó köhögés 
elleni szirup*
csillapítja a száraz köhögést,  
a torokfájást és a rekedtséget
200 ml/üveg
6 495 Ft/l

gyermekeknek 
1 éves kortól adható

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

Az active MED termékcsalád 
termékei segítenek egészsége 
megőrzésében. A termékekre 

szigorú vizsgálati és engedélye-
zési irányelvek vonatkoznak. 

active MED - minőség az Ön 
egészségéért!

AzAzAzA aaactcc ivvve MEMEMED D D tetetermmmrmékékékcscscsalaládádá  
tetetermrmrmékékékeeie  segggítítítenenenekekek eeegégégészszszséséségege 

őőő éé ébé

AZ EGÉSZSÉG
ELSŐ

1 299 Ft

/üveg

Száj- és torokspray*
gyors és közvetlen segítség torokfájdalom, 
rekedtség és köhögési inger esetén
30 ml/flakon
29 966,67 Ft/l

899 Ft

/flakon

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

/doboz

Magnézium tabletta,
60 darab*
étrend-kiegészítő készítmény
60 darab/doboz
13,32 Ft/db

599 Ft

/készlet/darab

Hajdíszkészlet vagy kiegészítők*
praktikus és divatos hajdíszek különböző 
alkalmakra vagy különböző formájú hajkefék
24, 12, 9, 6, 4, 2 vagy 1 darab/készlet
24,96 / 49,92 / 66,56 / 99,83 / 149,75 / 299,50 / 599 Ft/db

799 Ft

/doboz

D-vitamin 
forte tabletta, 
60 darab*
4 000 NE 
étrend-kiegészítő készítmény
60 darab/doboz
13,32 Ft/db

799 Ft

/doboz

Vas tabletta, 
60 darab*
étrend-kiegészítő  
készítmény
60 darab/doboz
13,32 Ft/db

Urea kézápoló vagy lábápoló*
• kézápoló krém: 5 % ureát tartalmaz,  

intenzíven hidratálja és ápolja a száraz  
és igénybevett bőrt vagy

• lábápoló balzsam: 10 % ureát tartalmaz,  
védi és ápolja a láb száraz és durva bőrét

150 ml/tubus
3 326,67 Ft/l

499 Ft

/tubus

Inhalátor*
• kompresszoros-levegőnyomásos technológia
• a felső és alsó légutak célzott kezelésére  

(pl. asztma vagy megfázás esetén)
• nagyfokú hatásosság a finom porlasztásnak 

köszönhetően
• feszültségellátás: 230 V, ~ 50Hz
• átfolyási mennyiség: 4 - 7 l/perc
• porlasztási teljesítmény: min. 0,2 ml/perc
• zajszint: < 65 dB
• űrtartalom: max. 10 ml
• a kompresszor üzemi nyomása:  > 205 kPa
• méret: 19,5 x 13,5 x 9,2 cm (ho x szé x ma)
• tartozékok: 2 darab maszk (felnőtt + gyermek), 

2 darab adapter orrhoz (felnőtt + gyermek), 
csutora, pótszűrő, extra hosszú cső (2 m)

7 999 Ft/szett

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

7 999 Ft

/szett

orvostechnikai eszköz 

Inhalációs oldat*
a felső és alsó légutak nedvesítésére, 
elektromos fúvóka vagy ultrahangos 
porlasztó segítségével párásít, 
tartósítószert nem tartalmaz
30 ampulla/csomag
30 x 2,5 ml/csomag
22 653,33 Ft/l

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

1 699 Ft

/csomag

orvostechnikai eszköz 

praktikus kellék 
utazáshoz

599 Ft

/csomag

Fogvájó vagy fogselyem*
• fogvájó, 210 darab: modern fogvájó  

adagolós dobozban (150 darab)  
és úti dobozban (60 darab) vagy

• fogselyem, 100 darab: viaszos, menta-  
ízű vagy viaszolatlan, úti dobozkában

210 vagy 100 darab/csomag
2,85 / 5,99 Ft/db

799 Ft

/tubus

Körömvirág krém*
a száraz, vízhiányos bőr mindennapos 
ápolására, hatóanyagai a bőr hiányzó 
zsíranyagait pótolják, víztartalmát  
helyreállítják, hámképző hatásúak,  
a bőr regenerációját biztosítják
100 ml/tubus
7 990 Ft/l

számos 
tartozékkal

999 Ft

/doboz

C-vitamin 1 000 mg  
retard tabletta,  
30 darab*
étrend-kiegészítő készítmény
30 darab/doboz
33,30 Ft/db

y

1 299 Ft

/doboz

C-vitamin + D3-tabletta, 
40 darab*
étrend-kiegészítő készítmény
1 000 mg + 4 000 NE
40 darab/doboz
32,48 Ft/db

világító gombok éjszakai használathoz

praktikus lábbal

4 499 Ft

/darab

Digitális hőmérő*
fül- és homlokhőmérő:
• másodpercek alatt pontosan megméri  

a testhőmérsékletet a homlokon vagy  
a fülben, valamint különböző  
tárgyak hőmérsékletét

• idő-, dátum- és  
szobahőmérséklet-kijelzés  
készenléti üzemmódban

• láz esetén fény- és hangjelzés
• beépített irányfény éjszakai használathoz
• LCD-kijelző
• az utolsó 9 mérés eredménye eltárolható
• elemekkel együtt
vagy

érintés nélküli homlokhőmérő:
• érintés nélkül méri a testhőmérsékletet  

a homlokon, biztonságos és higiénikus
• LCD-kijelző
• optikai lázriasztás
• mérési távolság figyelmeztetés
• szobahőmérséklet-kijelzés  

(készenléti üzemmódban)
• az utolsó 9 mérés  

eredménye eltárolható
• elemekkel együtt
4 499 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.

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

orvostechnikai eszköz 
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe 
a használati utasításban leírtakat  
és pontosan tartsa be 
a biztonsági előírásokat!
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3 799 Ft

/darab   95 °

2 799 Ft

/darab

Kifőzhető párna*
• ideális háziporallergia esetén 
• magassága az oldalsó cipzár segítségével  

egyedileg beállítható
• tartósan megőrzi a térfogatát és nem csomósodik
• könnyen kezelhető és higiénikus
• méret: 70 x 90 cm
2 799 Ft/db

  95 °

téli oldal /
kevertszálas gyapjú

nyári oldal /
kevertszálas pamut

magasság: 17 cm

a töltet egyszerűen kivehető és újra 
behelyezhető

Kifőzhető steppelt paplan*
• ideális háziporallergia esetén
• könnyen kezelhető és higiénikus
• méret: 140 x 200 cm
3 799 Ft/db

AMIT SZERETÜNK

16 990 Ft

/darab

Szuperkomfort matrac*
az ergonomikus fekvési tulajdonságok és 
a károsanyag-mentesség többszörösen 
tesztelve, optimálisan alátámasztja a 
testet, allergiában szenvedők is használ-
hatják, rendkívül elasztikus komforthab, 
téli és nyári oldal, keménységi fok: 2 - 3
méret: 90 x 190 cm vagy 90 x 200 cm
16 990 Ft/db

a teljes matracra:a matracmagra:

összetekerve, könnyen 
szállíthatókeresztmetszet

6 999 Ft

/garnitúraGyermek polár  
ágyneműhuzat*
cipzáras
párnahuzat mérete: 
70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 
140 x 200 cm
6 999 Ft/garnitúra

  60 °

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

Egzotikus növény*
12 cm-es kerámiakaspóban, különböző 
fajták, mint pl. flamingóvirág, jázmin, 
 pikkelyvirág, azálea stb., beltérre 
1 899 Ft/db

1 899 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

Kifőzhető matracvédő*
100 % pamut, strapabíró sodrott cérnával 
készült szövet, tiszta fehér színű, extra 
széles sarokgumival a tökéletes tartásért, 
könnyen kezelhető
méret: 90 x 190 - 100 x 200 cm
2 999 Ft/db

  95 °

nem csúszik le a 4 sarkán 
elhelyezett gumiszalagnak 
köszönhetően

g
tóak!

s vágogott 

ttétéli éli oldaloldal /
kevevkevertszk álas gyaálas ggyag pjúpjúú

Nyaktámaszpárna*
• viszkoelasztikus nyaktámasz- és relaxpárna: a kétkomponensű mag jobb 

nyomásmentesítést és hatékonyabb alátámasztást biztosít, a testhőmérsékletnek 
és a súlynak megfelelően a csúcstechnológiás hab idomul a fej és a nyak alakjához, 
méret: 36 x 50 cm vagy

• kétkamrás nyaktámasz- és relaxpárna: kiváló minőségű, bolyhos rostgolyó- 
töltet, az oldalsó cipzár segítségével egyedileg beállítható magasság az anatómi-
ailag megfelelő alvási pozícióhoz, a jobban megtöltött kamra alátámasztja a nyaki 
területet, a jól illeszkedő, puhára töltött hátsó kamra jobb nyomásmentesítést 
biztosít, méret: 40 x 60 cm

2 999 Ft/db

kétkamrás 
nyaktámasz- és relaxpárna

  40 °
viszkoelasztikus nyaktámasz- 
és relaxpárna huzat:  60 °

kétkamrás nyaktámasz- 
és relaxpárna huzat: 2 999 Ft

/darab
viszkoelasztikus 
nyaktámasz- és 

relaxpárna

rendszeres öntözést 
igényel
napos vagy félrányékos 
helyet kedvelALDI | 8



Gyermek  
plüsspizsama*
bolyhos, puha plüssanyagból
méret: 116 - 164
2 699 Ft/garnitúra

2 699 Ft

/garnitúra

Női leggings*
600 DEN, puha és vastag leggings 
a hideg, téli napokra, belső oldalán 
bolyhos, puha plüssanyaggal
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

Női vastag harisnyanadrág, 2 darab*
60 DEN, innovatív, üreges szálú fonalból, eltárolja a leadott 
testhőt és melegen tartja a lábat a hideg napokon
méret: 36/38 - 44/46
2 darab/csomag
899,50 Ft/db

2 499 Ft

/darab

Női szabadidőnadrág
bio pamuttal*
95 % bio pamut, 5 % elasztán, 
ill. 85 % bio pamut, 10 % viszkóz, 
5 % elasztán (szürke-melange 
modell), kényelmes viselet,  
divatos színekben
méret: 36/38 - 44/46
2 499 Ft/db

1 799 Ft

/csomag

1 999 Ft

/darab

különböző színek 
és modellek

Project-ID:

Schadstoffe
Passform
Verarbeitung

Prüfumfang:

213-02-SHS B177

Vendégpapucs*
a szett tartalma: 5 pár  
vendégpapucs, valamint  
egy nagy méretű papucs  
alakú  tároló
2 499 Ft/szett

2 499 Ft

/szett

1 999 Ft

/darab

  40 °

Asztalterítő jacquard 
mintával*
elegáns, könnyen kezelhető 
anyag
• szögletes: 130 x 160 cm, ill.  

140 x 220 cm vagy 
• kerek: Ø 160 cm
1 999 Ft/db

különböző színek
 és minták

kü
lö

nböző színek és minták

különböző 
színekben

szűk szabás

normál szabás

  AZ ÁRA IS

IMÁDNIVALÓ

GARANTÁLT 
FRISSESSÉG

KIVÁLÓ 
MINŐSÉG

MEGBÍZHATÓ
SAJÁT MÁRKA

SZAKÉRTELEM
ÉS ODAFIGYELÉS

 ÉRVÉNYES: 01.04. CSÜTÖRTÖKTŐL 01.10. SZERDÁIG    

 
Prémium  
gyümölcs- 
joghurt
többféle 
200 g/pohár 
425 Ft/kg

-22 %

85
Ft/pohár

109 Ft helyett

kü
lönböző színekben

különböző színekben

**

**ellenőrzés területe:
• károsanyag-tartalom
• illeszkedés
• kidolgozás

ALDI | 9



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.01.04. 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.

2 999 Ft

/garnitúra/darab

Fürdőszoba-garnitúra vagy 
-szőnyeg*
könnyen kezelhető, puha és bolyhos,  
csúszásmentes, padlófűtésnél is  
használható
• fürdőszoba-garnitúra, 2 részes:  

szőnyeg: méret: 50 x 80 cm és  
WC-szőnyeg (kivágással vagy anélkül):  
méret: 50 x 40 cm

• fürdőszobaszőnyeg: méret: 60 x 100 cm
2 999 Ft/garnitúra/db

szennyestartó

magas fürdőszobai 
polc

Műanyag lavór*
divatos színekben és modern formában 
gyártott lavór ergonomikus gumifogantyúval, 
űrtartalom: kb. 20 liter
1 699 Ft/db Folyékony mosószer*

• color vagy
• black
4 l/flakon
599,75 Ft/l1 699 Ft

/darab

ergonomikus 
gumifogantyúval

gy
• black
4 l/flakon

999 Ft

/csomagToalettpapír*
Charme Edition
4 rétegű
8 x 150 lap/csomag
124,88 Ft/tekercs

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

csodásan puha

 

cm

pcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló

1 599 Ft

/darab

3 az 1-ben szőrnyíró*
• elemmel működő orr- és fülszőrnyíró, 

valamint szemöldökformázó
• modern, ergonomikus kialakítás
• 3 cserélhető, lekerekített vágófejjel, 

professzionális forgó micro-cut  
nemesacél vágórendszerrel 

• kontúrvágó feltét szakállhoz,  
pajeszhoz és szemöldökhöz 

• üzemidő: min. 90 perc
1 599 Ft/db

széles fürdőszobai 
polc

különböző 
színekben

14 990 Ft

/darab

Dizájn csaptelep*
• magasfényű krómozott felület
• 2 flexibilis csatlakozócsővel és  

szerelési anyagokkal
• átfolyó vízmelegítőhöz is használható
14 990 Ft/db

víztakarékos

999 Ft

/készlet

Öntapadós rögzítőkészlet*
mindenféle fürdőszobai kiegészítő fúrás  
nélküli rögzítéséhez, egyszerűen használ-
ható, szükség esetén maradéktalanul eltávo-
lítható, a készlet tartalma: 1 darab adapter  
és szerelési anyagok
999 Ft/készlet

y 

kü
lö

nböző színek és minták

Akác fürdőszobai bútor*
tanúsítvánnyal rendelkező tömör akácfából
• széles fürdőszobai polc: 3 nyitott polccal, méret: 80 x 33 x 63 cm (szé x mé x ma) vagy
• magas fürdőszobai polc: 4 nyitott polccal, méret: 35 x 35 x 118 cm (szé x mé x ma) vagy
• szennyestartó: kivehető szennyestartó zsákkal, a fedél nyitott pozícióban rögzíthető,  

méret: 45 x 45 x 63 cm (szé x mé x ma)
13 990 Ft/db

13 990 Ft

/darab

védőkupak a biztonságos 
és higiénikus tároláshozés higiénikus tároláshozés higiénikus tároláshshoozz

dokkolóval, elemmel és 
nemesacél pengékkel

599,75 Ft/l 2 399 Ft

/flakon

kiegészítők nélkül

FÜRDŐSZOBÁJÁT!

PEFC/16-33-1406
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01.07. vasárnaptól

Vendégséf szombaton és vasárnap 
az RTL Klub műsorán.

www.facebook.com/vendegsef

Sajátítsa el a  
Kolbásszal töltött szűzpecsenye 
készítésének mesterfogásait és 

használjon minőségi alapanyagokat!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
01.07-től 01.10-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
01.07-től 01.10-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
01.07-től 01.10-ig!

Üvegkerámia- vagy  
nemesacéltisztító szer*
300 ml/flakon
1 496,67 Ft/l

ÜÜÜÜ á

1. alapos tisztítás  
2. gyengéd ápolás  
3. ragyogó csillogás

Magasfényű nemesacél serpenyő, Ø 24 cm*
hőálló, puha tapintású markolattal és kiváló minőségű Whitford® márkájú 
tapadásgátló bevonattal, különféle ételek zsírszegény elkészítéséhez, 
mosogatógépben mosható 
5 999 Ft/db

Alumíniumserpenyő, Ø 28 cm*
ILAG® tapadásgátló bevonattal,  
egyszerűen tisztítható
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Vágódeszkakészlet, 6 részes*
6 darab vágódeszka légyűjtő peremmel  
és fogantyúval, valamint helytakarékos  
tartóval, mindkét oldala használható,  
mosogatógépben mosható, a deszkák  
mérete: kb. 25,5 x 15 cm (ho x szé)
2 599 Ft/készlet

2 599 Ft

/készlet

Vákuumos frissentartó dobozkészlet*
-40 °C és +100 °C között hőálló
• négyzet alakú készlet, 3 részes: űrtartalom: 700, 1 500 és 3 000 ml vagy
• téglalap alakú készlet, 3 részes: űrtartalom: 500, 1 300 és 2 600 ml vagy
• kerek készlet, 2 részes: űrtartalom: 2 500 és 4 400 ml
3 vagy 2 darab/készlet
2 499 Ft/készlet

2 499 Ft

/készlet

különböző színek  
és készletek

vagy
 vagy

1 999 Ft

/darab

449 Ft

/csomag

449 Ft

/flakon

Mosogatógép-illatosító  
2 az 1-ben*
semlegesíti a kellemetlen  
szagokat és kellemes illatot  
varázsol a mosogatógépben
• citrom vagy
• frissesség vagy
• almavirág
3 x 6 ml/csomag
24 944,44 Ft/l

MMM tó

SZÁRAZ

OLASZORSZÁG

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

17 °C 

TÉSZTA- ÉS  
HÚSÉTELEKHEZ, 

ÉRETT SAJTOKHOZ

Rosso 
Toscana
oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel 
ellátott, száraz vörösbor 
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l

,75 l/üveg
198,67 Ft/l -25 %

899
Ft/üveg

1 199 Ft helyett

5,4 mm

minden típusú tűzhelyhez 
alkalmas, beleértve az 
indukciós tűzhelyeket is

5 999 Ft

/darab

sssssssssssszezezezezezzezezezezezezezeezezees*s*ss*s*s*s*s*s*s*s***s*ss
melmelelmelmemelmemememememememmm  

ososos os ososossoosssoososos ss sooo
 
kkkkkkkkkkk 

eeees*s*s*s*s**s*s**s****

mikrohullámú sütőben és 
fagyasztóban is használható, 
mosogatógépben moshatómosogatógépben moshatómosogatógépbogatógépben moshaen moshatótó

a keletkező vákuum miatt  
a doboz tartalma tovább  
friss marad

Konyhai  
törlőkendő*
2 rétegű
120 lap/tekercs
4,99 Ft/lap

Szűzpecsenye
/kg
1 999 Ft/kg

-100 Ft

1 999
Ft/kg

2 099 Ft helyett

Botmixer 
MSM64010*
• ErgoMixx botmixer
• 450 W
• 4-szárnyú kés
• műanyag szár
• turbógombbal
• mixerkehellyel
7 999 Ft/készlet

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

7 999 Ft

/készlet

Zöldségszeletelő*
ujjvédővel és dupla pengével
1 999 Ft/db

mbbaton éés v

07-től 01.10-ig!07-től 01.10-il 01.1.10-igg!!

-28 %

249
Ft/üveg

349 Ft helyett

Fűszermalom
többféle 
100 g, 50 g, 40 g, 30 g 
vagy 20 g/üveg
2 490 / 4 980 / 6 225 /  
8 300 / 12 450 Ft/kg 

állanállann
kínálkínánáll

ÉrvénÉrvérvénn
01.0701.077

%

PRAKTIKÁK
KONYHAI

t
1
v
22
88

ő*

2 különböző 
színben

különböző 
színekben

különböző 
színekben

599Ft

/tekercs
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.01.07. vasárnaptól d g. Job

Festőállvány*
összecsukható, teleszkópos lábak,  

az ecsetek és a festékek tárolására  

szolgáló peremmel 

max. magasság: kb. 190 cm  

vászon magassága: kb. 120 cm

6 999 Ft/db

6 999 Ft

/darab

A felelősségteljes

erdőgazdálkodás jelzése

Kreatívbeton-készlet dekorációs célra*
• önthető beton, 1,5 kg: ideális vastag és vékony falú formák öntéséhez vagy
• betongyurma, 1,5 kg: ideális modellezéshez, formák kiszúrásához vagy  

bélyegzéséhez vagy
• betonhatású készlet: megtévesztően valódi betonnak kinéző felület 

készíthető üvegre, kartonra, műanyagra, sztiroporra és sok más alapra,  
a készlet tartalma: 250 ml szürke, beton hatású paszta, 2 darab beton-  
lazúr (világos, valamint sötét), egyenként 28 ml, 4 darab kreatív szivacs,  
1 darab útmutató

1 999,33 Ft/kg / 2 999 Ft/készlet

2 999 Ft

/készlet

1 499 Ft

/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése1 499 Ft

/csomag/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

aldi.hu

 ELKÉSZÍTÉSI
ÚTMUTATÓ

IRODAI TÁROLÓKIRODAI TÁROLÓK
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ

1.

Festővászon*
100 % pamut, nem fehérített,  
3-szor alapozott
• méret: 58 x 25 cm, 2 darab vagy
• méret: 58 x 58 cm vagy
• méret: 58 x 75 cm
2 vagy 1 darab/csomag
749,50 / 1 499 Ft/db

1.
Akril- vagy effektfestékek*
• akrilfesték, 8 x 100 ml vagy
• effektfesték, 6 x 75 ml  

kristály, aranyszatén, gyöngyház,  
alumínium, strukturált és réz

8 x 100 ml vagy 6 x 75 ml/csomag
3 248,75 / 5 775,56 Ft/l

2 599 Ft

/csomag

3. 3.

4.

Ecsetkészlet, 10 darabos*
kiváló minőség, összetekerhető  
pamuttasakkal
művészecsetkészlet:
• 3 darab kerek ecset,
• 4 darab macskanyelv-ecset és 
• 3 darab lapos ecset vagy
legyezőecsetkészlet:
• 10 különböző méret
10 darab/készlet
1 499 Ft/készlet

4.

2.

2.
Akvarell színesceruza- 
készlet, 24 darabos*
a színek vizes ecsettel elmoshatók  
az akvarellhatás érdekében
24 darab/készlet
70,79 Ft/db

1 699 Ft

/készlet

íí eteteteteteteee onononnnnnnonnno -k-k-k-k-k-k-kkkkéééééséséssssszlzlllllzlzzlletetete ddddekekekkkkkkkkororororororrrororrrrrácáácácácácáácácááá ióióióóós s s cécélrlrra*a*aéééé áááááá ióióADJA ÁT MAGÁT

AZ ALKOTÁS ÉLMÉNYÉNEK!

1..1..1.11111
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PEFC/04-31-1852

1 299 Ft

/készlet

Színesceruza-készlet,  
36 darabos*
36 darab/készlet
36,08 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Festés számok szerint*
• 2 darab festékpaletta,
• 1 darab festőtábla,
• 1 darab képkeret,
• 1 darab ecset és
• 1 darab sablon
1 699 Ft/készlet

1 699 Ft

/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Gyermek 
feladatgyűjtemény*
fejlesztő feladatgyűjtemény  
gyermekeknek:
• Rajziskola vagy
• Szuperjó feladatok
1 799 Ft/db

1 799 Ft

/darab

Kifestőfüzet*
• Színek szárnyán vagy
• A nagy kékség
349 Ft/db

Origamipapír vagy  
dekorációs karton*
motívumos karton, motívumos  
origamipapír, matricák stb.,  
barkácsolási útmutatóval
100, 50 vagy 26 darab/csomag
1 299 Ft/csomag

1 299 Ft

/csomag

Motívumlyukasztó készlet*
barkácsoláshoz és díszítéshez, pl. kreatív 
szegélyek készítéséhez, különböző  
motívumlyukasztókkal és barkácsollóval
3 999 Ft/készlet

899 Ft

/csomag

Ragasztó- vagy csillogó dekortollak*
• ragasztó, 2 x 35 g: papír, filc, textil, parafa, bőr, fa stb. ragasztásához, 2 adagoló- 

hegy (precíz ragasztáshoz és nagyobb felületek gyors ragasztásához) vagy
• csillogó dekortoll, 6 x 10 g: csillogó hatás, ajándékok, üdvözlőlapok, képek,  

kreatív munkák stb. készítéséhez és díszítéséhez, nem csepeg, nem húz szálat  
és kimosható

2 x 35 g vagy 6 x 10 g/csomag
12 842,86 / 14 983,33 Ft/kg

333

t
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aaa,,

Ft

eljeseljeselljjeess
jejelzéselzésejjeelzzééésseee

vvvvvagagagaggagaggga yyy yyy yyy
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GGGGGGGGGG
fff
fffffffffff
ggggggggggggggg
•••
••••
11111111

R
•

3 999 Ft

/készlet

Filcbarkácskészlet*
gyorsan és egyszerűen elkészíthető,  
számos különböző készlet, pl. filc- 
állatok vagy táskák
1 499 Ft/készlet 1 499 Ft

/készlet

349 Ft

/darab

Habmatrica, 16 darab*
meghívók, üdvözlőkártyák stb. 
készítéséhez, díszítéséhez
16 darab/csomag
599 Ft/csomag

599 Ft

/csomag
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399 Ft

/tekercs

Overlock varrógépcérna*
100 % poliészter, 2 szálból sodrott, különösen 
overlock és lapos öltések készítéséhez alkalmas
2 500 m/tekercs
0,16 Ft/m

Hobbi varrókészlet*
praktikus varróeszközök és kellékek  
otthoni és hobbivarráshoz
• varrókészlet, 134 részes vagy
• varrócérna- és rövidáru-készlet,  

84 részes vagy
• varrócérna-készlet, 43 részes
1 399 Ft/készlet

1 399 Ft

/készlet

49 990 Ft

/darab

varrás, vágás és tisz-
tázás egy műveletben

Overlock varrógép*
állítható differenciál kelmetovábbítás a kifogás-
talanul sima öltések érdekében, gyűrődés és 
összehúzás nélkül, bármely anyag esetén
• színkódokkal jelölt szálvezetés a gyors és egyszerű 

befűzés érdekében
• motor teljesítménye: 90 W (varrógéplámpa: 15 W)
• varrás sebessége: 1 300 öltés/perc
• tűfajták: #11, #14 és #16
• varrás 3 vagy 4 szállal, ill. 1 vagy 2 tűvel
• külön beállítható szálfeszesség
• vágási szélesség: bal: 7 mm, jobb: 4 mm
• öltéshossz: 1,0 - 5 mm
• teleszkópos szálvezetés
• lábpedál
• hordfül
• méret: 32 x 28 x 32 cm
49 990 Ft/db

számos tartozékkal

Ollókészlet, 4 részes*
puha fogású nyéllel, rozsdamentes  
nemesacél pengével, bal- és  
jobbkezesek számára is alkalmas
• varróolló,
• barkácsolló,
• szabóolló és
• háztartási olló
4 darab/készlet
899 Ft/készlet

mamass

Over
100 % 
overloc
2 500 m
0,16 Ft/

varrócérna- és  
rövidáru-készlet,

84 részes

varrócérna-készlet,
43 részes

varrókészlet, 
134 részes

299 Ft

/doboz

Cipőkrém*
fekete, barna vagy  
színtelen
50 ml/doboz
5 980 Ft/l

799 Ft

/flakon

799 Ft

/flakon

399 Ft

/flakon

Extreme Protector 
aeroszol*
impregnáló
200 ml/flakon
3 995 Ft/l

Regeneráló cipőápoló 
aeroszol*
velúr- és nubukbőrre
200 ml/flakon
3 995 Ft/l

Shine & Protect  
önfényező cipőápoló*
fényesíti és védi a cipőt,  
fekete, barna vagy színtelen
75 ml/flakon
5 320 Ft/l

tartalom nélkül

különböző 
modellek

Varrókosár*
kivehető rekeszes rendezővel,  
mágneses zárófüllel
4 999 Ft/db 4 999 Ft

/darab

különböző 
színekben

899 Ft

/készlet

modmo

tartartartart ltaltaltaloom om nélnélé kkül

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.
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Friss
zöldség és gyümölcs!

01.04 - 01.10. csütörtöktől szerdáig 

V

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

frfrfrisisissss vávávágogogotttttt vvviririráágág kokok mmiiindddennap, a ékészlet erejéig 

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

Kaktusz vagy 
pozsgás növény*
10 cm-es dekoratív antracit- vagy ho-
mokszínű kaspóban, különböző gömb- , 
ill. oszlopkaktuszok, valamint pozsgás 
növények, beltérre
999 Ft/db

gás növény*gásgás
s dekoratív antracit- vagygygy hoho-
űűnű kkas ópóban, különböző gömb

opkaktuszok, valamint pozsgás 
ek beltérre

g
t
7
77

növénye
999 Ft/d

ek, beltérre
db

kevés öntözést 
igényel

fényigényes 999 Ft

/darab

1 999 Ft

/darab

Fűszernövény*
16 cm-es terrakotta cserép-
ben, magasság cseréppel 
együtt: min. 35 cm, külön-
böző fajták, pl. rozmaring, 
zsálya, babér, kakukkfű stb., 
kül- és beltérre
1 999 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

799 Ft

/csokor

-46 %

229
Ft/kg

429 Ft helyett

-42 %

399
Ft/kg

699 Ft helyett

-42 %

399
Ft/kg

699 Ft helyett

Laskagomba
I. osztály 
300 g/doboz 
930 Ft/kg

Citrom
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

Vérnarancs
I. osztály 
1 kg/csomag
399 Ft/kg

Grapefruit
I. osztály 
/kg 
299 Ft/kg

Piros alma
I. osztály 
/kg
229 Ft/kg

-40 %

299
Ft/kg

499 Ft helyett

399 
Ft/csomag

Édesburgonya
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

-30 %

279
Ft/doboz

399 Ft helyett
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

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.

-26 %

139
Ft/csomag

189 Ft helyett

Cottage Cheese
natúr 20 % vagy natúr 0,9 % vagy  
laktózmentes natúr 
20 % zsírtartalommal vagy 
fűszeres vagy metélőhagymás  
250 g/tégely
1 036 Ft/kg

-20 %

259
Ft/tégely

325 Ft helyett

Pesto
genovese vagy
rosso vagy calabrese
190 g/üveg
1 678,95 Ft/kg

-17 %

319
Ft/üveg

389 Ft helyett

-33 %

99
Ft/darab

149 Ft helyett

Mini sertésmájas
natúr vagy 
majorannás vagy 
snidlinges 
120 g/darab 
825 Ft/kg

Kiváló minőségű hazai kakaós tej a Tolnatej Zrt.-től!

-27 %

115
Ft/doboz

159 Ft helyett

Kakaós tej
hosszabb ideig friss 
500 ml/doboz 
230 Ft/l

Marha gulyáshús
marhalapockából
400 g/tálca
2 747,50 Ft/kg

-200 Ft

1 099
Ft/tálca

1 299 Ft helyett

Boglyas 
szélesmetélt
8 tojásos 
250 g/csomag 
556 Ft/kgg

-44 %

99
Ft/kg

179 Ft helyett

-23 %

229
Ft/csomag

299 Ft helyett

Petrezselyemgyökér
I. osztály
300 g/csomag
763,33 Ft/kg

Sárgarépa
I. osztály 
/kg
99 Ft/kg

01.06 - 01.07. szombat - vasárnap
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