
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 02.22. CSÜTÖRTÖKTŐL 02.28. SZERDÁIG    

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. 08. hét aldi.hu

Profi metszőolló*
1 599 Ft/db

1 599 Ft

/darab

-150 Ft

749
Ft/csomag

899 Ft helyett

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

-13 %

199
Ft/doboz

229 Ft helyett

UHT tej
3,5 % zsírtartalom 
csavarkupakkal 
1 l/doboz
199 Ft/l

-500 Ft

1 999
Ft/üveg

2 499 Ft helyett

Tökmagolaj
500 ml/üveg 
3 998 Ft/l

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

 
Füstölt lazac
ASC-tanúsítás
100 g/csomag
7 490 Ft/kg

2 499 Ft

/csomag/darab

Tavaszi dekoráció*
2 499 Ft/csomag/db

A TAVASZT!
ÜNNEPELJÜK

6 499 Ft

/darab

Állatfekhely*
6 499 Ft/db

Kisállatfekhely*
5 499 Ft/db

5 499 Ft

/darab

let
-30 %

349
Ft/doboz

499 Ft helyett

NÉZZE MEG  
KERTKATALÓGUSUNKAT!

KERT- 
MŰVÉSZET  
ALDI-MÓDRA

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 8 - 9. OLDALAKON!

02.22. csütörtöktől 02.25. vasárnaptól

02.25. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 16. OLDALON!

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 15. OLDALAKON!



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

02.22. csütörtöktől

Ementáli sajt 
szeletelt  
250 g/csomag 
1 996 Ft/kg

Érvényes  
02.22-től 02.28-ig!

Csirkealsócomb vagy 
csirkefelsőcomb 
védőgázas 
csomagolásban 
/kg
579 Ft/kg

-24 %

579
Ft/kg

769 Ft helyett

Jogobella joghurt
erdei gyümölcsös vagy 
sárgabarackos vagy
körtés vagy cseresznyés-meggyes
150 g/pohár
700 Ft/kg

-33 %

105
Ft/pohár

159 Ft helyett

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

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

mm

-28 %

99
Ft/pohár

139 Ft helyett

-100 Ft

499
Ft/csomag

599 Ft helyett

  
Joghurtital vagy 
gabonás 
joghurtital
többféle 
500 g/palack
398 Ft/kg

199
Ft/palack

Sólet
marhahússal
400 g/doboz
647,50 Ft/kg

g/
647,50 Ft/kg

-25 %

259
Ft/doboz

349 Ft helyett

-100 Ft

499
Ft/üveg

599 Ft helyett

Mogyorókrém
400 g/üveg
1 247,50 Ft/kg

Gyulai vagy 
csabai kolbász
szeletelt 
100 g/csomag
2 790 Ft/kg

-30 %

279
Ft/csomag

399 Ft helyett

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

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

-20 %

599
Ft/tálca

749 Ft helyett

-22 %

139
Ft/csomag

179 Ft helyett
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02.24. szombatig

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

Noir étcsokoládé
többféle
100 g/darab
2 990 Ft/kg

Mini Toblerone*
280 g/csomag
4 639,29 Ft/kg

ádé -25 %

299
Ft/darab

399 Ft helyett

-23 %

199
Ft/darab

259 Ft helyett

Rusztikus 
baguette
250 g/darab
796 Ft/kg

Scotch Whisky
40 % alkoholtartalom 
0,7 l/üveg
3 570 Ft/l3 570 Ft/l

-500 Ft

2 499
Ft/üveg

2 999 Ft helyett

Rosso Toscana
oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, 
száraz vörösbor 
0,75 l/üveg
1 065,33 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

17 °C 

TÉSZTA- ÉS  
HÚSÉTELEKHEZ, 

ÉRETT SAJTOKHOZ

OLASZORSZÁG

0,75 l/üveg
 065,33 Ft/l -400 Ft

799
Ft/üveg

1 199 Ft helyett

 
Világos sör
4,2 % alkohol-
tartalom  
1,5 l/palack
232,67 Ft/l
1,5 l/palack
232,67 Ft/l -22 %

349
Ft/palack

449 Ft helyett

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

y

999 
Ft/csomag

Omlós keksz 
csokoládédarabokkal
klasszikus vagy 
dupla csokoládés
225 g/csomag
1 417,78 Ft/kg

-28 %

319
Ft/csomag

449 Ft helyett

Szörp
40 % vagy 50 % gyümölcstartalom 
multivitamin vagy szőlő-bodza vagy 
erdei gyümölcs vagy 
bodza 0 % cukortartalommal 
0,7 l/palack
612,86 Ft/l

-25 %

429
Ft/palack

579 Ft helyett

 
Salsa szósz
enyhén csípős vagy 
paradicsomos csípős vagy
sajtos
300 g vagy 
290 g/üveg 
930 / 962,07 Ft/kg

-30 %

279
Ft/üveg

399 Ft helyett

 
Tortilla 
chips
többféle 
300 g/csomag 
1 163,33 Ft/kg1 163,33 Ft/kg

-30 %

349
Ft/csomag

499 Ft helyett

1 299 Ft

/csomag

Kapható 02.22-től 
a készlet erejéig!

-800 Ft

1 499
Ft/doboz

2 299 Ft helyett

Mosókapszula 
színes vagy 
fehér ruhákhoz
22 darab/doboz 
68,14 Ft/db
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

02.25. vasárnaptól

Zsírszegény 
tehéntúró
10 % zsírtartalom 
500 g/csomag
638 Ft/kg

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

-20 %

319
Ft/csomag

399 Ft helyett

 
Élőflórás gyümölcsös 
krémjoghurt
epres vagy sárgabarackos
850 g/vödör
328,24 Ft/kg

Kiváló minőségű hazai gyümölcsös krémjoghurt az Alföldi Tej Kft.-től!Kiváló minőségKiváló minőséáló minőség

-33 %

279
Ft/vödör

419 Ft helyett

"Seetaler" 
alpesi sajt
szeletelt 
200 g/csomag
1 995 Ft/kg

-33 %

399
Ft/csomag

599 Ft helyett

-20 %

259
Ft/tégely

325 Ft helyett

Rántott 
trappista sajt
natúr vagy füstölt ízű
500 g/csomag
1 198 Ft/kg

-26 %

699
Ft/csomag

949 Ft helyett

Bécsi virsli vagy 
koktél bécsi virsli
2 x 200 g/csomag 
1 747,50 Ft/kg

-33 %

599
Ft/csomag

899 Ft helyett

Prosciutto 
Cotto
eredeti olasz 
főtt sonka
140 g/csomag 
4 278,57 Ft/kg

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

Kemencés sült sonka
natúr sertéssonka vagy
borsos sertéssonka vagy
mézes pulykamellsonka 
150 g/csomag
2 993,33 Ft/kg

-35 %

449
Ft/csomag

699 Ft helyett

1 799 Ft

/kg

Kapható 02.25-től 
a készlet erejéig!

Egész 
vadlazac*
fej nélkül
MSC-tanúsítás
/kg
1 799 Ft/kg

-26 %

599
Ft/csomag

819 Ft helyett
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02.28. szerdáig

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

Tonhalfilé natúr vagy  
napraforgóolajban
195 g/doboz
2 326,67 / 
2 492,86 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Kapható 02.25-től 
a készlet erejéig!

699Ft

/doboz

-33 %

99
Ft/darab

149 Ft helyett

Pizza twister
100 g/darab
990 Ft/kg

-50 Ft

249
Ft/doboz

299 Ft helyett

Vajas keksz
tej- vagy étcsokoládés
125 g/doboz 
1 992 Ft/kg

gy 

-27 %

349
Ft/doboz

479 Ft helyett

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

-25 %

149
Ft/doboz

199 Ft helyett

 
Spanyol 
Manzanilla 
olívabogyó
paprikakrémmel 
töltött vagy 
magozott
700 g vagy 690 g/üveg 
1 050 / 1 246,88 Ft/kg
(töltőtömeg)
1 050 / 1 246,88 Ft/kg
(töltőtömeg) -33 %

399
Ft/üveg

599 Ft helyett

-23 %

419
Ft/csomag

549 Ft helyett

-17 %

329
Ft/csomag

399 Ft helyett

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

Csemegeuborka
cukorral készült 
felöntőlében,
6 - 9 cm
680 g/üveg
654,29 Ft/kg 
(töltőtömeg)

-23 %

229
Ft/üveg

299 Ft helyett

 
Morzsolt 
csemege kukorica
340 g/doboz
452,63 Ft/kg 
(töltőtömeg)

ukorica -23 %

129
Ft/doboz

169 Ft helyett

Aszalt vörös 
áfonya
cukrozott 
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

-20 %

199
Ft/csomag

249 Ft helyett
Zabkása*
natúr vagy 
vaníliás vagy 
banános
5 x 65 g/doboz
2 150,77 Ft/kg

2017

 
Reserva*
száraz spanyol vörösbor, 
a dohány fűszeressége 
és a csokoládé aromái 
kölcsönöznek ennek 
a bornak eleganciát 
0,75 l/üveg
1 732 Ft/l

1 299Ft

/üveg

Kapható 02.25-től 
a készlet erejéig!

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

18 °C 

KACSAMELLHEZ, 
TÉSZTÁKHOZ, 

SÜLTEKHEZ 
VAGY SAJTOKHOZ

SPANYOL- 
ORSZÁG

 
Vegyes  
aprósütemény 
vagy  
töltött ostya
500 g vagy 
400 g/csomag
838 / 1 047,50 Ft/kg
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-30 %

349
Ft/csomag

499 Ft helyett

Retró bélszínroló
500 g/csomag
698 Ft/kg

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.22-től 02.24-ig!

02.22. csütörtöktől

Retró krémtúró*
vaníliás
90 g/tégely
1 277,78 Ft/kg 115 Ft

/tégely

199 Ft

/darabTömlős sajt*
natúr
100 g/darab
1 990 Ft/kg

Retró túró rudi*
natúr
30 g/darab
2 633,33 Ft/kg

79 Ft

/darab

óó ú ó

Karamellás tej*
450 ml/darab
353,33 Ft/l

Mindig. Jobban. Okosabban.gg

Retró krkrémtúúúú óróróóró***
vaníliás
90 g/tégely

/

159 Ft

/darab
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állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.22-től 02.24-ig!

Virágméz
250 g/flakon
1 756 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.22-től 02.24-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.22-től 02.24-ig!

79 Ft

/csomag

Dunakavics vagy
Franciadrazsé*
70 g/csomag
2 128,57 Ft/kg

149 Ft

/csomag

Töltött cukorka*
• meggy furé, 80 g vagy
• földimogyorókrémmel töltött 

selyemcukorka, 70 g vagy
• coffee furé, 70 g 
80 g vagy 70 g/csomag
1 862,50 / 2 128,57 Ft/kg

Fekete Péter kártya*
többféle
299 Ft/csomag

299 Ft

/csomag

699 Ft

/doboz

Dominó játék*
többféle változatban
699 Ft/doboz

Retró csemege*
pulykahúsból
150 g/csomag
1 326,67 Ft/kg

199 Ft

/csomag

tya*

Krumplicukor*
40 g/csomag
1 975 Ft/kg 149 Ft

/csomag

 
Vizes zsemle vagy 
tejes kifli
54 g vagy 44 g/darab
277,78 / 340,91 Ft/kg

 
Sós teasütemény
• sajtos vagy 
• szezámmagos
200 g/csomag
1 495 Ft/kg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

15
Ft/darab

méz
on

g

-60 Ft

439
Ft/flakon

499 Ft helyett

Retró puffancs, 
2 darab*
2 x 150 g/csomag
663,33 Ft/kg

199 Ft

/csomag

tálalási javaslat

663,33 Ft/kg6

tálalási javaslat
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.02.22. csütörtöktől

Teleszkópos ágvágó*
• a földön állva, kényelmesen és  

biztonságosan vághatja le az ágakat
• speciálisan edzett acélpengék,  

belső görgőrendszer, mely elősegíti  
a fáradságmentes, erőteljes vágást

• a vágófej 0° és 180° között elforgatható
• a fűrészfejjel a vastagabb ágak is  

könnyedén levághatók
17 990 Ft/db

fűrészfejjel

Eldobható gumikesztyű,
50 darab*
nitrilből készült, hintőpor- és 
latexmentes, optimálisan 
használható a háztartásban, 
valamint az élelmiszeripar területén
méret: S - L
50 darab/csomag
19,98 Ft/db

magenta vagy zöld alma 
színben kapható

Palántázótálca-készlet*
• mini palántázótálca-készlet, 4 részes: kompakt szobai  

palántázótálca, egyenként 10 darab kókusztablettával, 
ideális ablakpárkányra és kisebb felületekre,  
méret: 26 x 11 x 7 cm (ho x szé x ma) vagy

• palántázótálca-készlet ablakpárkányra, 2 részes: 
egyenként 20 darab kókusztablettával, ideális hosszúkás 
felületekre, méret:  54 x 15 x 12 cm (ho x szé x ma)

4 vagy 2 darab/készlet
1 799 Ft/készlet

Fűszernövény*
16 cm-es terrakotta cserépben, 
különböző fajták, pl. rozmaring, 
zsálya, curry, babér vagy kakukkfű, 
magasság cseréppel együtt:  
min. 35 cm, beltérre és kültérre
1 999 Ft/db

Tavaszi virághagyma*
színpompás kert nyáron, ill. ősszel  
különböző fajták, pl. dália, kardvirág, 
liliom stb., kültérre
499 Ft/csomag

499 Ft

/csomag

mérsékelten vízigényes

napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

ideális csoportos 
ültetéshez

1 999 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

17 990 Ft

/darab

2,
29

 m
 é

s 3
,6

3 m
 kö

zö
tt 

ki
hú

zh
at

ó

999 Ft

/csomag

Optimális körülményeket teremt fiatal növények neveléséhez – később ezek 
szétültetés nélkül, a kókusztablettákkal együtt kiültethetők a szabadba.

i

et teremt fiatal növények neveléséhez – később ezek 
k t bl ttákk l ütt kiült th tők b db

Profi metszőolló*
csúszásmentes alumíniummarkolat, edzett  
acélpengék tapadásgátló Teflon® bevonattal
• mellévágó metszőolló: ideális friss ágak metszéséhez vagy
• vágóüllős metszőolló: ideális száraz gallyak és ágak metszéséhez
1 599 Ft/db

vágóüllős metszőolló

külön
liliom
499 Ft

nagyobb vágóerő az 
áttételnek köszönhetően

kókusztablettával 
és átlátszó búrával

Áttételes ágvágó olló*
• rendkívül kézreálló, törésálló és könnyű olló,  

tapadásgátló Teflon® bevonattal ellátott pengékkel
• az áttétellel kisebb erőkifejtésre van szükség
• vágási kapacitás: max. 3 cm-es átmérőig
• hossz: 56 cm
2 999 Ft/db

1 599 Ft

/darab

mellévágó metszőolló

2 999 Ft

/darab

1 799 Ft

/készlet

rületén
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prémium minőségprémium minőségprémium minőség

saját termesztésű, 
egészséges zöldség és 
friss fűszernövények

Prémium vetőmag*
hüvelyes- és zöldségvetőmagok 
nagy választékban, pl. bab, 
cukorborsó, tök, leveles saláta, 
cukkini stb.
149 Ft/csomag

saját termesztésű, 
egészséges zöldség és 
friss fűszernövények

Zöldség- vagy virágvetőmag*
zöldség-, fűszernövény- és virágvetőmagok 
nagy választékban, pl. répa, petrezselyem, 
retek, rézvirág (cinnia) stb.
39 Ft/csomag

Árvácska, 6 darab*
6-os tálcában, kis- vagy nagyvirágú fajták, különböző 
élénk színekben, rendkívül alkalmas tálakba, ládákba vagy 
ágyásokba való ültetéshez, télálló
6 darab/tálca
166,50 Ft/db

39 Ft

/csomag

999 Ft

/tálca

t

EGYSZERŰEN 
MEGRENDELHETŐ,   

KÉNYELMES HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSSAL

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

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.  

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

Rendelhető 2018.02.22-től 
2018.03.14-ig, illetve a készlet 
erejéig.

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

Melegház*
• ideális növények neveléséhez
• masszív alumíniumkeretből és 6 mm vastag,  

törésbiztos (UV-stabil) polikarbonát lapokból készült
• tágas egyszárnyú tolóajtóval, melynek  

mérete: 70 x 168 cm (szé x ma), tetőablakkal  
és automatikus ablaknyitó szerkezettel

• gerincmagasság: 201 cm
• ereszmagasság: 136 cm
• méret: 222 x 223 cm (szé x mé)
159 990 Ft/db

159 990 Ft

/darab

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. A kiszállítás során összeszerelést nem vállalunk. A helytelen összeszerelésből származó hibákra nem terjed ki a jótállási/szavatossági kötelezettségünk. Kérjük, olyan 
kiszállítási címet adjon meg, mely minimum 38 t össztömegű gépjárművel megközelíthető!

149 Ft

/csomag

növények és kiegészítők nélkül

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
A terméket 10 munkanapon  
belül ingyenesen házhoz 
szállítjuk Önnek. Ehhez  
biztosítani kell a 38 tonnás 
teherautó behajtását.

két rózsafuttató állvány 
kombinálásával kellemes 
kerti lugas készíthető

Rózsafuttató állvány*
• dekoratív támasz kúszónövények, pl. 

rózsa, borostyán, klemátisz stb., részére
• időjárásálló, a földbe szúrható nyársaknak 

köszönhetően stabilan áll
• méret: 145 x 260 x 38 cm (szé x ma x mé)
• átjárómagasság: 2,2 m
• átjárószélesség: 1,3 m
11 990 Ft/db

11 990 Ft

/darab

matt fekete vagy 
matt fehér színben

7 999 Ft

/darab

a szögletes és a lekerekített modell egymással kombinálható

Lépcsős virágállvány*erkélyre, teraszra vagy télikertbe, időjárásálló, dekoratív és stabil,  a lépcsők magassága: 20 cm,  fekete vagy fehér színben• szögletes modell:   
méret: 70 x 60 x 60 cm (szé x ho x ma) vagy

• lekerekített modell:  méret: 60 x 60 x 60 cm  (szé x ho x ma)
7 999 Ft/db

növények és 
kiegészítők nélkül

növények nélkül

ALDI | 9



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.02.22. csütörtöktől

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Profi ecsetkészlet, 3 részes*
• univerzális ecsetkészlet: 1 - 1 darab 5 cm,  

4 cm és 3 cm méretű lapos ecset, alkalmas minden 
víz- és oldószerbázisú festékhez és lakkhoz vagy

• lakkozó ecsetkészlet: 1 darab háromszög alakú 
ecset, 1 darab négyzet alakú ecset és 1 darab  
5 cm-es lapos ecset, különösen alkalmas sarkok  
és zegzugos felületek festéséhez vagy

• ecsetkészlet lazúrfestékekhez: 1 - 1 darab  
8 cm, 4 cm és 3 cm méretű lapos ecset,  
különösen alkalmas fafelületek festéséhez

3 darab/készlet
1 499 Ft/készlet

1 499 Ft

/készlet

2 499 Ft

/készlet

Festőkészlet, 4 részes*
• teleszkópos alumíniumrúd:  

beállítható hossz: 115 - 200 cm között,
• profi festőhenger nyéllel, nagyobb felületek 

festéséhez, munkaszélesség: 27 cm,
• profi festőhenger nyéllel, kisebb felületek 

festéséhez, munkaszélesség: 10 cm és
• fém lehúzórács, méret: 26 x 30 cm
2 499 Ft/készlet

Takarószövet*
megvédi a padlót a szennyeződésektől a felújítási 
munkálatok alatt, nem áteresztő, csúszásmentes 
alsó oldal, rendkívül jó nedvszívó képesség,  
többször felhasználható
méret: 1 x 10 m
10 m/darab
169.90 Ft/m

1 699 Ft

/darab

Profi ecsetkészlet, 3 részes*
univerzális ecsetkunive észlet:kk  1 - 1 darab 5 cm,  

és 3 cm méretű lapos ecset, alkalmas minden4 cm é

beállíth
ató hossz: 115

 - 2
00 cm

ecsetkészlet lazúr- 
festékekhez, 

3 részes

lakkozó ecsetkészlet, 
3 részes

univerzális 
ecsetkészlet, 3 részes

OTTHONSZÉPÍTÉS

999 Ft

/készlet

Festőkészlet, 13 részes*
ideális segítség a felújítás során,  
festéshez/lakkozáshoz és mázoláshoz,  
alkalmas festékekhez, vízbázisú  
lakkokhoz és lazúrokhoz
999 Ft/készlet
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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 lítium-ion akku előnyei:  
- nincs memóriaeffektus  
- minimális önkisülés  
- csekély tömeg

i

2 Ah Samsung 
akkumulátor

tartozékokkal és praktikus 
tárolókofferrel

LED-világítással  
a markolaton

Krepp festőszalagszett,  
3 részes*
tiszta és egyenes szélek bármely  
festési munka esetén
• méret: 1,9 cm x 50 m,
• méret: 3,8 cm x 50 m és
• méret: 5 cm x 50 m
3 tekercs/szett
999 Ft/szett

999 Ft

/szett

Női vagy férfi bőrpapucs*
strapabíró bőrből, csúszásgátló talppal,  
a párnázott bőr fedőtalpnak köszönhetően 
jól illeszkedik a lábra
méret: 37 - 45
3 999 Ft/pár

3 999 Ft

/pár

Takarófólia-készlet, 6 részes*
• takarófólia, 2 darab: méret: 4 x 5 m,
• papírtekercs: méret: 18 cm x 20 m,
• fóliatekercs: méret: 270 cm x 10 m és 55 cm x 20 m és
• speciális vágóeszköz
1 499 Ft/készlet

1 499 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.

llll kkkk llll ttt hhhhhhh lllllllll dékdékdékdékdékdékd dádáláldádálk dk dk dk dk dk dk dá iáá iá iá

Füstjelző, 2 darab*
• korán felismeri a veszélyes füstgázokat  

és hangos jelzéssel figyelmezteti  
a lakókat (min. 85 dB/3 m)

• tesztgomb a működés ellenőrzéséhez
• hangjelzés jelzi, hogy az elemcsere esedékes
• egyszerűen felszerelhető
• elemmel és szerelési anyagokkal  

együtt kapható
• méret: 10 x 3,5 cm (Ø x ma)
2 darab/csomag
1 499,50 Ft/db

2 999 Ft

/csomag

Favédő lazúrfesték, 5 liter*
minden puha- és keményfához, ablakhoz, 
ajtóhoz és gyermekjátékhoz alkalmas 
(megfelel a játékok biztonságáról szóló  
DIN EN 71.3 szabványnak), vízlepergető 
hatású, természetes olajat tartalmaz, de-
koratív, időjárásálló és szennyeződéstaszí-
tó védőfestéshez, beltéri és kültéri hasz-
nálatra egyaránt megfelelő, egy rétegben 
felhordva 50 m² felületre elegendő
• dió vagy
• fenyő vagy
• paliszander vagy
• világos tölgy
5 l/doboz
959,80 Ft/l

4 799 Ft

/doboz

Ragasztószalag*
praktikus ragasztószalagok általános javításokhoz  
és rögzítésekhez, beltéren és kültéren
• tömítőszalag: méret: 12 mm x 12 m,  

víz- és levegőzáró, nem ragadó javítószalag vagy
• univerzális szigetelőszalag: méret: 15 mm x 10 m,  

elektromos kábelekhez és tömítésként menetes  
csatlakozásokhoz, beltéri használatra vagy

• szövet ragasztószalag: méret: 19 mm x 3 m, sérült  
helyek kényelmes és biztonságos javításához vagy

• kétoldalú ragasztószalag: méret: 19 mm x 1,3 m,  
erős tartást biztosít sokféle felületen

12 m, 10 m, 3 m vagy 1,3 m/tekercs
49,92 / 59,90 / 199,67 / 460,77 Ft/m

599 Ft

/tekercs

Lakkfesték, 1 liter*
fehér vagy színes lakk különböző színek-
ben, selyemmatt vagy fényes, tiszta, akril-
bázisú lakk, beltéri és kültéri használatra, 
gyorsan szárad és vízzel hígítható, nem 
ragad, nem tapad, használható faburko-
latokra, szegélylécekre, lambériára, be-
tonra, vakolatra stb., 1 liter 10 m² felületre 
elegendő (a felülettől függően)
1 l/doboz
1 799 Ft/l

1 799 Ft

/doboz

Li-ion akkus fúró-csavarozó, 20 V*
• Li-ion akkumulátoros technológia
• 2 000 mAh Samsung akkumulátor
• 2 sebességfokozat
• gyorstöltővel
• jobb/bal forgásirány
• üresjárati sebesség: 0 - 350 / 0 - 1 250 ford./perc
• forgatónyomaték: 19 féle + fúrás
• max. 40 Nm
• gyorsbefogó tokmány: 2 - 13 mm
• elektronikus fordulatszám-szabályozás
• LED-munkalámpával
14 990 Ft/db

14 990 Ft

/darab

különböző színekben

különböző színekben

ideális viselet 
munkához vagy 
pihenéshez

**Mérgező hatóanyagok 
nélkül, védi az egészséget.

**

**Működésre tesztelve
- funkcionalitás
-tartósság
- kezelhetőség

**

**
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.02.25. vasárnaptól

599 Ft

/darab

Tej- vagy étcsokoládé*
töltött csokoládé
• marcipános tejcsokoládé vagy
• marcipános étcsokoládé vagy
• kókuszkrémes étcsokoládé
140 g/darab 
4 278,57 Ft/kg1 599 Ft

/doboz

Nyúl*
vegyes töltött és  
kekszes tejcsokoládé
215 g/doboz
7 437,21 Ft/kg

999 Ft

/csomag

Konfekt*
színes válogatás puha gumicukorból  
és fűszeres medvecukorból
500 g/csomag
1 998 Ft/kg

799 Ft

/csomag

Gyümölcsízű gumicukorka*
pillecukor-egérkék  
gyümölcsös ízekben
400 g/csomag
1 997,50 Ft/kg

599 Ft

/doboz
Raffaello 
mini nyúl*
40 g/doboz
14 975 Ft/kg

699 Ft

/doboz

Rocher  
mini tojás*
50 g/doboz
13 980 Ft/kg

1 

alkoholt nem 
tartalmaz

999 Ft

/csomag 

Húsvéti 
pralinékeverék*
6 ízben
150 g/csomag
6 660 Ft/kg

PILLANATOK
ÉDES HÚSVÉTI

Marcipántojás
többféle
100 g/darab
2 990 Ft/kg

299Ft

/darab

Mini húsvéti 
tejcsokoládé 
figurák
• nyúl vagy 
• pillangó vagy
• bárány
125 g/doboz
5 592 Ft/kg

699Ft

/doboz

Tejcsokoládé tojás 
krémtöltelékkel
• mogyorónugát- vagy
• tej- vagy 
• eper- vagy
• málnakrémmel
150 g/csomag
3 326,67 Ft/kg

499Ft

/csomag

Töltött  
tejcsokoládé 
tojás
többféle
300 g/csomag
2 496,67 Ft/kg

Húsvéti csokoládényúl
• tejcsokoládé, 200 g vagy
• tejcsokoládé aprított  

mogyoróval, 175 g vagy
• fehér csokoládé  

rizspehellyel, 175 g
200 g vagy 175 g/darab
2 745 / 3 137,14 Ft/kg

szezonális  
kínálatunkból

szezonális  
kínálatunkból

szezonális  
kínálatunkból

szezonális  
kínálatunkból

szezonális  
kínálatunkból

szezonális  
kínálatunkból

549Ft

/darab

499Ft

/csomag

Habcukorka vagy  
cukordrazsé
többféle
275 g, 165 g vagy 150 g/csomag
1 814,55 / 3 024,24 / 3 326,67 Ft/kg

csokoládés:

1 199 Ft

/csomag

Mézes mandula*
• gyömbéres vagy
• sós vagy
• fahéjas
125 g/csomag
9 592 Ft/kg

749Ft

/csomag

899 Ft

/csomag
Knoppers*
10 x 25 g/csomag
3 596 Ft/kg

gy

b

Ft
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1 799 Ft

/üveg

Ízesített tojáslikőr*
hagyományos italkülönlegesség  
különböző ízekben 
• eper vagy
• sárgabarack vagy
• mogyoró
14 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
2 570 Ft/l

Csokoládé krémlikőr*
különböző ízekben
• kókusz vagy
• fehér csokoládé vagy
• amaretto
17 % alkoholtartalom
0,5 l/üveg
3 798 Ft/l

1 899 Ft

/üveg

AZO színezőanyagoktól 
mentes

Kreatív tojásfesték*
egyedi, kreatív tojásfestéshez
• márványozó tojásfesték: 3 színű  

tojásfesték (sárga, zöld, piros) vagy
• Fancy: 5 színű tojásfesték (sárga, zöld, 

kék, pink, lila), valamint 4 darab nyúl- 
dekoráció vagy

• folyékony tojásfesték: 3 színű tojás-
festék (piros, zöld, narancs), valamint  
2 ív matrica

399 Ft/csomag

399 Ft

/csomag

Tojásfesték vagy -matrica vagy tojásdíszítő szalag*
• folyékony tojásfesték: 3 színű tojásfesték (piros, zöld, narancs) vagy
• por alakú tojásfesték: 4 színű tojásfesték (piros, kék, narancs, lila) vagy
• tojásmatrica: húsvéti motívumokkal, 2 ív, 22, ill. 28 darab matricával vagy
• tojásdíszítő szalag: húsvéti tojások díszítéséhez, 2 x 5 darab
299 Ft/csomag

299 Ft

/csomag

AZO színezőanyagoktól 
mentes

Húsvéti szalvéta*
3 rétegű
méret: 33 x 33 cm vagy 24 x 24 cm
40 darab/csomag
8,73 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

349Ft

/csomag

jesjes
jelzésejelzééseesee

Húsvéti papírtányér 
vagy -kosár, 2 darab*
színes, nyomott mintával,  
ideális húsvéti tojások  
tárolásához
2 darab/csomag
99,50 Ft/db

199 Ft

/csomag

yér 
rab*

Ft

g

Húsvéti díszkosárka*
puha filc- vagy pamutanyagból, 
ideális húsvéti ajándékok  
számára vagy színpompás  
dekorációként
999 Ft/db

999 Ft

/darab

Húsvéti dekoráció*
belső terek ünnepi díszítéséhez, 
számos különböző modell
499 Ft/csomag/db

499 Ft

/csomag/darab

éhez, 

Hú éti dí

Világos sör*
• Premium Verum vagy 
• Double Hopped 
4,8 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
 698 Ft/l

349 Ft

/doboz

Illatgyertya üvegben*
égési idő: kb. 22 óra
499 Ft/db 499 Ft

/darab

különböző illatok  
és motívumok

Ft

r*
gesség 

To
• fo
• po
• to
• to
299

AA
mm

különböző 
modellek

* /d b
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.02.25. vasárnaptól

Tavaszi vagy húsvéti matricaszett*
4 különböző szett tavaszi motívumokkal
2 ív/szett
249,50 Ft/ív

499 Ft

/szett

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Húsvéti vagy tavaszi 
kreatívszett*
különböző barkács- és matrica-
szettek, mint pl. filc anyagszett, 
ajándékdobozszett, csillogó  
dekorációs papír stb. 
1 499 Ft/szett

1 499 Ft

/szett

TaTaTaTaaTavvv
4 k4 k4 k4 kkk4 üüüüü
222 2 í

Ajándékcsomagoló papír*
extra erős csomagolópapír,  
különböző tavaszi motívumokkal
méret: 4 m x 70 cm
4 m/tekercs
74,75 Ft/m

Ajándékcsomagoló 
szalag*
kiváló minőségű ajándék- 
csomagoló és dekorációs  
szalagok divatos, tavaszi színek-
ben, különböző hosszúságok, 
szélességek és anyagok
15 m, 10 m, 7 m vagy 5 m/tekercs
26,60 / 39,90 / 57 / 79,80 Ft/m

399 Ft

/tekercs

Díszszalag*
különböző színekben, 
dekoratív részletekkel, 
hossz: 5 m
5 m/tekercs
199,80 Ft/m

Kötözőszalag-készlet*
ideális csomagoláshoz vagy 
díszítéshez, különböző készletek 
hossz tekercsenként: 20 m
6 tekercs/készlet
66,50 Ft/db

aaaaaaagggogogog lóóó 

ndék-
ciós  

aszzzzzzzi si zínnnnnnek-ee
zúságok,kkkk,kkk  

gokkkkk
 m/tt/tt kkk
88880 Ft/mm

t

m/te/tetee/ etekerkerkerereeekerekerkkercscscscscscscss
0 Ft/mmmm

999 Ft

/tekercs

399 Ft

/készlet

Ajándéktasakszett,  
3 részes*
névkártyával, 3 méret egy szettben:  
30 x 9 x 20 cm, 10 x 9 x 33 cm és  
20 x 9 x 30 cm
3 darab/szett
399 Ft/szett

399 Ft

/szett

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

DC-COC-000699

299 Ft

/tekercs
Celofán zacskószett*
színes nyomott mintával vagy minta 
nélkül, ideális édességek, saját készítésű 
kekszek vagy pralinék csomagolásához
16, 14 vagy 12 darab/szett
499 Ft/szett

tartalom nélkül

dadara ab/bba szeszszz tt

mm nélné kül

HúHúúúúúúússvssvsvsvsvsvvvsvsvsvssvssvététéé iii v
krkrkreaeaeaeaeeeeeae títttttíttttt vsvsvsvsszeettttttt *******

g

külkülönbönbönböönbönbönöönö öözőözőö őő bab rkárkáákárkáács-cs-ssscs-scss
szeeettettetttttettetttt k, minmint pt pt ppt ppppl. lll. filfilfilfilfiff ccccccccccc
ajáánndénddndnndndnd kdooobozbozbozbozbozbbb szeszeszeszeettt
dekdekkoráoooooráooo cióci s ps ps p píapíípííír srr
1 499 9999999 99999999 Ft/Ft/szeszettt

sűűű 
ozozozozz

különböző méretek 
és minták

tartalommtartalom

öző mözőöző méreteköző mmméreteméretekk 
minmintáktámintákk

499 Ft

/szett

Gyermek 
foglalkoztatókönyv*
telis-tele vidám feladatokkal és 
több, mint 100 pufi matricával
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

A TAVASZT!
ÜNNEPELJÜK
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Kézimunkaeszközök*
minden fajta több méretben kapható
• fém horgolótű vagy
• bambusz körkötőtű vagy
• bambusz duplahegyű segédtűk
699 Ft/csomag/db

Horgolószett*
különböző tartozékok és részletes leírás  
a saját állatfigura elkészítéséhez, varró-  
és horgolótűvel, többféle motívummal
1 699 Ft/szett

1 699 Ft

/szett

Tűkészlet*
• gyöngyfejű gombostűk vagy
• hímzőtűk vagy
• varrótűszett vagy
• univerzális varrógéptűk vagy 
• varrótűk tűbefűzővel vagy 
• biztosítótűk vagy
• stoppolótűk
199 Ft/készlet

199 Ft

/készlet

Plüssállat-kötőkészlet*
a kötőkészlet tartalma: elegendő 
fonal (100 % poliészter), bambusz 
kötőtűk, tömővatta, kötési útmutató 
és kiegészítők
1 999 Ft/készletésésé zlezlezlzz tt

A plüssállat-kötőkészlet termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll 
rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden színben, 
modellben vásárolható meg. A termékek eltérhetnek a fotón látottaktól.

tó ttó

-500 Ft

1 999
Ft/készlet

2 499 Ft helyett

rrrró-ró----  
mmal Ftöbbfbbféleéle momooomomotítívummuu mmalal

szsszzleeet*t*

agyagygyy 
y 

699 Ft

/csomag/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Húsvéti dekortojás üvegből*
egyszínű vagy kézzel festett, akasztóval
• 12 darabos: méret: kb. 3 cm vagy
• 5 darabos: méret: kb. 6 cm
12 vagy 5 darab/készlet
66,58 / 159,80 Ft/db

799 Ft

/készlet

Húsvéti koszorú*
használható ajtó-, fali vagy  
asztali díszként, Ø kb. 34 cm
3 499 Ft/db

Kézzel festett húsvéti tojás*
színes motívumokkal és színben  
hozzá illő akasztószalaggal
• fürjtojás, 12 darab vagy 
• tyúktojás, 7 darab vagy
• kacsatojás, 6 darab vagy
• libatojás, 4 darab vagy 
• tojásmix, 5 darab
12, 7, 6, 4 vagy 5 darab/csomag
58,25 / 99,86 / 116,50 / 174,75 Ft/db /
699 Ft/csomag

699 Ft

/csomag

lősségteljeslőőősséégteljes
álkodás jelzéseálkoodáás jelzéésee

1.

1.

1.

2.

2.

2 499 Ft

/csomag/darab

1. Tavaszi dekoráció*
kézzel készített koszorúk, 
fatáblák, tűzött díszek stb.
2 499 Ft/csomag/db

2. Textilgömb LED-fényfüzér*
15 darab melegfehér LED, a gömb mérete: Ø kb. 6 cm, 
teljes hossz: kb. 2,6 m, elemekkel együtt 
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

időzítő
óráskülönböző 

modellek

Ft

499 Ft/db 

különböző 
modellek

8 különböző  
színkombináció

különböző  
motívumokkal

3 499 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.

y

1.
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.02.25. vasárnaptól

Friskies Funtastix*
ízletes jutalomfalat
kutyáknak
175 g/csomag
2 280 Ft/kg

399 Ft

/csomag

3 299 Ft

/doboz  
Macskaalom 
10 l/csomag
66,90 Ft/l

-80 Ft

669
Ft/csomag

749 Ft helyett

Kutyaeledel
• szárnyas és vad répával vagy  
• marha és máj borsóval vagy  
• szárnyas vagy 
• marha
415 g/doboz
238,55 Ft/kg

• marha
415 g/doboz
238,55 Ft/kg -26 %

99
Ft/doboz

135 Ft helyett

méret: M

Mindvasárnaptól

méret: M

Kisállatfekhely*
kivehető párnával, alján csúszás- 
gátló pöttyökkel, mosható
5 499 Ft/db

5 499 Ft

/darab

6 499 Ft

/darab

Állatfekhely*
nagy méretű, kivehető  
párnával, mosható
6 499 Ft/db

méret: S
különböző színek  

és méretek

méret: L

Friskies alutasakos  
kutyaeledel*
marhahússal és  
burgonyával
100 g/csomag
990 Ft/kg

99 Ft

/csomag

Friskies alutasakos  
kutyaeledel*
junior
4 x 100 g/csomag
997,50 Ft/kg 399 Ft

/csomag

Friskies száraz 
kutyaeledel*
• junior vagy
• balance
500 g/csomag
598 Ft/kg

299 Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.25-től 02.28-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
02.25-től 02.28-ig!

10 liter

Macskaeledel*
4 különböző ízben,  
praktikus XXL-es dobozban,  
amely 48 tasakot tartalmaz:
• zselés doboz vagy
• húsos doboz vagy
• szárnyashúsos doboz vagy
• halas doboz
48 x 100 g/doboz
687,29 Ft/kg

9997,50 Ft/kg Ft
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39,6 cm (15,6“) Full HD kijelző 

IPS technológiával

Intel® Core™ i5-8250U 

processzor

256 GB SSD

6 GB DDR4 RAM

Monitor LED-háttérvilágítással 59,8 cm (23,6”)
MEDION® AKOYA® P55491*
• 59,8 cm (23,6”) szélesképernyős LCD-monitor,  

LED-háttérvilágítás, 1 920 x 1 080 pixel full HD-felbontás
• 2 darab beépített hangszóró
• elegáns formatervezés
csatlakozások:
• 1 darab HDMI®-HDCP kódolással
• 1 darab VGA (15 pin D-Sub)
méret (szé x ma x mé)/tömeg:
• talppal: 535 x 402 x 198 mm/3,1 kg
39 990 Ft/db

39 990 Ft

/darab

Multifunkciós nyomtató
Deskjet 2630*
• komplett multifunkciós rendszer, nyomtatás, másolás és szekennelés funkcióval
• a WLAN segítségével egyszerűen használható bármilyen eszközről otthon vagy az irodában 
• teljes mobilitás a Wireless Direct (vezeték nélküli)1, HP ePrint² és Apple AirPrintTM technológiának köszönhetően
• nyomtatási sebesség: 7,5/5,5 ISO oldal/perc³ (A4 méretű dokumentum) fekete-fehérben/színesben
14 990 Ft/db

14 990 Ft

/darab

LED-esernyő*
9 különböző színre állítható, 
csuklópánt, 3 darab AAA elemmel
3 499 Ft/db

ítható,
AA elemmel

jobb láthatóságot 
biztosít a sötétben

DOLGOZZUNK ÖSSZE!

Full HD 1 080 p

HDMI®-csatlakozás

energiahatékony

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálko-
dási 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. 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. rendelet szerinti 
tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

A LED-esernyő 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.

1. A Wireless Direct közvetlen kapcsolatot jelent valamely mobileszköz és a nyomtató között WLAN-on keresztül.
2. Ennek a funkciónak az alkalmazásához a nyomtatónak internet hozzáférésre van szüksége.
3. A pontos nyomtatási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és az adott dokumentum bonyolultságától.

Ø: kb. 107,5 cm, 
hosszúság: kb. 83,5 cm

beépített 
zseblámpával

199 990 Ft

/darab

Az Intel, az Intel logó, az Intel Inside, a Core és a Core Inside az Intel Corporation vagy leányvállalatainak 
márkái az Egyesült Államokban és más országokban. / A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth 
SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket a MEDION® engedéllyel használ. Az egyéb márkajelek 
és márkanevek az adott tulajdonos tulajdonát képezik. / A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby 
Laboratories bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva. / Minden egyéb márka az 
adott tulajdonos tulajdonát képezi.

csuklópánt, 3 darab AA
3 499 Ft/db

AA elemmel

-30 %

3 499
Ft/darab

4 999 Ft helyett

Notebook (15,6”) 
MEDION® AKOYA® S6426*
• Windows 10 Home
• High Definition Audio 2 hangszóróval,  

Dolby Audio™ tanúsítvánnyal
• Intel® Wireless-AC 3165 beépített Bluetooth® 4.1 funkcióval
• beépített HD-webkamera és mikrofon
• hálózati vezérlő Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/másodperc)
• hosszú idejű működés és megbízható teljesítmény - 3 cellás 

akku 44 Wh teljesítménnyel
csatlakozások:
• kártyaolvasó SD-, SDHC-, SDXC-memóriakártyákhoz,  

2 darab USB 3.1, 1 darab USB 2.0, 1 darab HDMI® out, 1 darab LAN 
(RJ-45), audio: 1 darab audio combo (mic-in, audio-out)

méret (szé x ma x mé)/tömeg:
• 37,9 x 20,75 x 25 cm / 1,96 kg (akkuval együtt)
199 990 Ft/db
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02.22 - 02.28. csütörtöktől szerdáig ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Friss
zöldség és gyümölcs!

Grapefruit
I. osztály 
/kg 
279 Ft/kg

yyyyyyyy
/kg/kg/kg/kgkgkg/k/kg/kgkkg
279279279279279279277922279 FtFtFtFFtFtFtF /kg/k/k/kg/kg/kk/kgkk/kg/kg/ -30 %

279
Ft/kg

399 Ft helyett

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

Krókusz 3-4 
hagymával
6 cm-es cserépben,
többféle színben
199 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

Primula vulgaris
10,5 cm-es cserépben,
többféle színben
199 Ft/db

Tulipán 
3 hagymával
9 cm-es cserépben,
többféle színben
299 Ft/db

rendszeres öntözést 
igényel

fényigényes

199 Ft

/darab

299 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

229
Ft/csomag

Narancs
I. osztály 
1 kg/csomag 
229 Ft/kg

-25 %

299
Ft/darab

399 Ft helyettAvokádó
I. osztály 
/darab 
299 Ft/db

-33 %

299
Ft/doboz

449 Ft helyettGomba
I. osztály 
többféle
500 g vagy 400 g/doboz
598 / 747,50 Ft/kg

Monte Rosa 
paradicsom
I. osztály 
/kg 
499 Ft/kg

II.I. I oszszoszoszoszzosztálttáláltáltát ltá yyyyyyyyyy
/kg/k/kg/kg
499499994994994499449949944499499 FtFFttFtFtFtFtFttF /kg/kg/kg/kg/k/kg/k/kg -28 %

499
Ft/kg

699 Ft helyett

2 kg

Burgonya
I. osztály 
2 kg/csomag
114,50 Ft/kg

I.II.I.I. oszoszoszoszoszooooos táltáltáltátáltátátááltt yyyyyyytátáltáltááll
2 k2 k2 k2 kkkkkg/cg/cg/cgg/cg//g somsomsommsomsommmmagagagagagaggg
114114114114111144,50,50,50,500 FtFtFtFtFtFtFFt/k/kg/kg/kg/kg/kgkgg/kg/kg/ g/kg/kg/kg -39 %

229
Ft/csomag

379 Ft helyett
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

02.24 - 02.25. szombat - vasárnap 

Spagetti 
durumbúzából
500 g/csomag
278 Ft/kg

-30 %

139
Ft/csomag

199 Ft helyett

Tésztaszósz
bolognai vagy 
zöldséges vagy  
pulykahúsos vagy 
friss sajtos
475 g/üveg
840 Ft/kg 

gy

-33 %

399
Ft/üveg

599 Ft helyett

-25 %

259
Ft/darab

349 Ft helyett

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

Pizzatészta 
paradicsomszósszal 
klasszikus vagy 
rusztikus 
600 g/csomag 
665 Ft/kg

aa
zósszalmszósszal

y 

-33 %

399
Ft/csomag

599 Ft helyett

 
Smoothie 
többféle 
250 ml/palack
916 Ft/l

-40 Ft

229
Ft/palack

269 Ft helyett
Snack kolbász
csemege vagy 
csípős
100 g/csomag 
2 390 Ft/kg

z
-20 %

239
Ft/csomag

299 Ft helyett

Karalábé
I. osztály 
/darab 
129 Ft/db

-35 %

129
Ft/darab

199 Ft helyett

-44 %

99
Ft/kg

179 Ft helyett

Sárgarépa
I. osztály 
/kg
99 Ft/kg
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AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
AAAZ AAAAZ AAALDA
MOST UTAZNI IS

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.

aldi-utazas.hu
Az ajánlatok foglalhatóak az akció 
kezdetének napján 0:00 órától  
az akció utolsó napján 24:00 óráig.

06 80 020 288
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-20:00 óráig 
Szombaton: 8:00-16:00 óráig 
Vasárnap és munkaszüneti napokon 
az ügyfélszolgálat nem elérhető.

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

Lásson többet a világból!
Válassza az ALDI UTAZÁS-t!
Egyszerű  •  Megbízható  •  Olcsó  •  Kényelmes  •  Biztonságos

AKTUÁLIS AJÁNLATOK                  2018.02.22 - 03.07.

HERSONISSOS MARIS HOTEL****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• charter járat (turistaosztály) a Travelservice-zel 

Budapestről Heraklionba (Kréta) és vissza,  
15 kg poggyásszal

• transzfer: repülőtér – szálloda – repülőtér
• 7 éjszaka 2018.06.13. és 2018.09.02. között
• ellátás: félpanziós ellátás büféreggelivel és 

vacsorával

Foglalási kód: 9191257

Heraklion repülőtér: 25 km, központ: 1 km, a tengerparttól csak egy keskeny út 
választja el. 
Felszereltség: étterem, bárok, beltéri medence, szabadtéri medencék, 
napozóágyak és napernyők a medencénél, WIFI a lobbyban, szauna, pezsgőfürdő. 
Térítés ellenében: napozóágyak és napernyők a tengerparton (elérhetőség 
szerint), mosoda, szépségápolási szolgáltatások, széf. 
Sport és szórakozás: teniszpálya, asztalitenisz, esti szórakoztató programok, 
biliárd, bridge. 
Elhelyezés: standard vagy tengerre néző kétágyas szobában.
Fix ár gyermekek számára: 2 éves korig: 7 900 Ft, 2-12 éves korig: 1 1 3 000 Ft 
(kétágyas szoba) és 120 000 Ft (tengerre néző kétágyas szoba) gyermekenként 
és tartózkodásonként 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés 
esetén.
Fontos információk: a repülőúthoz érvényes útlevél szükséges. A foglalást kö-
vető névmódosítás esetén felmerülő többletköltségeket az utasnak számítjuk fel, 
amennyiben azért kizárólag az utas felel. 
Az ár nem tartalmazza a reptéri illetéket: 35 000 Ft/fő 2 éves kortól.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas standard szoba Tengerre néző kétágyas szoba

7 éjszaka 155 750 Ft-tól 171 500 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Utazási mód Fő / 7 éj félpanzióval

155 750 Ft-tól

KRÉTA, GÖRÖGORSZÁG

HERSONISSOS

GR 

Hersonissos

Repülővel közvetlenül Budapestről

HOTEL NARCIS****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4, 5 vagy 7 éjszaka  

2018.03.17. és 2018.11.04. között
• ellátás:  

A - csomag: félpanziós ellátás büféreggelivel 
és vacsorával, délután 1 bögre kávé/tea és keksz 
(16:00 és 17:00 óra között), 1 ital a vacsorához  
(0,2 l víz, 0,2 l gyümölcslé, 0,2 l sör vagy 0,2 l 
bor), illetve  
B - csomag: all inclusive ellátás büféreggelivel, ebéddel és vacsorával, 
délután 1 bögre kávé/tea és keksz (16:00 és 17:00 óra között), korlátlan 
italfogyasztás az italautomatából (víz, gyümölcslé, sör, bor, kiválasztott 
szeszes italok, 1 1:00 és 22:00 óra között)

• a szálloda saját szaunájának és gőzfürdőjének használata (nyitvatartás 
a helyszíni kiírás szerint)

• a Hotel Mimosa szálloda sósvizű medencéjének használata, valamint 
a Hotel Hedera szálloda fedett medencéjének és edzőtermének használata 
(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)

• 1 db masszázs-, manikűr- vagy pedikűrutalvány 10 € értékben teljes árat 
fizető vendégként (min. 35,00 € értékű kezelés igénybevétele esetén 
érvényes, bejelentkezés a szálloda recepcióján)

• 1 db sétahajókázás (2018.07.07. és 2018.08.25. közötti 7 éjszakás tartózkodás 
esetén, időtartam kb. 1,5 óra)

Foglalási kód: 9201231

Róma

Split

Rabac 

Utazási mód Fő / 3 éj félpanzióval

25 990 Ft-tól

HORVÁTORSZÁG

ISZTRIA, RABAC 

Sziklás, kavicsos strand: 100 m, Mimosa és Hedera szállodák: 100-250 m, rabaci 
kikötő: 700 m, központ: 800 m. 
Felszereltség: étterem, étkező, bár, kávézó, lift, terasz, füves-napozóterület, 
4 úszómedence (május közepétől szeptember közepéig, időjárásfüggő), finn 
szauna, gőzfürdő, szabad helyek függvényében napozóágy a medencénél, 
valamint parkoló. 
Térítés ellenében: napozóágy és napernyő a tengerparton, masszázs, szolárium, 
wellness- és szépségápolási szolgáltatások. 
Elhelyezés: standard vagy tengerre néző kétágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 6 éves korig: 100 %, 7-1 1 éves korig: 50 %  
és 12-17 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén. 
Kétágyas szobában maximum 2 felnőtt, tengerre néző kétágyas szobában  
2 felnőtt + 2 gyermek helyezhető el. 
Fontos információk: gyermekek számára a sósvizű medence, a szauna, 
a gőzfürdő és az edzőterem használata a Hedera szállodában csak felnőtt 
kíséretében engedélyezett.
Idegenforgalmi adó: 0,50 €/fő/nap 12-17 éves korig, illetve 1,00 €/fő/nap 18 éves 
kortól, a helyszínen fizetendő. Az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik 
és az elutazás napján reggelivel végződik.

A - csomag: félpanziós ellátással

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Tengerre néző kétágyas szoba

3 éjszaka 25 990 Ft-tól 33 990 Ft-tól

4 éjszaka 34 990 Ft-tól 44 990 Ft-tól

5 éjszaka 71 990 Ft 98 990 Ft

7 éjszaka 121 990 Ft 162 990 Ft

B - csomag: all inclusive ellátással

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Tengerre néző kétágyas szoba

3 éjszaka 53 990 Ft-tól 69 990 Ft-tól

4 éjszaka 71 990 Ft 93 990 Ft

5 éjszaka 100 990 Ft 127 990 Ft

7 éjszaka 165 590 Ft 205 990 Ft

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Félpanziós vagy all inclusive ellátással

További ajánlatainkat keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

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!

HUNGEXPO
MÁRCIUS 1 - 4.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON!ÍTÁÁÁÁ

ALDI AZ
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