
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 02.15. CSÜTÖRTÖKTŐL 02.21. 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. 07. hét

4 999 Ft

/darab

Gyermek sport- és  
szabadidőcipő*
3 499 Ft/pár

3 499 Ft

/pár

TAVASZI
ALAPDARABOK

Vidám húsvét – mesés ajándékötletek

-22 %

85
Ft/pohár

109 Ft helyett

Női steppelt dzseki*
4 999 Ft/db

 
Prémium  
gyümölcs- 
joghurt
többféle 
200 g/pohár 
425 Ft/kg -22 %

139
Ft/doboz

179 Ft helyett

Őszibarackital
25 % gyümölcs-
tartalom 
1 l/doboz
139 Ft/l

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

ykasonka
prikás vagy

s
-27 %

399
Ft/csomag

549 Ft helyett

-20 %

239
Ft/üveg

299 Ft helyett

Csemegeuborka
édesítőszerrel 
670 g/üveg
663,89 Ft/kg
(töltőtömeg)

Férfi nadrág*
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 10 - 11. OLDALAKON!

02.15. csütörtöktől

02.18. vasárnaptól02.18. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 15. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 16 - 17. OLDALAKON!



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

02.15. csütörtöktől

1 299Ft

/tálca Maxi King
35 g/darab 
3 971,43 Ft/kg

-17 %

139
Ft/darab

169 Ft helyett

Burgonyapüré
alappor 
345 g/doboz
721,74 Ft/kg

-24 %

249
Ft/doboz

329 Ft helyett

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

-27 %

129
Ft/pohár

179 Ft helyett

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

-27 %

269
Ft/doboz

369 Ft helyett

Bu
ala
34
72

-20 %

779
Ft/csomag

979 Ft helyett

Panírozott  
csirkemellfilé
700 g/csomag
1 112,86 Ft/kg

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

-28 %

599
Ft/csomag

839 Ft helyett

Kövön sütött pizza
mozzarellás vagy tonhalas vagy 
vegetáriánus vagy sonkás vagy 
szalámis vagy diavolo
430 g/darab
1 160,47 Ft/kg

-33 %

499
Ft/darab

749 Ft helyett

Sertéscomb
darabolt,  
vákuumcsomagolt
/kg
1 049 Ft/kg

-27 %

1 049
Ft/kg

1 449 Ft helyett

tálalási javaslat tálalási javaslat
Érvényes  
02.15-től 02.21-ig!

Grillcsirke
/kg
499 Ft/kg

-100 Ft

499
Ft/kg

599 Ft helyett

Kapható 02.15-től 
a készlet erejéig!

/tálca
Pangasiusfilé*
ASC-tanúsítás
270 g/tálca
4 811,11 Ft/kg
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02.17. szombatig

Müzli 
többféle
750 g, 600 g vagy 
500 g/doboz
798,67 / 998,33 / 
1 198 Ft/kg

-100 Ft

599
Ft/doboz

699 Ft helyett

Nyírfacukor
klasszikus vagy finom szemcsés
500 g vagy 300 g/csomag
1 838 / 3 063,33 Ft/kg

Fitt szilvás táska 
90 g/darab
877,78 Ft/kg

Fitt szilvás táska 
90 g/darab
877,78 Ft/kg

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

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

5,98

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

-20 %

279
Ft/csomag

349 Ft helyett

-500 Ft

2 299
Ft/üveg

2 799 Ft helyett

1 799Ft

/üveg

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

Cuvée* 
száraz vörösbor
zweigelt-kékfrankos-
Szent Lőrinc házasítás
származási hely: Ausztria
0,75 l/üveg
2 398,67 Ft/l

 
Zöldveltelini* 
száraz fehérbor 
származási hely: Ausztria
0,75 l/üveg
2 665,33 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18 °C 

HÚSÉTELEKHEZ,
LÁGY SAJTOKHOZ,
PÁSTÉTOMOKHOZ

BURGENLAND,
AUSZTRIA

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C 

PISZTRÁNGHOZ, 
FŐTT MARHAHÚSHOZ, 

BÉCSI SZELETHEZ

ALSÓ-AUSZTRIA

OLD HOPKING
Fehér rum
37,5 % alkohol tartalom 
0,7 l/üveg
3 284,29 Ft/l

-26 %

199
Ft/csomag

269 Ft helyett

Nutella B-ready
ropogós ostya kakaós 
mogyorókrémmel töltve
44 g/csomag
4 522,73 Ft/kg

Nutella mogyorókrém
ropogós pálcikákkal
52 g/doboz
5 750 Ft/kg

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

Száraz 
macskaeledel
többféle  
1 kg/doboz
349 Ft/kg

-30 %

349
Ft/doboz

499 Ft helyett

-27 %

399
Ft/csomag

549 Ft helyett

Prémium omlós 
sütemény
többféle 
210 g vagy 200 g/csomag
1 900 / 1 995 Ft/kg

-20 %

919
Ft/csomag

1 149 Ft helyett

1 999Ft

/üveg

Kapható 02.15-től 
a készlet erejéig!

Kapható 02.15-től 
a készlet erejéig!

ÚJ TERMÉK!

-20 %

79
Ft/darab

99 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

02.18. vasárnaptól

Zabkása*
almás-fahéjas, hozzáadott cukor nélkül vagy 
kókuszos-mandulás, chia maggal, 
hozzáadott cukor nélkül vagy
ötgabonás, chia maggal és quinoapehellyel 
65 g/csomag
1 984,62 Ft/kg

-20 %

71
Ft/darab

89 Ft helyett

129Ft

/csomag

-500 Ft

1 399
Ft/csomag

1 899 Ft helyett

Alaszkai tőkehalfilé
MSC-tanúsítás
natúr vagy panírozott
950 g (jégréteg nélküli tömeg)  
vagy 800 g/csomag
1 472,63 / 1 748,75 Ft/kg

Mexikói babegytálétel
800 g/doboz
561,25 Ft/kg

Szeletelt ananász
enyhén cukrozott vagy 
hozzáadott cukor nélkül
560 g/doboz
1 026,47 Ft/kg 
(töltőtömeg)

-25 %

449
Ft/doboz

599 Ft helyett

z

l

-18 %

349
Ft/doboz

429 Ft helyett

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

-21 %

499
Ft/darab

639 Ft helyett

Mexikói babegytálétel
800 g/doboz
561,25 Ft/kg

Löncshús
500 g/tégely 
798 Ft/kg

-20 %

399
Ft/tégely

499 Ft helyett

Se
40
1 2

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

-27 %

269
Ft/csomag

369 Ft helyett

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

-28 %

499
Ft/doboz

699 Ft helyett

 
Mediterrán antipasti
töltött afrikai paprika vagy 
töltött piros pepperoni vagy
szárított, marinált paradicsom vagy
zöld olívabogyó
250 g/doboz 
3 326,67 Ft/kg 
(töltőtömeg)

gy

-23 %

499
Ft/doboz

649 Ft helyett

Tepertős 
hatszög
85 g/darab
835,29 Ft/kg

Kapható 02.18-tól 
a készlet erejéig!
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02.21. szerdáig

-100 Ft

599
Ft/doboz

699 Ft helyett

Pralinéválogatás
400 g/doboz 
1 497,50 Ft/kg

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

-15 %

449
Ft/üveg

529 Ft helyett

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 °C 

VADHÚSOKHOZ,
MAGYAROS 
ÉTELEKHEZ

EGER

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T:HŐMÉRSÉKLET
C 16 °

Z,VADHÚSOKHOZ
OS MAGYARO
EZÉTELEKHE

REGER

-25 %

299
Ft/tubus

399 Ft helyett

Junior fogkrém
eper vagy alma
50 ml/tubus
5 980 Ft/l

EGRI
Bikavér
védett eredetű, 
száraz vörösbor (OEM) 
0,75 l/üveg 
598,67 Ft/l

 
Jutalomfalat kutyáknak 
többféle
300 g, 280 g, 275 g, 175 g,  
120 g vagy 77 g/csomag
830 / 889,29 / 905,45 / 
1 422,86 / 2 075 / 3 233,77 Ft/kg

-28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

Granada sütemény
tejcsokoládés vagy  
kókuszos-étcsokoládés
200 g/csomag
1 495 Ft/kg

Toalettpapír
2 rétegű 
10 x 150 lap/csomag 
39,90 Ft/tekercs

-100 Ft

699 Ft helyett

Alkoholmentes sör
0,5 l/doboz
198 Ft/l

-23 %

99
Ft/doboz

129 Ft helyett

-30 %

459
Ft/csomag

659 Ft helyett

Gyümölcsízű 
puha karamella
500 g/csomag
918 Ft/kg

-25 %

449
Ft/doboz

599 Ft helyett

Ropogós 
csokoládés 
szelet
tejcsokoládés vagy 
étcsokoládés
10 x 18 g/doboz
2 494,44 Ft/kg

ogós
koládés

g

et

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
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.02.15. csütörtöktől

 
Cikkelyes ömlesztett sajt
• natúr vagy 
• csípős paprikás vagy
• téliszalámis vagy 
• sonkás
140 g/doboz 
1 992,86 Ft/kg

ás
dobo ozoz
6  Ft/kgg -20 %

279
Ft/doboz

349 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.15-től 02.17-ig!

Füstli 
350 g/csomag
1 682,86 Ft/kg

-130 Ft

589
Ft/csomag

719 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.15-től 02.17-ig!

 
Téliszalámi
szeletelt
70 g/csomag
6 128,57 Ft/kg 

-14 %

429
Ft/csomag

499 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.15-től 02.17-ig!

Pannónia sajt
• klasszikus (laktózmentes) vagy
• light
200 g/csomag 
2 495 Ft/kg

-28 %

499
Ft/csomag

699 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.15-től 02.17-ig!

Sajtos szendvicskrém*
• natúr vagy
• zöldfűszeres vagy
• light
125 g/doboz
2 792 Ft/kg

349 Ft

/doboz

Növényi ital
• mandula vagy
• kókusz vagy
• cukormentes mandula vagy 
• kókusz-mandula vagy 
• kesudió
1 l/doboz
599 Ft/l

Az állandó kínálatunkban 
szereplő mandula ill. 
kókuszital akciós ára 
02.15-től 02.17-ig érvényes.

599
Ft/doboz

állandó állandó
kínálatunkínálatunn

Lurpak*
kenhető keverékkészítmény, 
63 % vagy 39 % vajtartalommal
• enyhén sózott vagy 
• sótlan vagy 
• lighter
200 g/doboz
3 495 Ft/kg

699 Ft

/doboz

A cukormentes mandula,  
a kókusz-mandula, ill.   
a kesudió ízesítésű 
növényi ital 02.15-től 
a készlet erejéig kapható.
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599 Ft

/csomag
Teljes kiőrlésű zabkeksz*
narancsos ízű
425 g/csomag
1 409,41 Ft/kg

Burgonyasnack
• klasszikus vagy
• hagymás-tejfölös vagy
• sajtos vagy
• csípős
165 g/doboz
3 630,30 Ft/kg

• csípős
165 g/doboz
3 630,30 Ft/kg -25 %

599
Ft/doboz

799 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.15-től 02.17-ig!

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

-22 %

345
Ft/csomag

445 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.15-től 02.17-ig!

Müzliszelet*
különböző ízekben  
25 g vagy 20 g/darab
2 760 / 3 450 Ft/kg

69 Ft

/darab

159 Ft

/pohár

Felhőcske*
habdesszert tejszínnel
• csokoládé- vagy
• vaníliaízű
125 g/pohár
1 272 Ft/kg

219 Ft

/doboz

Kétkamrás desszert*
• Lion: karamellás joghurt ropogós  
 Lion gabonapehellyel, 120 g vagy 
• KitKat: vaníliajoghurt tejcsokoládéba
 mártott KitKat ostyával, 115 g
120 g vagy 115 g/doboz
1 825 / 1 904,35 Ft/kg

119 Ft

/doboz

Kakaós vagy 
kakaó-karamella ízű ital*
180 ml/doboz
661,11 Ft/l

Hit keksz*
• kakaós vagy 
• karamell-brownie  
 ízű töltelékkel 
220 g/csomag
1 768,18 Ft/kg

389 Ft

/csomag

119 Ft

/darab

Müzli*
epres
200 g/csomag
1 645 Ft/kg

329 Ft

/csomag

Gluténmentes müzliszelet*
• meggyes-csokoládés vagy 
• gyümölcsös-magvas 
35 g/darab
3 400 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.02.15. csütörtöktől

Rooibos tea*
gránátalma ízesítéssel
20 x 2 g/doboz
13 725 Ft/kg

549 Ft

/doboz

Gyógynövénytea*
citromfűlevél
25 x 1 g/doboz
15 960 Ft/kg

399 Ft

/doboz

Zöld tea*
natúr
20 x 1,5 g/doboz
13 300 Ft/kg

399 Ft

/doboz

Gyógynövénytea*
• csalánlevél, 20 x 1,5 g vagy 
• kamillavirág, 20 x 1,4 g
20 x 1,5 g vagy 20 x 1,4 g/doboz
9 966,67 / 10 678,57 Ft/kg

299 Ft

/doboz

Tea*
• tőzegáfonya-echinacea vagy 
• gránátalma-csipkebogyó
20 x 2 g/doboz
12 475 Ft/kg

499 Ft

/doboz

Gyógynövénytea*
hársfavirág
20 x 1,25 g/doboz
19 160 Ft/kg

479 Ft

/doboz

499 Ft

/csomag

Ízesített párolt rizs*
2 perc alatt kész
• gombás vagy 
• paradicsomos- 

bazsalikomos vagy 
• mexikói 
250 g/csomag
1 996 Ft/kg

359 Ft

/doboz

Bon Menu szószos bab*
többféle
430 g/doboz
834,88 Ft/kg

t

Inspirációk duopack*
• csemegekukorica, 2 x 85 g vagy 
• csicseriborsó, 2 x 80 g 
2 x 85 g vagy 2 x 80 g/csomag
2 850 / 3 069,23 Ft/kg (töltőtömeg)

399 Ft

/csomag
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1 099 Ft

/csomag

Fogkrém Deep Clean*
75 ml + ajándék fogkefe
14 653,33 Ft/l

649 Ft

/flakon

Kézfertőtlenítő gél vagy  
folyékony szappan*
• kézfertőtlenítő gél: víz nélküli  

higiénés kézfertőtlenítésre vagy
• folyékony szappan: fertőtlenítő  

kézmosásra, valamint betegfürdetésre
500 ml/flakon
1 298 Ft/l 1 099 Ft

/flakon

Penész elleni szer*
azonnali hatás penész ellen,  
használható falakon, vakolaton,  
padlón, fa- és műanyag ablakon,  
a konyhapult körül
500 ml/flakon
2 198 Ft/l

Intim mosakodó*
lótuszvirág-kivonattal
200 ml/flakon
4 495 Ft/l

899 Ft

/flakon

749 Ft

/tekercs 
Jumbo konyhai 
törlőkendő*
2 rétegű
325 lap/tekercs
2,30 Ft/lap2,30 F0 Ft/lapap

Ft

Deluxe papír zsebkendő*
90 darab/csomag
2,43 Ft/db 219 Ft

/csomag

749 Ft

/flakon
Ultra Doux sampon*
• száraz, durva vagy
• meggyengült és töredezett vagy
•  normál hajra 
400 ml/flakon
1 872,50 Ft/l

folyékony 
szappan:

kézfertőtlenítő gél:

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen 
a biztonságra! Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a használati 
útmutatót!Biocidok alkalmazásakor ügyeljen 

a biztonságra! Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a használati 
útmutatót!

folyékony
szasz ppan:

kékézfertőtle ALDI | 9



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

2.

1.

2.

TAVASZI
ALAPDARABOK

02.15. csütörtöktől

1 499 Ft

/darab

Női sál vagy kendő*
csősál különböző mintákkal vagy 
egyszínű kendő, gyűrött hatású, 
egy méretben 
1 499 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.

Karóra*
analóg kvarcóra, pontos, minőségi óraművel és fémtokkal,  
fém, műbőr, textil vagy műanyag óraszíjjal, számos 
különböző modell a klasszikustól a modernig  
(egyes modellek dátumkijelzéssel), elemmel együtt
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Ft

agag
ásúsúsú

ggyy
úú, 

különböző színek 
és modellek

1 999 Ft

/csomag

1. Női póló, 2 darab*
100 % pamut, különböző egyszínű modellek 
tengerészmintával és többféle nyomott  
motívummal, kerek nyakkivágással
méret: 34 - 44/46
2 darab/csomag
999,50 Ft/db

szűk szabás

2 999 Ft

/darab

Női farmernadrág*
különböző színekben, cipzárral és 
gombbal záródik, 2 hátsó zsebbel
méret: 34 - 44/46
2 999 Ft/db

normál szabás
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2.

6.
5.

4.

7.

2.

2.

3.

4.

normál szabás

különböző színek 
és modellek

7. Női finomkötésű 
pulóver*
különböző színekben  
és nyakkivágásokkal
méret: 34 - 44/46
2 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

6. Női steppelt dzseki*
különböző színekben, 2 darab 
patentos első zsebbel
méret: 34 - 44/46
4 999 Ft/db

normál szabás

1 699 Ft

/csomag

3. Női top, 2 darab*
különböző színekben, tengerészmintával, 
kerek nyakkivágással és széles vállpánttal
méret: 34 - 44/46
2 darab/csomag
849,50 Ft/db

normál szabás

3 499 Ft

/darab

5. Női ingruha*
100 % pamut, csíkos vagy egyszínű, divatos 
szabással, egyes modellek a derékrészen övvel 
és végig gombos változatban
méret: 34 - 44/46
3 499 Ft/db

különböző színek 
és modellek

999 Ft

/készlet

Cipőkanál, 2 darab*
porszórt fémből készült, 
ergonomikusan hajlított
• hosszú cipőkanál: hossz: kb. 58 cm és
• úti cipőkanál: hossz: kb. 16 cm
2 darab/készlet
999 Ft/készlet

2 799 Ft

/csomag

4. Női leggings, 2 darab*
többféle divatos leggings egyszínű 
változatban és nyomott mintával
méret: 34 - 44/46
2 darab/csomag
1 399,50 Ft/db

testhezálló szabás

különböző színek 
és minták

lyukkal és akasztóval

FFt

nn

normál szabásnormál szabábáss

2 999 Ft

/darab

normál szabás
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14 990 Ft

/darab

1419041796

Gumis dzsörzélepedő*
100 % pamut, körben gumírozással, az alábbi matrac- 
méretekhez alkalmas: 90 x 190 - 100 x 200 cm
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

  60 °

A Fiber-Tech™ technológia különlegesen erős poliészter szálakból áll, 
amelyek az idő előrehaladtával sem fáradnak el, így hosszú élettartamot 
biztosítanak. A felfújható vendégágy újszerű belső felépítése illeszkedik  
a test alakjához, így rendkívüli kényelmet nyújt fekvés és alvás közben.

i

Felfújható vendégágy*
• a beépített elektromos pumpa segítségével 

önfelfújó (felfújódási idő: kb. 3 perc)
• felső oldala vízálló, flokkolt velúrréteggel 

bevonva, a kényelmes fekvés érdekében
• tárolótáskával
• tömeg: 6 kg
• max. terhelés: 273 kg
• méret felfújt állapotban:  

203 x 152 x 42 cm (ho x szé x ma)
14 990 Ft/db

beépített 
elektromos pumpa

Fiber-Tech™ 
technológia

beige/szürke vagy  
fekete/sötétkék színekben

különböző színekben

  30 °

Takaró*
melange mintázattal
különlegesen puha
méret: 150 x 200 cm
5 499 Ft/db

5 499 Ft

/darab

Nyerje meg a 10 darab NyNyNy

Beváltható az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. összes üzletében 500 Ft értékben. 

A vásárlási utalványból készpénz nem adható vissza!

Beváltható az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. összes üzletében 500 Ft értékben. 

A vásárlási utalványból készpénz nem adható vissza!

BeB vváltthaatóó zaz AALDDI aroorMMaggya sszág ÉÉleelme miszzerr Btt. ösö szzess üüzlee étéb

alvvánnybból kA váásáárláási utaA szppénnz neemés addha

BBBeBeBeváváltlthahatóó zaz ALALALDIDI
yaroor

MaMaggya
szszágág ÉÉlelelmielmiszzerr BtBt. ösösszszeses üzüzlee étébeen 5000 FFt éré tétékbkbenen. 

A v

vátalváványnybóból kl k

A vásvásárárlásási ui uta

A

észpzpénénz nz nemem a

és

sza!

m adh
m adhathatóó visvissza

Beváltható az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. összes üzletében 500 Ft értékben. 

A vásárlási utalványból készpénz nem adható vissza!

Vásároljon legalább 1 darab  , ,   ,   vagy  terméket bármelyik magyarországi ALDI üzletben,  
küldjön SMS-t a 06-30-555-5525 telefonszámra, és nyerje meg a 10 darab 30 000 Ft értékű ALDI vásárlási utalvány egyikét!  

A nyereményjáték időtartama: 2018. február 18. - március 31. A sorsolás időpontja: 2018. április 6. 
Az SMS formátuma: AP-jel utáni 9 karakterből álló kód*vásárlás dátuma, pontos időpontja*beküldő neve*címe. SMS-példa: A01234567*201802211456*Kis Virág*1234 Budapest, Minta u. 8. 

További részletek és játékszabályzat: www.henkelpromo.hu. Az SMS nem emelt díjas. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot! A nyeremény képe csak illusztráció.

Öblítő 
• Fresh Sky vagy  
• Aromatherapy  
55 mosáshoz elegendő
1,375 l/flakon
508,36 Ft/l
1,31 757575 ll/flflaakon
5085 ,3666, FFFt/l

-22 %

699
Ft/flakon

899 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.18-tól 02.21-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.18-tól 02.21-ig!

Mosópor vagy 
folyékony mosószer 
• Amazónia vagy 
• Color 
40 mosáshoz elegendő 
2,8 kg/csomag vagy 
2,64 l/flakon
606,79 Ft/kg / 643,56 Ft/l

akkonn
Ft/kkg / 643,56 FFt/l -600 Ft

1 699 
Ft/csomag/ 

flakon

2 299 Ft helyett
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3.

4.

2.

2.

1.

1.

999 Ft

/darab

Interdental szett*
fogközök, hidak, fogszabályzó bracketek  
és a nyelv tökéletes tisztításához
• fogköztisztító kefe, szupervékony,  

10 darabos vagy
• fogköztisztító kefe, ultra vékony,  

10 darabos vagy
• fogköztisztító kefe, kúpos, 10 darabos vagy 
• utazószett, 6 darabos vagy
• kezdő szett 3 fogköztisztító kefével  

(ultravékony, kúpos és szupervékony) vagy 
• kezdő szett nyelvtisztítóval, tükörrel  

és egycsomós fogkefével vagy
• nyelvtisztító vagy 
• tükör
10 vagy 6 darab vagy szett
49,90 / 83,17 Ft/db / 499 Ft/szett

499 Ft

/szett
a tökéletesen 
ápolt fogakért

Kézkrém argánolajjal*
az anti-aging kézkrém bio argán-
olajat tartalmaz, mely védi a kéz 
száraz bőrét a korai öregedéstől
100 ml/tubus
4 990 Ft/l

499 Ft

/tubus

Ajakápoló*
méhviasszal és gyümölcsviasszal,  
a jojoba- és mandulaolaj puhává 
varázsolja az ajkakat
• Aperol vagy
• Pina Colada illattal
12 g/darab
99 916,67 Ft/kg

assza
hává

al,
á 

Az ajakápoló termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll  
rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden  
illattal vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

12 g/darab
99 916,67 Ft/kg -300 Ft

1 199
Ft/darab

1 499 Ft helyett

Hajformázó termék*
• hajegyenesítő spray, 150 ml: ápoló kollagén komplex és hővédelem,  

erősíti és védi a hajszálakat vagy
• hajformázó krém, 100 ml: ideális hajformázáshoz és texturált frizurákhoz, 

megbízható tartást ad a hajnak, természetes matt hatással vagy
• ápolókrém göndör hajra, 100 ml: tartósan rugalmas, formázott  

hullámok, speciálisan göndör hajra tervezett formula
150 ml/flakon vagy 100 ml/tégely/tubus
3 993,33 / 5 999 Ft/l3 993,33 / 5 999 Ft/l

-100 Ft

599
Ft/flakon
/tégely
/tubus

699 Ft helyett

Testápoló vagy tusfürdő argánolajjal*
bio argánolajat tartalmaz, mely az anti-aging formulának  
köszönhetően ápolja és feszesíti a normál és a száraz bőrt
• anti-aging testápoló vagy
• bőrápoló tusfürdő
300 ml/flakon
2 330 Ft/l

1.

Argánolajos sampon vagy balzsam*
értékes bio argánolajjal
• sampon, 300 ml: száraz és fénytelen hajra: táplálja, 

valamint fényessé és dúsabbá teszi a hajat vagy
• balzsam, 200 ml: normál és száraz hajra: táplálja, 

valamint fényessé és rugalmassá teszi a hajat
300 ml vagy 200 ml/flakon
1 996,67 / 2 995 Ft/l

2.

Arcápoló argánolajjal*
bio argánolajat és bőrfeszesítő hatóanyagokat tartalmaz, 
normál és száraz bőrre
• anti-aging nappali arcápoló: feszesíti és erősíti a bőrt vagy 
• anti-aging éjszakai arcápoló: regenerálja és kisimítja a bőrt
50 ml/tégely
13 980 Ft/l

3.

Ajakápoló argánolajjal roll-on*
kényeztető ajakápoló, növényi alapú, argánolajat és jojobaolajat 
tartalmaz, enyhe csillogást kölcsönöz az ajkaknak és intenzíven 
ápol, fémből készült, golyós applikátorral  
a kellemesen hűsítő hatásért
10 ml/darab
99 900 Ft/l

4.

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

fogkeféhez
• Bluetooth® segítségével csatlakoztató  

az okostelefonra 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

6 999 Ft/készlet

tét, 
fe, 

artó

ingyenesen letölthető 
játékok (3 éves kortól)

a rátét a mellékelt fogkefe elhasználó-
dása esetén a legtöbb hagyományos 
fogkefével használható

a játékszoftver angol vagy német nyelven érhető el 

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.
A fogkeferátét termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre.
A termék eltérhet a fotón látottaktól.599 Ft

/flakon

699 Ft

/flakon

699 Ft

/tégely

a fogmosás mozdulataival 
képeket lehet kifesteni vagy 

fogszörnyeket legyőzni 
(tablet nélkül)

-2 000 Ft

6 999
Ft/készlet

8 999 Ft helyett

A hajformázó termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre,  
ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden típusban vásárolható meg.  
A termék eltérhet a fotón látottaktól.
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Mozaikkép-készítő szett*
különböző népszerű motívumokkal
999 Ft/szett

999 Ft

/szett

Mese DVD*
többféle cím
999 Ft/db

Gyermek farmernadrág*
optimális illeszkedés, különböző  
színek és koptatottság
méret: 116 - 164
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Vasalható gyöngykészlet*
kreatív alkotójáték, különböző színű vasalható  
gyöngyök a hozzájuk illő kirakótáblákkal, így  
gyerekjáték a színes motívumok megalkotása 
• 4000 darab normál méretű vagy  
• 600 darab XL méretű gyönggyel
2 999 Ft/készlet

2 999 Ft

/készlet

Gyermek sport- és  
szabadidőcipő*
ultrakönnyű cipő, rezgéscsillapító  
és csúszásgátló talppal, Coolmax  
talpbetéttel, 3M fényvisszaverőkkel  
a jobb láthatóságért 
méret: 24 - 39
3 499 Ft/pár

3 499 Ft

/pár

213-03-SHS B17

5 999 Ft

/garnitúra   60 °

Gyermek vagy családi társasjáték*
különböző játékok, pl. Az én cseresznyefám, 
Vigyázz, szemtelen béka!, A bűvös fák erdejében stb., 
játéktól függően 3 éves kortól ajánlott
1 999 Ft/doboz

1 999 Ft

/doboz

különböző játékok

5 999 Ft

/készlet
A felelősségteljes

erdőgazdálkodás jelzése

Ft

Hangszerkészlet*
• mini zenekar, 8 részes: csengős pálca, 1 pár ritmusfa, triangulum ütővel,  

tojás shaker, maracas (rumbatök), csörgő, xilofon 2 darab ütővel,  
csörgődob, 3 éves kortól ajánlott vagy

• furulya: juharfából készült barokk rendszerű furulya szövettokkal,  
tisztítókefével, oktatókönyvvel és oktató-CD-vel, 6 éves kortól vagy

• xilofon: 2 darab ütővel, fémből készült, színes lapokkal, oktató- 
könyvvel és oktató-CD-vel, 3 éves kortól ajánlott vagy

• ukulele: műanyag pengetővel, oktatókönyvvel  
és oktató-CD-vel, 10 éves kortól ajánlott

5 999 Ft/készlet

M DVD*

A KICSIK

Ágyneműhuzat  
„Mancs őrjárat”*
100 % pamut, cipzáras 
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
5 999 Ft/garnitúra

XL méretű gyöngyök  
a legkisebbek számára

999 Ft

/darab

sasjáték*

1111212341

**

**biztonságos játék

különböző színekben
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Gumicukor*
• katicabogár vagy
• pillangó vagy
• csiga
300 g/csomag
1 330 Ft/kg

Fürdőkádmatrica*
csomagonként 20 darab, praktikus, tapadó- 
koronggal felakasztható hálós tasakban,  
10 hónapos kortól ajánlott
• járművek vagy 
• vízivilág vagy
• szafari
20 darab/készlet
2 499 Ft/készlet

Kisgyermek fakirakó*
mélyedéssel ellátott tábla max. 5 darab, 
nem lenyelhető kirakódarabbal, rendkívül 
masszív kialakítás, 2 éves kortól ajánlott
méret: 15 x 15 cm 
899 Ft/készlet

899 Ft

/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Rejvényfüzetcsomag  
gyermekeknek*
rengeteg rejtvény és  
szórakozás iskolásoknak, ill.  
óvodásoknak, többféle cím
3 vagy 2 darab/csomag
333 / 499,50 Ft/db

Fürdőjáték*
• pohárkészlet: 12 különböző méretű,  

színes pohár, amelyek egymásba vagy 
egymásra rakhatók vagy

• spriccelő állatfigurák: 5 különböző  
figura vagy

• játszópolc: tapadókorongokkal  
rögzíthető a fürdőkád szélére,  
2 beakasztható tál, 1 vízimalom,  
valamint 1 úszó hal

12 hónapos kortól ajánlott
1 999 Ft/készlet

1 999 Ft

/készlet

R j é fü t

Mágneses építőjáték-készlet,  
60 részes*
piros vagy sárga színben, lenyűgöző építőjáték, 
amelyből a mágnesek segítségével számos  
geometriai alakzat megépíthető,  
3 éves kortól ajánlott
6 999 Ft/készlet

6 999 Ft

/készlet

Matricás foglalkoztatófüzet*
Játssz és ragassz! 
foglalkoztatófüzet több mint 40 matricával, 
praktikus formában, többféle cím
499 Ft/db

különböző modellek

Mása és a Medve*
puha baba vagy plüssmackó
• Mása: puha baba, 23 cm magas, 

különböző ruhákban vagy
• Medve: plüssfigura, 25 cm magas,  

ülő vagy álló
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

Baba*
egyedi megjelenés, kiegészítőkkel 
együtt, 3 éves kortól ajánlott
• Ariel vagy
• Hamupipőke vagy
• Aranyhaj vagy
• Belle
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

s

a

a mágnesesség varázsának 
felfedezéséhez

151066

**biztonságos játék

**

nedvesség hatására megtapad  
a csempén vagy egyéb  

sima felületen

mag

399 Ft

/csomag

ban, többféle cím

Építőkockák dobozban*
kompatibilis a kereskedelemben kapható 
építőkockákkal, a tető alapként felhasznál-
ható az építéshez, 1,5 éves kortól ajánlott
• építőkocka, 124 részes vagy 
• tanya, 90 részes vagy
• rendőrség, 80 részes
6 499 Ft/készlet

6 499 Ft

/készlet

s, 

as,

2 499 Ft

/készlet

499 Ft

/darab

m
999 Ft

/csomag
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3 999 Ft

/darab

Férfi hosszú ujjú ing*
100 % pamut, könnyen vasalható és 
kezelhető, nagyon kellemes viselet, 
kényelmes illeszkedés, kent vagy  
legombolt gallérral
méret: 39 - 43
3 999 Ft/db

Férfi hosszú ujjú pólóing*
100 % pamut, gombolással, különböző 
mandzsettamegoldásokkal, egyes  
modellek eltérő színű folttal a könyöknél
méret: 48/50 - 56
3 499 Ft/db

Férfi öltönyzokni, 2 pár*
tehermentesíti a fáradt és igénybe vett lábat, 
elegáns, sima felületű, finom mintázatú kötés, 
magas természetesszál-tartalom,  
kézzel kötött orr- és puha szárrész
méret: 39/40 - 45/46
2 pár/csomag
649,50 Ft/pár

1 299 Ft

/csomag

ÉS DIVATOS
KÉNYELMES

6 499 Ft

/darab

Férfi steppelt kabát*
kapucnival vagy állógallérral, cipzárral, 
2 praktikus oldalzsebbel
méret: 48 - 56
6 499 Ft/db

különböző színek 
és modellek

különböző színek 
és modellek

ideális hosszabb ülés vagy 
állás esetén, ill. utazáshozállás esetén, ill. utazáshozállás esetén, ill. utazáshoz

élénkítő és támasztó 
hatás

3 499 Ft

/darab

Férfi nadrág*
5 zsebes fazon, övrésszel és övbújtatókkal, 
gombbal és cipzárral záródik, 2 első zsebbel, 
aprópénztartó zsebbel és 2 hátsó zsebbel
méret: 48 - 56
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

különböző színek 
és modellek
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  AZ ÁRA IS

IMÁDNIVALÓ

GARANTÁLT 
FRISSESSÉG

KIVÁLÓ 
MINŐSÉG

MEGBÍZHATÓ
SAJÁT MÁRKA

SZAKÉRTELEM
ÉS ODAFIGYELÉS

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

-22 %

85
Ft/pohár

109 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.15-től 02.21-ig!

KIV
MIN

PrPrP émémiumm
gyg ümmümümümölöö cs-
jojojoj ghggg ururrtttt
tötöbt bfébféféfélelel
2000000 g/g/g pohhhárárá
4254242 Ftt/kg/kg/k/kg

állandó állandó
kínálatunkbólkínálatunkbnkbóóll

Az orr- és fülszőrnyíró vágóegységét a forradalmian 
új ProtecTube technológiának köszönhetően egy 
lekerekített végű, rendkívül vékony vágófólia védi, 
amely megakadályozza a bőrirritációt. A vágóegység 
megakadályozza a kisebb szőrszálak beakadását 
és a kellemetlen húzó-tépő érzést.

i

1 699Ft

/csomag

Férfi alsónadrág, 2 darab*
az elasztántartalomnak köszönhetően tökéle-
tesen illeszkedik és rendkívül kényelmes
méret: M - XL
2 darab/csomag
849,50 Ft/db

ónadrág 2 darab*

Férfi felső*
póló vagy trikó
95 % pamut, 5 % elasztán, az elasztán-
tartalomnak köszönhetően tökéletesen 
illeszkedik és rendkívül kényelmes
méret: M - XL
1 199 Ft/db

1 199 Ft

/darab

lmian 
egy 
védi, 
egység 
sát

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.

Li-ion akkumulátorralLi-ion akkumulátorralLi-ion akkumulátorral

igazodik az arc és 
a nyak körvonalához

Akkumulátoros borotva
orr- és fülszőrnyíróval
S3110/41*
• egyszerű és rendkívül kényelmes borotválkozás
• a 4 irányba mozgó rugalmas vágófejek  

a ComfortCut pengerendszerrel kombinálva  
optimális eredményt biztosítanak

• működési idő: 45 perc
• töltési idő: 8 óra
• a vágófej egyszerűen folyó víz alatt tisztítható
16 990 Ft/db

-3 000 Ft

16 990
Ft/darab

19 990 Ft helyett

Az akkumulátoros borotva orr- és fülszőrnyíróval S3110/41 termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és 
választékban áll rendelkezésre. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

különböző színekben

Férfi pizsama*
100 % pamut, egyszínű, rövid ujjú felsőrész 
különböző nyakkivágásokkal és divatos  
részletekkel, pl. gombolással, nyomott  
motívumokkal vagy mellzsebbel, valamint  
hosszú szárú nadrág szövött anyagból,  
kárómintával
méret: S - XL
2 999 Ft/garnitúra

orr- és 
fülszőrnyíróval

nt 
2 999 Ft

/garnitúra

különböző színek 
és modellek

különböző színek 
és modellek
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Állandó kínálatunkból 

CSAK MINŐSÉGIT!
TEJBŐL, TEJTERMÉKBŐL IS

Kancsós tej
3,5 % zsírtartalom
1 l/kancsó
169 Ft/l

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

-22 %

169
Ft/kancsó

219 Ft helyett

-15 %

219
Ft/darab

259 Ft helyett

„Az Év Terméke Díj” elnevezésű innovációs termékdíjazási rendszert a PRODUCT OF THE YEAR 
HUNGARY Kft. működteti. A díj nyerteseit a szakmai zsűri előszűrése után a megkérdezett 
fogyasztók választják meg egy országos, 2 000 fős, Magyarország városi lakosságára 
reprezentatív online közvélemény-kutatáson. A választási folyamatról további információkat 
a http://productoftheyear.hu/lepesrol-lepesre honlapon talál.

-20 %

269
Ft/vödör

339 Ft helyett

Natúr joghurt
3 % zsírtartalom
850 g/vödör
316,47 Ft/kg

A tejtermék 
kategória győzteseKiváló minőségű magyar tejföl az Alföldi Tej Kft.-től!

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

-29 %

299
Ft/vödör

425 Ft helyett

Vödrös tejföl
12 % zsírtartalom
850 g/vödör
351,76 Ft/kg

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

299Ft

/doboz

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

Teavaj 
100 g/darab 
2 190 Ft/kg

Kiváló minőségű magyar vaj a Tolnatej Zrt.-től!

Trappista sajt
felezett, tradicionális félkör alakú 
700 g/darab
1 355,71 Ft/kg

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

-26 %

949
Ft/darab

1 299 Ft helyett

ÚJ TERMÉK!

Gomolya sajt 
natúr vagy füstölt vagy 
zöldfűszeres
/kg 
1 990 Ft/kg

Érvényes  
02.18-tól 02.21-ig!

Érvényes  
02.18-tól 02.21-ig!

Érvényes  
02.18-tól 02.21-ig!

Érvényes  
02.18-tól 02.21-ig!

Érvényes  
02.18-tól 02.21-ig!

1 990 Ft/kg

199 Ft/100 g
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02.15 - 02.21. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

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

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

799 Ft

/csokor

199 Ft

/darab

999 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

mérsékeltenmérsékelten

Jácint vagy 
nárcisz 
9 cm-es cserépben, 
többféle színben
199 Ft/db

3 999 Ft

/darab

1 499 Ft

/darab

Yukka
magasság: kb. 30 cm
999 Ft/db

mérsékelten vízigényes

fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

mérsékelten vízigényes

fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

Kamélia*
18 cm-es cserépben, magasság cseréppel 
együtt: min. 60 cm, különböző színekben,
kül- vagy beltérre
3 999 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

a kiültetett növény 
-12 °C-ig fagytűrő

Harangvirág*
10,5 - 11 cm átmérőjű cserépben, 
dekoratív kosárban (∅13,5 cm) vagy 
fakaspóban (13,5 x 13,5 cm), 
beltérre
1 499 Ft/db

-44 %

279
Ft/kg

499 Ft helyett

Klementin
I. osztály 
/kg
279 Ft/kg

Mangó
I. osztály 
/darab
179 Ft/db
/da/dadadada/da/dda/dadadaarabrrababrabrababbrrababbraaba
1179179179179117917979977177179 FtFtFtFtFFtFtFtFFt/db/db/db/db/dbbb/d/db/db/db/db/db -40 %

179
Ft/darab

299 Ft helyett

-42 %

399
Ft/kg

699 Ft helyett Padlizsán
I. osztály 
/darab 
169 Ft/db

-43 %

169
Ft/darab

299 Ft helyett

-33 %

399
Ft/csomag

599 Ft helyett

Hónapos retek
I. osztály 
/csomó 
129 Ft/csomó

-35 %

129
Ft/csomó

199 Ft helyett

Cukkini
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

Fürtös koktélparadicsom
I. osztály 
500 g/csomag
798 Ft/kg
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

-33 %

99
Ft/darab

149 Ft helyett

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

Fehérbab
800 g/doboz
526,42 Ft/kg 
(töltőtömeg)

-26 %

279
Ft/doboz

379 Ft helyett

Coolpresso 
jegeskávé
cappuccino vagy 
eszpresszó vagy vanília 
230 ml/doboz
647,83 Ft/l

resszó vagy vanília
ml/doboz
83 Ft/l -25 %

149
Ft/doboz

199 Ft helyett

Salátamix
klasszikus vagy 
tavaszi
130 g/csomag
1 146,15 Ft/kg

-23 %

149
Ft/csomag

195 Ft helyett

Dán szeletelt sajt
többféle
200 g vagy 175 g/csomag
2 095 / 2 394,29 Ft/kg

-30 %

419
Ft/csomag

599 Ft helyett

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

-25 %

599
Ft/palack

799 Ft helyett

Kivi
I. osztály 
1 kg/doboz 
429 Ft/kg

-28 %

429
Ft/doboz

599 Ft helyett

j

-50 %

199
Ft/darab

399 Ft helyett

Szárzeller
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

Utazni jó, az ALDI-val pedig olcsó,  
biztonságos és egyszerű is.
Kíváncsi legújabb ajánlatainkra és  
akcióinkra? Jöjjön el az Utazás kiállításra,  
és mindent megmutatunk, sőt,  
meglepetéssel és nyereményjátékkal  
is várjuk az érdeklődőket!

aldi-utazas.huAz 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.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON!

ALDI AZ

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.02.17 - 02.18. szombat - vasárnap
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