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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. 09. hét

TM

Fa játszóház*
179 990 Ft/db

179 990 Ft

/darab

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 9. OLDALON!

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgaz-
dálkodási 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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Akkumulátortöltő*
4 999 Ft/db

Kiváló minőségű magyar tej 
a Tolnatej Zrt.-től!

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

b ideig friss, 
upakkal
z -11 %

185
Ft/doboz

209 Ft helyett

Narancslé
classic vagy mild
PET-palackban
100 % gyümölcstartalom
1 l/palack
269 Ft/l

% gyümölcstartalom0
palack/p
 Ft/l69 -18 %

269
Ft/palack

329 Ft helyett

Virágméz 
900 g/üveg
1 443,33 Ft/kg

-300 Ft

1 299
Ft/üveg

1 599 Ft helyett

csupán 
rmékek 

á

Kockázott bacon
500 g/csomag
1 058 Ft/kg

4 999 Ft

/darab

con
-33 %

529
Ft/csomag

799 Ft helyett

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

A RÉSZLETEKET KERESSE 
A 6 - 8. OLDALAKON!

03.01. csütörtöktől

03.01. csütörtöktől

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!

03.01. csütörtöktől



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

03.01. csütörtöktől

Csirkemellfilé
vákuumcsomagolt
/kg
1 099 Ft/kg

-140 Ft

1 099
Ft/kg

1 239 Ft helyett

Érvényes  
03.01-től 03.07-ig!

-18 %

449
Ft/vödör

549 Ft helyett

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

Vödrös tejföl
20 % zsírtartalom
850 g/vödör
528,24 Ft/kg

„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.

A tejtermék 
kategória győztese.

Nemzetek joghurtja
többféle 
150 g/pohár
660 Ft/kg

tja -33 %

99
Ft/pohár

149 Ft helyett

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

5 darab5 darab5 daradarabb

-26 %

139
Ft/csomag

189 Ft helyett Grana Padano
10 hónapig érlelt 
olasz keménysajt
300 g/darab
3 330 Ft/kg

-500 Ft

999
Ft/darab

1 499 Ft helyett

-16 %

99
Ft/darab

119 Ft helyett

Pingui 
csokoládés 
vagy 
karamellás 
30 g/darab 
3 300 Ft/kg

 
Serpenyős 
zöldségek
többféle 
750 g/csomag 
612 Ft/kg

-100 Ft

459
Ft/csomag

559 Ft helyett

Zala felvágott vagy 
Sertésfelvágott-variációk
többféle 
150 g/csomag
1 060 Ft/kg

-20 %

159
Ft/csomag

199 Ft helyett

Zal
Ser
több
150
1 06

-40 Ft

219
Ft/csomag

259 Ft helyett

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

-20 %

949
Ft/kg

1 199 Ft helyett

 
Sertéslapocka  
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg
949 Ft/kg

tálalási javaslat
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03.03. szombatig

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

389Ft

/doboz

799Ft

/üveg

Capelin kaviár*
vörös vagy fekete
100 g/üveg
7 990 Ft/kg

-600 Ft

2 399
Ft/üveg

2 999 Ft helyett

 
Eredeti orosz vodka
40 % alkoholtartalom 
0,7 l/üveg
3 427,14 Ft/l

-33 %

79
Ft/darab

119 Ft helyett

Virslis táska
mustáros szezámmagos vagy
ketchupos sima felülettel
100 g/darab
790 Ft/kg

Passzírozott 
paradicsom
500 g/doboz
218 Ft/kg

-35 %

109
Ft/doboz

169 Ft helyett

Papír  
zsebkendő 
aloe vera illattal, 
3 rétegű
100 darab/csomag
0,99 Ft/db

illattal,

b/csomag
b

-33 %

99
Ft/csomag

149 Ft helyett

-70 Ft

569
Ft/csomag

639 Ft helyett

Száraz 
macskaeledel
2 kg/csomag 
284,50 Ft/kg

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

-21 %

359
Ft/csomag

459 Ft helyett

Szardíniamix
növényi olajban piri pirivel vagy 
növényi olajban citrommal vagy 
paradicsomszószban
125 g/doboz
1 988,89 Ft/kg (töltőtömeg) /
1 432 Ft/kg 

-30 %

179
Ft/doboz

259 Ft helyett

Halászlésűrítmény*
200 g/doboz
1 945 Ft/kg

-28 %

499
Ft/csomag

699 Ft helyett

 
Fine Sensation 
ostyaszelet
300 g/csomag
1 663,33 Ft/kg

Pisztácia
sózott vagy natúr
250 g/csomag
3 996 Ft/kg

-20 %

999
Ft/csomag

1 249 Ft helyett

Világos sör 
5,2 % alkohol- 
tartalom
0,5 l/doboz
278 Ft/l

-20 %

139
Ft/doboz

175 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

03.04. vasárnaptól

-50 Ft

249
Ft/tégely

299 Ft helyett

Vajkrém
magyaros vagy 
natúr vagy 
márványsajtos 
250 g/tégely 
996 Ft/kg

-30 %

139
Ft/pohár

199 Ft helyett

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

Trappista sajt 
darabolt
185 g/darab
1 616,22 Ft/kg

-26 %

299
Ft/darab

409 Ft helyett

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

Fűszeressonka-variációk
fokhagymás csirkemell vagy 
borsízű csirkemell vagy 
diós ízű pulykamell
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

-28 %

199
Ft/csomag

279 Ft helyett

Zabpehely 
különlegesen finom vagy 
teljes magból
500 g/csomag 
298 Ft/kg

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett

-20 %

589
Ft/csomag

739 Ft helyett

FAIRTRADE 
nádcukor
finomszemcsés vagy 
klasszikus
1 kg/csomag 
589 Ft/kg

Élőflórás gyümölcsös 
krémjoghurt
málnás vagy citromos
400 g/pohár
347,50 Ft/kg

Mandula
200 g/csomag
3 995 Ft/kg

-400 Ft

799
Ft/csomag

1 199 Ft helyett

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

-150 Ft

699
Ft/csomag

849 Ft helyett

l

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

-26 %

219
Ft/csomag

299 Ft helyett

347,5

Gyümölcskeverék  
erdei gyümölcs vagy eper

Mascarpone
klasszikus vagy 
light 
500 g/pohár
1 398 Ft/kg

-100 Ft

699
Ft/pohár

799 Ft helyett
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03.07. szerdáig

1 799Ft

/doboz

Svájci tejcsokoládé* 
mézzel és mandulával
360 g/doboz
4 997,22 Ft/kg

Francia kakaós - 
mogyorókrémes 
töltött croissant
83 g/darab
1 192,77 Ft/kg

-41 %

99
Ft/darab

169 Ft helyett

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
905,33 Ft/l

örösbor
,75 l/üveg
05,33 Ft/l -120 Ft

679
Ft/üveg

799 Ft helyett

-22 %

139
Ft/tégely

179 Ft helyettKutyaeledel
többféle 
300 g/tégely 
463,33 Ft/kg

 
Szemes 
kávé
500 g/csomag
1 998 Ft/kg

-20 %

999
Ft/csomag

1 249 Ft helyett

Olívaolaj
1 l/flakon
1 499 Ft/l

Olívaolaj
1 l/flakon
1 499 Ft/l -400 Ft

1 499
Ft/flakon

1 899 Ft helyett

 
Toalettpapír
3 rétegű, sárga 
10 x 200 lap/csomag
79,90 Ft/tekercs

-150 Ft

799
Ft/csomag

949 Ft helyett

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

-17 %

369
Ft/csomag

449 Ft helyett

-26 %

369
Ft/doboz

499 Ft helyett

 
Prémium 
csokoládé 
többféle 
5 x 25 g/doboz 
2 952 Ft/kg

79,9,

Mártás
édes-savanyú vagy 
édes-savanyú 
ananásszal vagy
csípős szecsuáni
400 g/üveg
1 122,50 Ft/kg

-25 %

449
Ft/üveg

599 Ft helyett

á écsokoládé* 

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

 
Csokoládés ostyarudak
tej- vagy dupla vagy étcsokoládés 
125 g/doboz 
2 392 Ft/kg

Kenyérlisztkeverék
többféle
1 kg/csomag
279 Ft/kg

-30 %

279
Ft/csomag

399 Ft helyett

Kapható 03.04-től 
a készlet erejéig!
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

A klímaváltozás, a globális felmelegedés egyre nagyobb problémát jelent, negatív hatásait nap mint nap tapasztalhatjuk.  
Azzal, hogy időről időre növeljük hálózatunkat, új üzeleteket építünk, árut szállítunk és hogy a hét minden napján Vásárlóink  
rendelkezésére állunk, mi is hatással vagyunk környezetünkre és az éghajlatra. Ez nemcsak beszerzési politikánkat, hanem  
üzleteink építését, az épületek használatát, illetve az áruszállítást is érinti.  

Felelősségteljes környezetpolitikánk egyik fontos célja, hogy az üvegházhatású gázkibocsátásunkat (ÜHG) jelentős  
mértékben csökkentsük. 

Hogyan kezdtük?
2017. 01. 01-től áruházaink, központi irodaépületünk és logisztikai központunk teljes áramigényét Magyarországon előállított  
zöldárammal fedezzük, amivel az áramfogyasztásunkból eredő ÜHG-kibocsátásunkat nullára tudtuk csökkenteni.

És hogyan folytattuk?
Még egy lépéssel közelebb kerültünk a klímatudatos, zöld jövőhöz:

Mit jelent a karbonsemleges működés az ALDI-nál?
Az áramfogyasztásunkból származó ÜHG-kibocsátásunkat nullára csökkentettük, a közvetlen működésünkből  
(Scope 1, Scope 2) eredő maradék kibocsátást pedig klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezzük.  
Ezek a projektek ugyanannyi ÜHG-kibocsátástól óvják meg a környezetünket, mint a működésünk során  
kibocsátott üvegházhatású gázok. További információkat az aldi.hu weboldalon talál.

Mi az a karbonlábnyom?
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy cég tevékenysége, egy ember életmódja vagy egy termék  
életciklusa nyomán közvetlenül (pl. gépjárművek kibocsátásai) vagy közvetve (pl. felhasznált energia  
előállítása, keletkező hulladékokhoz kapcsolódó kibocsátások stb.) mennyi üvegházhatású gáz kerül  
a légkörbe. Minél nagyobb a karbonlábnyom, annál nagyobb az éghajlatváltozást okozó hatása.

Hogyan csökkentjük karbonlábnyomunkat?
Folyamatosan dolgozunk boltjaink energiahatékonyságán,  
üzleteink nagy részében valamennyi fényforrás modern  
LED-technológián alapul, ezáltal nagymértékben csökken  
az üzletek világításra felhasznált energiamennyisége.  
Ezenkívül az ÜHG-kibocsátás csökkentését környezetkímélő  
hűtési technikánk és a logisztika optimalizálása is nagy- 
mértékben elősegíti. 

50 TIPP & TRÜKK
Hogyan tehetjük jobbá a környezetünket  és csökkenthetjük a CO2-t

aldi.hu

Együtt a zöld jövőért.
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Mit tehet Ön a környezetéért?
Keresse ingyenes 50 TIPP & TRÜKK  
kiadványunkat üzleteinkben  
és az aldi.hu weboldalon!

ALD

Együtt a zöld jövőért.

OT

Az ALDI Magyarország működése karbonsemleges lett. 

03.01. csütörtöktől
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Tudta Ön, hogy a 10 legjobb légtisztító  
szobanövény közé tartozik a fikusz?  
Ezek a zöld növények nemcsak szépek, hanem 
képesek a levegőből kiszűrni az egészségre 
káros anyagokat, ezenkívül oxigént termelnek 
és a páraszintet is szabályozzák.

A vásárlás összegétől függetlenül személyenként  
és vásárlásonként egy csomag mag adható.  
Az akció a készlet erejéig érvényes.

Március 1-jén az első 13 000 Vásárlónk  
Ficus Benjamina (csüngő fikusz) magot 
kap ajándékba. 

FICUS BENJAMINA!
AJÁNDÉK

hanem 
égre 
melnek 

nk 
got 

99 990
Ft/darab

ALDI-tipp 
Zölden a zöldáram által. Az áramszolgáltatónkat lecserélni nem 
boszorkányság: elég egy telefonhívás vagy néhány kattintás, és máris 
tisztább energiát kapunk. Az ALDI 2017.01.01-től kizárólag zöldáramot 
használ logisztikai központjában és üzleteiben egyaránt. 

Z
b

3 év
helyszíni szerviz

Kétzónás működés: szükség szerint választható zónák: az alsó kosár a nagyon 
szennyezett edények számára, vagy a felső kosár az érzékeny edények számára.  
AquaStop: biztonsági mechanizmus a vízzel való elárasztás megakadályozására, 
hiba esetén megszakítja a vízellátást a befolyócsőben. Ha túl sok víz folyik át  
a befolyócsövön, egy szelep (műanyag doboz a cső falhoz közeli végén) elzárja  
a vizet közvetlenül a zárószelep alatt.

i

Mosogatógép*
• szabadonálló készülék
• 13 terítékes
• energiahatékonysági osztály: A+++
• tisztítóhatás: A
• szárítóhatás: A
• 8 tisztítóprogram (intenzív, normál, áztatás,  

öko, üveg, 90 perces, gyors, auto)
• öntisztító szűrő
• indításkésleltetés: 1 - 24 óra
• gyermekzár
• evőeszköztartó kosár és kivehető fiók
• méret kicsomagolva: kb. 59,8 x 61 x 84,5 cm
• tömeg becsomagolva: 59 kg
99 990 Ft/db

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

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

A kép illusztráció.

LED-es kijelző
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

A további információkat keresse  
az aldi.hu weboldalon.

LED
hagyományos

izzó

WATT WATT
hatékonyabb10 6080 %-kal

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS A 10 W, E27 (810 lm) LED-IZZÓVAL: a 10 W-os LED-izzó  
egy 42 W-os halogénizzónak felel meg. Évi 1 000 órás üzemidő esetén ez  
32 kWh/év energiamegtakarítást jelent (76,19 %-kal nagyobb hatékonyság). 
A 10 W-os LED-izzó egy 60 W-os hagyományos izzónak felel meg.  
Évi 1 000 órás üzemidő esetén ez 50 kWh/év energiamegtakarítást jelent  
(80 %-kal nagyobb hatékonyság). A 10 W-os LED-izzó élettartama 25 év  
(a hasonló halogénizzóké 2 év, ill. a hagyományos izzóké 1 év).

A gazdaságos és tartós LED-izzók a még inkább természetes fényhatás által jobb fényminőséget eredményeznek.  
A Lightway új minőségi szintje: az RA > 95 színvisszaadása. A továbbfejlesztett LED-technológia a színeket élénkebbé 
és ragyogóbbá teszi. Színvisszaadás: a színvisszaadási index a fényforrás fényminőségével kapcsolatban informál, 
azaz azt jelzi, mennyire tűnik természetesnek a megvilágított tárgy színe a lámpa fényében.

RA 100: 
természetes 

napfény

RA 95 
(ragyogó): 

új Lightway

RA 90 
(nagyon jó): 

korábbi Lightway

RA 80 
(jó): 

jelenlegi piaci standard

ALD

Együtt a zöld jövőért.
OT

03.01. csütörtöktől

999 Ft

/darab

1 499 Ft

/csomag

1 499 Ft

/készlet

1 499 Ft

/darab

1 999 Ft

/darab

1 499 Ft

/darab

LED-izzó, 2 darab*
átlagos élettartam: 30 000, ill. 25 000 óra, színvisszaadás: Ra > 95, 
energiahatékonysági osztály: A+, melegfehér (2 700 K)
• LED-reflektor: 6 W, GU10 (470 lm) vagy
• gyertya alakú LED-izzó: 5,5 W (~ 37 W), E14 (420 lm) vagy
• csepp alakú LED-izzó: 5,5 W (~ 40 W), E14 (470 lm) vagy
• körte alakú LED-izzó: 7 W (~ 40 W), E27 (470 lm)
2 darab/csomag
749,50 Ft/db

LED-izzókészlet*
átlagos élettartam: 30 000, ill. 25 000 óra, színvisszaadás: Ra > 95,  
energiahatékonysági osztály: A+, melegfehér (2 700 K)
• csepp alakú LED-izzó, 3 darab: 3,5 W (~ 26 W), E14 vagy E27 (250 lm) vagy
• gyertya alakú LED-izzó, 3 darab: 3,5 W (~ 26 W), E14 (250 lm) vagy 
• stift foglalatú LED-izzó, 2 darab: 2 W (~ 14 W), G9 (120 lm) vagy
• stift foglalatú LED-izzó, 2 darab: 1,2 W (~ 7 W), G4 (60 lm) vagy
• körte alakú LED-izzó, 2 darab: 10 W (~ 60 W), E27 (806 lm)
3 vagy 2 darab/készlet
499,67 / 749,50 Ft/db

Speciális LED-izzó*
átlagos élettartam: 25 000 óra, színvisszaadás: Ra > 95, melegfehér (2 700 K)
• stift foglalatú LED-izzó: G9, 4 W (~ 28 W), (280 lm), energiahatékonysági osztály: A+ vagy
• LED-hűtőszekrényizzó: 2 W (~ 16 W), E14 (140 lm), energiahatékonysági osztály: A+ vagy
• LED-izzó: 6 W, GX53 (320 lm), energiahatékonysági osztály: A vagy
• LED-páraelszívó-izzó: 2,5 W (~ 19 W), E14 (180 lm), energiahatékonysági osztály: A+
1 499 Ft/db

LED-rúdizzó*
átlagos élettartam: 15 000 óra, színvisszaadás:  
Ra > 80, energiahatékonysági osztály: A++, 
melegfehér (2 700 K)
• LED-rúdizzó: 5,2 W, R7s (600 lm) vagy
• LED-rúdizzó: 9,5 W, R7s (1 200 lm)
1 999 Ft/db

Szabályozható LED-izzó*
átlagos élettartam: 25 000 óra, színvisszaadás: Ra > 95,  
energiahatékonysági osztály: A+, melegfehér (2 700 K)
• csepp alakú LED-izzó: 6 W (~ 37 W), E14 vagy  

E27 (430 lm) vagy
• gyertya alakú LED-izzó: 6 W (~ 37 W), E14 (430 lm) vagy
• körte alakú LED-izzó: 7 W (~ 40 W), E27 (470 lm) vagy
• gyertya alakú LED-izzó: 5,5 W (~ 37 W), E14 (430 lm), 

Switch DIM vagy
• csepp alakú LED-izzó: 5,5 W (~ 37 W), E14 (430 lm), 

Switch DIM
999 Ft/db

A Switch-DIM-technológia lehetővé teszi a fény intenzi-
tásának a megváltoztatását fényerőszabályozó kapcsoló 
nélkül is. Ha a hagyományos kapcsolót ismételten be-ki 
kapcsolja, akkor a fényforrás fényereje megváltozik.

100%

40%

15%

1x

2x

3x

Szabályozható LED-reflektorizzó*
átlagos élettartam: 15 000, ill. 25 000 óra, színvissza-
adás: Ra > 95, energiahatékonysági osztály: A+, 
melegfehér (2 700 K)
• LED-reflektor: 6 W GU10 (370 lm) vagy
• LED-reflektor: 5 W (~ 39 W) GU10 (260 lm) vagy
• LED-reflektor E14: 6 W (~ 36 W) (400 lm) vagy
• LED-reflektor E27: 9 W (~ 54 W) (700 lm)
1 499 Ft/db

Szabályozható LED-izzó*
átlagos élettartam: 25 000 óra, színvisszaadás: Ra > 95,  
energiahatékonysági osztály: A+, melegfehér (2 700 K)
• körte alakú LED-izzó: 10 W (~ 60 W), E27 (810 lm) vagy
• körte alakú LED-izzó: 13 W (~ 75 W), E27 (1 055 lm) vagy
• körte alakú LED-izzó: 15 W (~ 94 W), E27 (1 400 lm) vagy
• körte alakú LED-izzó: 11 W (~ 60 W), E27 (810 lm),  

Switch DIM vagy
• körte alakú LED-izzó: 13 W (~ 75 W), E27 (1 055 lm), 

Switch DIM
1 999 Ft/db

**LED Premium fény:  Ra (CRI) > 95
Minél magasabb az Ra-érték,  
annál természetesebb  
a színvisszaadás. 
Nappali fény: Ra/CRI 100
LED Premium: Ra/CRI 95
LED Standard: RA/CRI 80

***L
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**LED Premium fény:  Ra (CRI) > 95
Minél magasabb az Ra-érték,  
annál természetesebb  
a színvisszaadás. 
Nappali fény: Ra/CRI 100
LED Premium: Ra/CRI 95
LED Standard: RA/CRI 80

***
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**LED Premium fény:  Ra (CRI) > 95
Minél magasabb az Ra-érték,  
annál természetesebb  
a színvisszaadás. 
Nappali fény: Ra/CRI 100
LED Premium: Ra/CRI 95
LED Standard: RA/CRI 80

**LEDPremiumfény

**

**LED Premium fény:  Ra (CRI) > 95
Minél magasabb az Ra-érték, annál 
természetesebb a színvisszaadás. 
Nappali fény: Ra/CRI 100
LED Premium: Ra/CRI 95
LED Standard: RA/CRI 80

**
M
te
N
LE
LE

**

csepp, gyertya és körte 
alakú LED-izzó:

stift foglalatú 
LED-izzó:

y

(CRI) > 95
rték, annál 
szaadás. 

1 999 Ft

/darab

1 999 Ft/d

5 999 Ft

/darab

Tubekit LED-lámpa, 120 cm*
átlagos élettartam: 30 000 óra, energiahatékonysági osztály: A, 19 W, 1 530 lm, 
3 000 K, kiválóan használható konyhaszekrény-világításként, kábelhossz: 1,8 m
5 999 Ft/db

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló  
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/ 
elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.
A Tubekit LED-lámpa termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre.  
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

egyszerűen felszerelhető 
a plug&play rendszernek 

köszönhetően
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4 999 Ft

/készlet

Kreatív állatok*
többször kifesthető unikornis vagy irka-firka kutyus különböző for-
mák rajzolásához, a gyermekek kreativitásának a fejlesztéséhez
4 999 Ft/készlet

7 999 Ft

/készlet

Építőkocka-doboz*
• LEGO® közepes építőkocka-doboz,  

35-féle színű kockával vagy
• LEGO® DUPLO® nagykocka-doboz, 1 fiú 

figurával, 1 kutyával, 1 ablakos házzal 
modelltől függően 1,5 éves,  
ill. 3 éves kortól ajánlott
7 999 Ft/készlet

K
tö
mm
4 9

*

TM

Fa játszóház*
• előregyártott elemekből álló, összeszerelhető játszóház 

északi lucfenyőből (természetes állapotú és kezeletlen)
• falvastagság: 16 mm
• létra korláttal
• mászófal színes kapaszkodókkal:   

méret: 63,5 x 139 cm (szé x ma)
• műanyag csúszda
• fedett terasz
• zárható lengőajtó
• 2 ablak spalettával
• bitumenes tetőlemez 
• 7 x 7 cm méretű oszlopokon
• horganyzott oszloptartókkal a biztonságos tartás  

és egyszerű szerelhetőség érdekében
• homokozó mérete: 120 x 172 x 21 cm (szé x mé x ma) 

(a homok nem képezi az ajánlat részét)
• ház mérete: 123 x 103 cm (szé x mé)
• komplett méret: 123 x 172 x 270 cm (szé x mé x ma)
• max. terhelhetőség: 100 kg
179 990 Ft/db

179 990 Ft

/darab

különböző 
színekben

fiú 
al 

MINDIG JÓ!
JÁTSZANI

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 / bejáratáig történő házhoz szállítással, ingyenesen történik. Kérjük, olyan kiszállítási címet adjon 
meg, mely minimum 3,5 tonna össztömegű gépjárművel megközelíthető!

Csak otthoni használatra.

2 999 Ft

/doboz

Mókuskaland vagy  
Kukacvadászat*
családi társasjáték, mely fejleszti  
a megfigyelőkészséget és a memóriát
2 999 Ft/doboz

Action Series jármű*
mozgatható részekkel,  
tartozékokkal, fény- és 
hanghatásokkal,  
hossz: 15 - 16 cm,  
különböző modellek,  
elemekkel együtt, 
3 éves kortól ajánlott
2 399 Ft/db

2 399 Ft

/darab

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

nem hagy foltot a ruhán, 
a tapétán vagy a szőnyegena tapétán vagy a szőnyegena tapétán vagy a szőnyegnyegenen

teljes mértékben élelmiszer 
alapú összetevőkből készült

Mó
Kuk
csalá
a me
2 999

Gyurma*
határtalan lehetőségeket kínál a kreatív 
játékhoz, puha és könnyen gyúrható,  
2 éves kortól ajánlott
4 x 112 g/csomag
3 345,98 Ft/kg

1 499 Ft

/csomag

 EGYSZERŰEN   
 MEGRENDELHETŐ,   
 KÉNYELMES HÁZHOZ  
 SZÁLLÍTÁSSAL

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

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

3. HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
A terméket 10 munkanapon belül ingyenesen  
házhoz szállítjuk Önnek. Ehhez biztosítani kell  
a 3,5 tonnás teherautó behajtását.KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY  

A TERMÉK AZ ÜZLETBEN NEM ELÉRHETŐ!

Rendelhető 2018.03.01-től 
2018.03.21-ig, illetve a készlet erejéig.

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

VIDEO
aldi.hu
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.01. csütörtöktől

Kerti eszköz*
különféle kerti eszközök, pl. utcai seprű, lomb-
seprű, gereblye, kapa stb., FSC-tanúsítvánnyal 
rendelkező fenyőfa nyéllel
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Dísz- vagy bogyós cserje*
különböző dísz- vagy bogyós cserjék,  
pl. szeder, aranyfa, hibiszkusz, málna, 
ribiszke, orgona stb., magasság fajtától 
függően kb. 25-30 cm, gyökérlabdás,
kültérre, téltűrő
599 Ft/db

Tavaszi növény*
6-os tálcában, különböző tavaszi 
virágos növények vegyesen,  
pl. primula, százszorszép,  
jácint és nárcisz, kültérre
6 darab/tálca
1 899 Ft/tálca

149 Ft

/csomag

Balkonnövény*
10-es tálcában, különböző fajták, pl. muskátli, farkas-
fog, csüngő petúnia, fukszia stb., változatos színű virá-
gokkal kiválóan alkalmas balkonládák beültetéséhez,
kültérre
10 darab/tálca
149,90 Ft/db

1 499 Ft

/tálca

Csemegekukorica-
vetőmag*
10 g/csomag
11 900 Ft/kg

Virágmag*
különböző virágmagkeverékek 
válogatott nyári virágfajtákból
• szóródoboz: különböző fajták,  

a praktikus szórótető megkönnyíti  
a vetést, 100 g mennyiség akár  
100 m² földterületre elegendő vagy

• virágmagszőnyeg: különböző 
fajták, ideális kerti ágyásokhoz és 
díszkertekhez, méret: 100 x 40 cm

999 Ft/doboz/csomag

Zöldség- vagy 
virágvetőmag*
többféle
49 Ft/csomag

49 Ft

/csomag

Kerti kisszerszám*
nemesacélból, ergonomikusan 
kialakított nyéllel
899 Ft/db

899 Ft

/darab

különböző színek 
és modellek

999 Ft

/doboz/csomag

praktikusan 
szórható

yy

1 899 Ft

/tálca

ideális színpompás 
balkonládák vagy 
tálak kialakításához

599 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

rendszeres öntözést 
igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

y 
g*
y

Vetőmag*
• zöldborsó, 250 g vagy
• bokorbab, 30 g
250 g vagy 30 g/csomag
596 / 4 966,67 Ft/kg

119 Ft

/csomag

 
az aldi.hu-n!az aldi.hu-n!!!az aldi.hu-ni.hu-n!!!!!

KERTBARÁTOKNAKEEERRRTBARÁTOKNNNAA
 TANÁCSOKTANÁCSOKTANÁCSOK

HASZNOS KERTI

mérsékelten 
vízigényes
 napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

Dísz- vagy bogyós cserje*
különböző dísz- vagy bogyós cserjék, 
pl. szeder, aranyfa, hibiszkusz, málna,
ribiszke, orgona stb., magasság fajtától 
függően kb. 25-30 cm, gyökérlabdás,abdás,g gygy
külttérre, téltűrő
5999 Ft/db

Ft

/darab

rendszeres öntözést rendszeres öntözéres öntözéstst
igényeligényeell
napos vagy félárnyékosnapos vagy félárnyérnyékoskos
helyet kedvelhelyet kelyet kedvedvell

sz- vagy bogyyós cserje*gy bogy

prémium minőségpp

t/db149,90 Ft,

Csemegekukoriiica

ALDI | 10



Fenyőmulcs, 40 liter*
szitált fenyőkéreg talajtakaráshoz  
és utak, ágyások díszítéséhez,  
csökkenti a gyomnövények  
növekedését és megakadályozza 
a betakart talaj gyors kiszáradását, 
szemcseméret: 10 - 40 mm
40 l/csomag
24,98 Ft/l

999 Ft

/csomag

Minőségi virágföld,  
40 liter*
csökkentett tőzegtartalmú virágföld, 
alkalmas közepes tápanyagigényű  
szoba-, balkon- és dézsás növények-
hez, értékes agyagásványokat tartal-
maz, melyek megkötik a vizet 
és a tápanyagokat
40 l/csomag
24,98 Ft/l

999 Ft

/csomag

Virágföld, 40 liter*
univerzális virágföld szoba- és dézsás 
növények ültetéséhez, átültetéséhez, vala-
mint a kerti talaj minőségének javításához, 
tartalmazza a növekedés megindításához 
szükséges összes tápanyagot, kb. 3-4 hét 
után utólagos tápanyag-utánpótlás ajánlott 
40 l/csomag
17,48 Ft/l

699 Ft

/csomag

Szennyvízszivattyú vagy kerti szivattyú*
szennyvízszivattyú:
• kerti tavak, pincék, vizes aknák, építési árkok stb. kiürítéséhez
• max. 35 mm átmérőjű szennyeződések beszívására alkalmas
• kiváló minőségű, rozsdamentes acélház
• teljesítmény: 1 100 W
• max. szállított mennyiség: 20 000 l/óra  

(a szállítási magasságtól függően)
• max. szállítási magasság: 8 m vagy
kerti szivattyú:
• ideális a kert öntözéséhez
• teljesítmény: 600 W
• max. szívásmélység: 8 m
• max. szállítómagasság: 35 m
• szállítónyomás: kb. 3,5 bar
• kapacitás: 3 000 l/óra
15 990 Ft/db

kerti szivattyú

Kerti tárolózsák*
ideálisan használható a kertben vagy 
a háztartásban, erős és víztaszító 
anyagból, hordfüllel és kiürítőfüllel
• kerti tárolózsák, 2 darab: 120 l vagy
• kerti tárolózsák: 272 l vagy
• összecsukható kerti tárolózsák, 100 l
2 vagy 1 darab/csomag
849,50 / 1 699 Ft/db

4-es és 5-ös méretben 
is kapható gyermekek 
részére

Kerti kesztyű*
masszív, varrás nélküli,  
kötött kesztyű víztaszító  
latexbevonattal a tenyéren és az 
ujjaknál, légáteresztő résszel a kézhá-
ton és elasztikus mandzsettával
gyermek méret: 4 - 5 vagy
női és férfi méret: 7 - 10
499 Ft/pár

Munkászokni, 3 pár*
magas pamuttartalom, a megerősített 
orr- és sarokrész védi a lábat a kemény 
cipő általi dörzsöléstől, Sanitized® 
Actifresh antibakteriális kialakítás 
a kellemetlen szagok ellen
méret: 39/40 - 47/48
3 pár/csomag
466,33 Ft/pár

fényvisszaverő 
betétekkel

Férfi munkásnadrág*
első és hátsó zsebek a különböző 
munkaeszközök számára, Cordura® 
szövettel megerősített, tépőzáras 
zsebek a térdnél, szabályozható 
derékbőség
méret: 48 - 56
7 999 Ft/db

praktikus oldalzsebbel

Védőtakaró*
átereszti a nedvességet, a fényt és a levegőt
• kerti védőtakaró: megóvja a talaj közelében 

növő növényeket, pl. zöldségeket, salátát, epret 
és fűszernövényeket a szélsőséges időjárási 
körülményektől, véd a kártevőktől vagy

• gyom elleni védőtakaró: csökkenti  
a gyomnövények növekedését,  
különösen alkalmas palánták  
ültetéséhez, elválasztóként is  
használható kerti utak kialakításakor vagy

• paradicsomtakaró: megóvja  
a paradicsomot és a paprikát  
a szélsőséges időjárási  
körülményektől, véd a kártevőktől

799 Ft/db

paradicsomtakaró

Növénytámaszkészlet*
növények gyors és kíméletes rögzítéséhez,  
a készlet tartalma:
• kötöződrót, 30 m: vágóeszközzel együtt,
• növénykötöző, 20 darab: hossz: 22 cm és
• növénycsipesz, 2 x 25 darab: nagy és kis méretben
999 Ft/készlet

növénycsipesz

szennyvízszivattyú

15 990 Ft

/darab

7 999 Ft

/darab

1 399 Ft

/csomag

999 Ft

/készlet

növénykötöző

kötöződrót

499 Ft

/pár799 Ft

/darab

tt 

z 

t, 

gyom elleni 
védőtakaró

1 699 Ft

/csomag/darab

összecsukható kerti 
tárolózsák

zöld vagy kék színben
kerti tárolózsák: 272 l

i

gy 

kerti
védőtakaró

-

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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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.01. csütörtöktől

különböző 
méretekben a 
legkülönbözőbb 
autótípusokhoz

Univerzális autós szőnyeg, 
4 részes*
csúszásmentes, könnyen kezelhető és strapabíró
• 2 nagy szőnyeg az elülső lábtérhez és 
• 2 kis szőnyeg a hátsó lábtérhez
2 599 Ft/készlet

2 599 Ft

/készlet

Autóápoló szer*
• felnitisztító: óvja a felületeket, minden acél- és könnyűfém felnihez alkalmas, 750 ml vagy
• műanyagtisztító: az autó műanyag alkatrészeinek kímélő és alapos tisztításához,  

750 ml vagy
• vízmentes autótisztító szer: alaposan és kíméletesen tisztítja az enyhén szennyeződött 

felületeket, víz hozzáadása nélkül, 750 ml vagy
• autópolitúr: tisztítja, ápolja és óvja a fényezést, mikrocsiszoló anyagot tartalmaz, amely 

kíméletesen távolítja el a szennyeződéseket és az apró karcolásokat, 500 ml
750 ml vagy 500 ml/flakon
1 065,33 / 1 598 Ft/l

799 Ft

/flakon

Akkumulátortöltő*
• 1,2 Ah - 120 Ah (12 V-os), illetve 1,2 Ah - 14 Ah (6 V-os) 

autó- és motorkerékpár-akkumulátorokhoz
• teljesen automatikus, mikroprocesszor által vezérelt 

töltési folyamat töltésmegtartás funkcióval
• újraélesztés üzemmód 12 V-os akkumulátorokhoz 
• túlmelegedés és póluscsere elleni védelem
• kivilágított LCD-kijelzővel
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

ulátortöltő*

beépített tárolótáskával

Üléshuzat*
védőhuzat masszív poliészter szövetből  
első ülésre és fejtámlára, védi az ülést  
a nedvességtől és a szennyeződésektől,  
oldallégzsákkal felszerelt  
személyautókhoz is alkalmas
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Autós tisztítókendő*
praktikus, visszazárható dobozban
• 3 az 1-ben tisztítókendő, 2 x 30 darab vagy
• műanyagápoló kendő, 30 darab vagy
• szélvédőtisztító kendő, 30 darab
60 vagy 30 darab/csomag
8,32 / 16,63 Ft/db

499 Ft

/csomag

Szélvédőtisztító készlet*
a 180°-os dőlésnek köszönhetően  
a szélvédő belső oldala egyszerűen  
megtisztítható, 2 darab mosható  
tisztítókendővel
999 Ft/készlet

999 Ft

/készlet

4 999 Ft

/szett

Autós üléshuzatszett*
a szett tartalma: 2 darab első üléshuzat  
(2 részes), 5 darab nyaktámaszhuzat,  
1 darab hátsó üléshuzat (5 részes) osztott  
háttámlával, gyorsan és egyszerűen  
felszerelhető, univerzálisan használható  
szinte minden oldallégzsákos és  
oldallégzsák nélküli járműhöz 
4 999 Ft/szett

különböző színekben

1 599 Ft

/darab

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

különböző színek  
és modellek

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.

l k ik b d é ulladékgazdálkodási 
ti tájékoztatást

színek  színekk 
llekllek

Autós dupla-USB-töltő*
különböző eszközök feltöltéséhez  
(pl. okostelefon, tablet, MP3-lejátszó stb.),
2 darab USB-kimenettel, max. 3,4 A  
(1 x 1,0 A és 1 x 2,4 A) túlfeszültség  
és túlmelegedés elleni védelemmel
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

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

Ft

ronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékk- 
ységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelett  

999 Ft

/flakon

Szőnyeg- és kárpittisztító*
funkcionális kefefejjel, még a makacs 
szennyeződéseket, pl. a vörösbor, a zsír és 
a háziállatok által okozott foltokat is eltávo-
lítja, semlegesíti a kellemetlen szagokat
650 ml/flakon
1 536,92 Ft/l

kihúzható:
28 - 43 cm

0000025748

típuslista:

1419049525

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

szélvédőtisztító 
kendő:

gy

típuslista:

felnitisztító:

PEFC/04-31-1509
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1 499 Ft

/csomag

Ablaktörlő lapát*
optimális törlési minőség,
az előszerelt adapternek  
köszönhetően gyorsan  
és egyszerűen felszerelhető, 
különböző méretek
2 darab/csomag
749,50 Ft/db

Krokodil-emelő*
egyszerű és biztonságos felemelés  
és leengedés, max. teherbírás: 2 tonna,
emelési magasság: kb. 13,5 - 33,5 cm
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

olajjal feltöltött és üzemkészolajjal feltöltött és üzemkészolajjal feltöltött él feltöltött és üzemkés üzemkésszz

10 év átrozsdásodási  
garancia a tartályra

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.

Gumipók*
8 darab rugalmas és stabil gumikötélből álló 

szett, teljes hossz kampóval együtt: 2 x 47 cm,  
2 x 67 cm, 2 x 87 cm és 2 x 107 cm

8 darab/szett
1 499 Ft/szett

1 499 Ft

/szett

Gurulós abroncstároló*
ideális az abroncsok tárolásához, nyomásvesztés esetén az abroncs nem  
deformálódik, minden hagyományos személyautó-felnihez használható,  
max. 255 mm abroncsszélességig, rögzítőfékkel és tartozékokkal  
(pl. védőhuzattal, profilmélységmérő, abroncsnyomás-ellenőrző),  
max. terhelés: 100 kg
11 990 Ft/db

11 990 Ft

/darab

7 999 Ft

/készlet

49 990 Ft

/darab

sűrített levegős 
tömlődob

Kompresszor, 50 l*
• olajkenéses, kéthengeres, dugattyús kompresszor  

50 literes tartállyal
• szívóteljesítmény: 419 l/perc
• motor szívóteljesítmény: 2,2 kW
• üzemi nyomás: max. 10 bar
• fordulatszám: 2 850 perc-1

• kémlelőablak az olajszint ellenőrzéséhez 
• 2 gyorscsatlakozóval és manométerrel
• 2 kerékkel és fogantyúval felszerelve a könnyebb  

mozgathatóság érdekében
• nyomásszabályzóval, biztonsági szeleppel,  

levegőszűrővel és kondenzvíz-leengedő csappal
49 990 Ft/db

Autós izzókészlet, 11 darabos*
12 V-on működtethető (személyautó), 

különböző H4 vagy H7 halogén  
típusú izzók és biztosítékok

1 599 Ft/készlet

1 599 Ft

/készlet

41,90 kg

1419042679

abroncsok nélkül

Kompresszortartozékok*
az 50 literes WORKZONE kompresszorhoz és minden egyéb, EURO gyorscsatlakozóval felszerelt kompresszorhoz
• tartozékkészlet kompresszorhoz, 5 részes: festőpisztoly, olajszóró pisztoly, fúvópisztoly, gumiabroncstöltő manométerrel, sűrített levegős 

spirálcső, 5 m vagy 
• sűrített levegős racsnis csavarozókészlet, 16 részes: 7 darab dugókulccsal, 3 bitfejjel és egyéb tartozékokkal, változtatható fordulatszám, 

max. 60 Nm forgatónyomaték vagy
• sűrített levegős szög- és kapocsbelövő: 500 darab szöggel, 500 darab kapoccsal és további tartozékokkal vagy
• sűrített levegős vésőkalapács-készlet, 10 részes: 5 részes vésőkészlettel (175 mm) és egyéb tartozékokkal vagy
• sűrített levegős excentercsiszoló: csiszolópapírral és egyéb tartozékokkal vagy
• sűrített levegős tömlődob: 10 m tömlővel vagy
• sűrített levegős ütvecsavarozó-készlet, 16 részes: 10 darab dugókulccsal és egyéb tartozékokkal, max. forgatónyomaték: 310 Nm vagy
• sűrítettlevegő-előkészítő egység vagy
• sűrített levegős lemezvágó olló: max. 2,4 mm-es anyagvastagsághoz vagy
• sűrített levegős homokszórópisztoly-készlet, 9 részes: 4 különböző fúvókával és 2 kg szóróanyaggal
7 999 Ft/készlet sűrített levegős racsnis 

csavarozókészlet, 16 részes

Ft

/készlet

leleleleevegvegvegvegvvegvegvegős őős őőss homhomhomhomhomhomhoomoksoksoksoksokkskskoksoksokszórzórzózózórzórzórórz ópiópiópiópiópóppppppppp sztsztsztsztzszszzzszzttolyolyolyolyyy-ké-ké-ké-kéké-ké-kékészlszlszlszlszlz et,et,et,et,et,et,tet, 9 9 9 999 résrésrésrésrészezeszeszzesz s: : : 4 k44 k4 k4 k4 ülöülöülöüülöüü nbönbönbönbbbnböbbn zőzőzőzőőzőzőő fúvfúvfúvfúvvfúvfúvú ókáókáókáókókáááákávavvalvalvalaaavalvaval ésééséséséésé
éséséséséséé zlezlezlelezlezlezlel ttttttt

Autó
12 V-on

különbö
típusú izz

1 599 Ft/ké

/k

csavarozókészlet, 16 részescsavarozókéészlet, 16 részeszlet, 16 részess

sűrített levegős 
homokszórópisztoly- 

készlet, 9 részes

sűrítettlevegő-
előkészítő egységeelőkészítő egy geelőkészíelőkéészítő egtő egyy gg

homokszórópisztoly- homoksszórópisztirópisztolyoly--
készlet, 9 részeséé l 9 éé
m ppp
kéészl ,let, 99et, 9 réélet, 9 részeszess

sűrítettlevegő-sűrítítettlevegő--sűrítettlevegősűrítettlevegő
eelőkészítő egységlőkészíeeeelőkés í

s gg
előkészítítő egőítő egyséységg

tartozékkészlet  
kompresszorhoz, 5 részes

sűrített levegős 
vésőkalapács-készlet, 

10 részes:

***használatra való alkalmasság

1111213945

***

**

1111213924

**bevizsgált és ellenőrzött típusok

**

**bevizsgált biztonság
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.04. vasárnaptól

899 Ft

/darab

Női „push-up” harisnyanadrág*
40 den, „push-up” hatású: karcsúbb  
és vonzóbb alakot kölcsönöz
az egyedülálló „lapos has”  
és „emelő” hatás segítségével,
az elasztikus betét feszessé  
és formássá teszi a combokat
méret: 36/38 - 44/46
899 Ft/db

3 499 Ft

/darab

Női sztreccs farmernadrág*
modern és kényelmes, 5 zsebes nadrág 
cipzárral és gombbal, egyes modelleknél 
díszvarrás a hátsó zseben és enyhén 
koptatott hatás a combrészen 
méret: 36 - 44
3 499 Ft/db

3 999 Ft

/pár

Női vagy férfi szabadidőcipő*
puha textilanyagból, divatos színekben,  
a könnyű talpnak köszönhetően  
kényelmes viselet
méret: 37 - 45
3 999 Ft/pár

320-02-SHS B17

szabadidős tevékeny-
ségekhez tökéletes 
viselet

1 099 Ft

/flakon

Szájvíz*
Cool Mint
500 ml/flakon
2 198 Ft/l

799 Ft

/darab

Repair&Protect Soft fogkefe*
a külső, elkeskenyedő szálak a lágy  
sörtevégeket még rugalmasabbá  
teszik, ez segít megvédeni  
a fogainkat a túl erős fogmosás  
okozta fogzománckopástól 
799 Ft/db

Női pizsama*
hosszú ujjú felső vidám motívumokkal az elején, 
ill. leggings vagy megkötős derekú nadrág, 
magas pamuttartalommal 
méret: 34 - 40/42
3 999 Ft/garnitúra

3 999 Ft

/garnitúra

t

különböző színek 
és modellek

1 999 Ft

/csomag/darab

Női csipkés  
fehérnemű*
kiváló minőségű, rendkívül  
puha anyag, dekoratív  
csipkedíszítéssel és egyszínű 
betétekkel kombinálva
• női alsó vagy tanga, 2 darab:  

méret: 36/38 - 44/46 vagy
• melltartó, 1 darab: szivacsos  

kosárral és merevítővel 
méret: 75 B, C, D, 80 B, C, 85 B

2 vagy 1 darab/csomag
999,50 / 1 999 Ft/db

1 599 Ft

/darab
Női póló*
Campus stílusú, kényelmes felsőrész kerek 
nyakkivágással, rövid vagy 3/4-es ujjal,  
egy- vagy többszínű modellek, egyes modellek 
nyomott mintával
méret: 34 - 44/46
1 599 Ft/db

delle ,

éret
99 Ft/db

normál szabás

2 499 Ft

/darab

Női tunika*
100 % viszkóz, hosszú ujjú, egyes modellek ujja 
felhajtható, az ujjak végén gombos mandzset-
tával vagy megkötőszalaggal, V-alakú  
nyakkivágás, fodrokkal vagy  
rövid gombolással, az anyag  
lágy esésének köszönhetően  
kellemes viselet
méret: 36/38 - 44/46
2 499 Ft/db

normál szabás 1 099 Ft

/tubus

Pronamel Multi-Action fogkrém*
speciálisan kifejlesztve, hogy megvédje  
a fogakat a saverózió hatásaitól
75 ml/tubus
14 653,33 Ft/l

különböző színekben

Oscar-díjas DVD-film*
többféle cím
999 Ft/db

999 Ft

/darab

szűk szabás

Repair&Protect  
Whitening fogkrém*
segít helyreállítani 
és megvédeni a fog 
érzékeny területeit
75 ml/tubus
14 653,33 Ft/l 1 099 Ft

/tubus

Multi Care fogkrém*
fluoridos fogkrém, napi kétszeri fog- 
mosás mellett tartós védelmet épít ki  
a fogérzékenységgel szemben
75 ml/tubus
11 986,67 Ft/l

899 Ft

/tubus799 Ft

/tubus

Deep Clean fogkrém*
alapos tisztítás és tartós frissesség 
az érzékeny fogak számára
75 ml/tubus
10 653,33 Ft/l

a szürke modell 
kivételével:
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198-01-SHS B17

a cipők oldalt 
és a talpukon 

világítanak

Kisgyermek világítós cipő*
villogó fénypontok ragyognak minden  
lépésnél, könnyen kezelhető anyagú 
felsőrész, bordázott talp 
méret: 23 - 30
3 499 Ft/pár

3 499 Ft

/pár

Gyermek világítós cipő*
villogó fénypontok ragyognak minden 
lépésnél, könnyen kezelhető anyagú 
felsőrész, bordázott talp 
méret: 31 - 37
3 999 Ft/pár

198-03-SHS B17

3 999 Ft

/pár

mágikus flitterekkel: a flittereket 
különböző irányba simítva más 
és más motívum jelenik meg

a szürke modell 
kivételével:

Gyermek hosszú ujjú póló*
flitteres, bőrbarát és nagyon kényelmes 
méret: 110/116 - 158/164
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Kisgyermek bélelt esőruha vagy esőoverál*
funkcionális, víz- és szélálló, meleg polárbéléssel,  
kapucnival és fényvisszaverő csíkokkal
• esőoverál: méret: 74/80 - 86/92 vagy
• esőruha, 2 részes: méret: 86/92 - 122/128
5 999 garnitúra/db

aa, 2 részes: méret: 8
nnitúra/db

ő ccsíkíkokkal
86/6/92 vagvagy
866/9922 -- 1122/1228

fli kk l fli kfli kk l fli kkk l fli k

242-03-SHS B17

Baba vagy kisgyermek gumicsizma*
vízálló csizma csúszásgátló talppal és fényvisszaverő 
csíkokkal a jobb láthatóságért
méret: 18 - 28
2 999 Ft/pár

2 999 Ft

/pár

a macskás és bálnás 
modell 18 - 23-as 

méretben kapható

egyes modellek 
3D-mintával

TAVASZI ZÁPOR?
SEBAJ!

modellek modellodellek ek 
intávalintáintávavall

Garda-tó, Olaszország 
Szállás**** + belépés  
a Gardaland kalandparkba 
47 990 Ft/fő/2 éjtől.**

G
S
a
4

AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
MOST UTAZNI IS

5 999 Ft

/garnitúra/darab

a csíkos és csillagos 
modell 24 - 28-as 

méretben kapható

A részleteket és további ajánlatainkat 
keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

Szuper 

családi 

ajánlat!
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.04. vasárnaptól

Gyermek takarítószett*
játék takarítószett gyermekek számára:
• seprű,
• felmosó,
• kézi seprű és lapát,
• mikroszálas kendő és 
• tisztítószivacs
2 499 Ft/szett

2 499 Ft

/szett

6 499 Ft

/darab

ABC Nagy állatfarm*
hang- és fényeffektekkel, 
mechanikus funkciókkal, 
elemmel
6 499 Ft/db

Húsvéti kifestőfüzet*
16 oldalas, többféle cím
199 Ft/db

199 Ft

/darab

Kisbolt-játékszett fából*
részben natúr fából és színesre  
lakkozott elemekből készült,  
számos polccal, tartozékokkal
14 990 Ft/szett

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

miniatűr 
termékekkel

mágnestábla 
mágnesekkel

Játékmérleg és -kassza,  
valamint plüssállatok 
nélkül.

Sew Cool játék varrógép*
varrás cérna nélkül, különböző motívu-
mokhoz való mintákkal, töltőanyaggal és 
kiegészítőkkel, pl. masnikkal és gombokkal, 
az elemeket a csomag nem tartalmazza,  
6 éves kortól ajánlott
6 999 Ft/készlet

m tartalmazza,

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 Sew Cool játék varrógép termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és  
választékban áll rendelkezésre. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

5 999 Ft

/szett

Tűzoltó Sam járművek*
4 darabos fém járműszett
5 999 Ft/szett

HÚSVÉTI VÁRAKOZÁS
ÖRÖMTELI

k takarítószett*
ószett gyermekek számára:

és lapát,
ss kenkendődő ésés
cs
t

Ft

/szett

A feleA f llA felA feleA feleA feleA felelősségősséglősséglősséglősségélősségősségggteljeteljesteljesesljeseAAAA ffffeeeeellllllleeeellllőőőőőőőőőősssssssssééééééééééggggggggttteee jjjjlljesljesejeellljjjjeeeeess
őgaőgaőgaőgaőgaőgaaőgaaőgazdálkozdálkozdálkozdálkodálkozdálkozdálkozdálkozdálkod ádás jedá jádás jedás jedás jedás jedás jeedás jedás jedás jel éélzéseélzésezéseéselzéselzéseőőőőőőőőőőőőgggggaaaaaaaaaazzzzzzzddddddddááááááááááállllkkkkokooooddddddááááááááásssss jjjjjjeeel éélzé eéselzéselzlzéseeeeeeeelllllzzzzééééééééssseeeeeeee

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.

6 999 Ft/készlet

-3 000 Ft

6 999
Ft/készlet

9 999 Ft helyett

-3 000 Ft

14 990
Ft/szett

17 990 Ft helyett

A kisbolt-játékszett fából termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban 
és választékban áll rendelkezésre. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

Filctollkészlet  
fémdobozban*
100 darab Carioca filctoll 
fémdobozban,  
kis színezőfüzettel
3 999 Ft/készlet

3 999 Ft

/készlet

Babaápolási termék*
• lágy fürdető, 500 ml vagy 
• aroma fürdető, 500 ml vagy 
• sampon, 500 ml vagy 
• aroma olaj, 200 ml
500 ml vagy 200 ml/flakon
1 398 / 3 495 Ft/l

699 Ft

/flakon
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*A Kinder Meglepetés kislányoknak termékben az aktuálisan forgalmazott
teljes mennyiség átlagosan 20%-a tartalmazza a The Power Girls sorozat játékainak valamelyikét.

TM
 &

 ©
 2018 C

artoon N
etw

ork.

1 799 Ft

/darab

Magyar népmesék 
mesekönyv*
klasszikus magyar népmesék  
népi motívumokkal díszített  
képeskönyvben, többféle cím
1 799 Ft/db

2 690 Ft

/darab/csomag

LEGO DVD-film*
• LEGO Ninjago DVD vagy
• LEGO DVD-válogatás
2 690 Ft/db/csomag

999 Ft

/darabLEGO mesefilm DVD*
többféle cím
999 Ft/db

75193
Millenium Falcon™ 

Microfighter

75194
Első rendi TIE 

Vadász™ Microfighter

70628
Lloyd - Spinjitzu 

mester

60178
Sebességrekorder autó

10750 
Közúti szerelőkocsi

60171
Hegyi szökevények

31072
Extrém motorok 

A LEGO, a LEGO logo, a DUPLO, a NEXO KNIGHTS, a Minifigurák a LEGO Group védjegye. ©2018 The LEGO Group. Minden jog fenntartva. © & ™ Lucasfilm Ltd. A kép illusztráció.  

LEGO.HU

41327
Mia hálószobája 10870

Háziállatok

Játékkészlet*
modelltől függően 
1,5 éves kortól 14 éves korig ajánlott 
2 699 Ft/készlet

2 699 Ft

/készlet

Csokoládétojás tartóban, 
10 darab*
10 x 20 g/doboz
2 995 Ft/kg 599 Ft

/doboz

az aktuálisan forgalmazzott
tlagosan 20%-a tartalmazza a The Powerwer Girls sorozat játékainak k valamelyikét.

10751075070 00
úti sszerezereeezerereelőkoőkőkolőkolőkol klőkokokoccsicssicscsiscssicsics

10858
Első házikedvencek kirakóm

Gyermeknevelési könyv*
hasznos kézikönyv szülőknek,  
többféle cím
2 699 Ft/db

2 699 Ft

/darab

LEG
• LEG
• LEG
2 62 699

289 Ft

/darab

Meglepetés tojás*
Pindúr pandúrok
20 g/darab
14 450 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

ELKÉSZÍTÉS:
1. lépés: Előző nap felforraljuk a vizet, a kávébabot és  
a lefőtt kávét, majd lefedjük és 10 percig állni hagyjuk.  
A kávébabot kiszedjük a folyadékból és a levet lehűtjük.  
A kávébabot egy szitán átmossuk és egy éjszakára  
a habtejszínbe tesszük.
2. lépés: A sütőt 180 °C-ra felmelegítjük (felső-alsó 
sütés), és egy kisebb sütőformát sütőpapírral kibélelünk. 
A lisztet egy tálban összekeverjük a cukorral, a kakaó-
porral, a sóval és a sütőporral. Az olajat, a kávét, az ecetet 
és a vanillincukrot a száraz összetevőkhöz adjunk, majd 
robotgéppel addig keverjük, amíg homogén tésztát  
nem kapunk.

HOZZÁVALÓK A TÉSZTÁHOZ:
100 g NAGYI TITKA extra finom  
süteményliszt
100 g HAPPY HARVEST kristálycukor
10 g DR. OETKER holland kakaópor
60 ml AMAROY erős kávé (lefőzve)
60 ml víz
3 ek. AMAROY szemes kávé, kávébab
1/8 tk. LE GUSTO fűszermalom,  
tengeri só
1/2 tk. BELLA sütőpor
50 ml OSANA napraforgóolaj
2 tk. LOMEE ételecet
1 csomag BELLA vanillincukor

MEGLEPETÉSEK

A DÍSZÍTÉSHEZ:
250 ml MILFINA féltartós habtejszín
2 cl BLACKSTONE krémlikőr, kávés
1 csomag BELLA habfixáló
1 ek. porcukor
20 g SNACK FUN pisztácia, natúr
ízlés szerint DR. OETKER dekorgyöngy 
vagy konfetti dekorcukor
ízlés szerint BELLA csokoládé  
süteménydekoráció
ízlés szerint málnaszemek és  
mentalevél a díszítéshez

3. lépés: A tésztát az előkészített sütőformába öntjük  
és az előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük, ha  
elkészült, a formában hagyjuk kihűlni.
4. lépés: A habfixálót egy szitán átszűrjük, hogy  
a kávébabot ki tudjuk szedni belőle, majd a porcukor-
ral és a habfixálóval összekeverjük és felverjük.
5. lépés: A pisztáciát apróra vágjuk.
6. lépés: A tésztát 6-felé vágjuk, kávélikőrt csöpög-
tetünk rá és megszórjuk a pisztáciával. A tejszínhabot 
a pisztáciára halmozzuk, majd ízlés szerint tovább 
díszíthetjük dekorgyönggyel vagy dekorcukorral,  
valamint csokoládédekorációval vagy málnaszemekkel.

03.04. vasárnaptól

Holland kakaópor*
20 - 22 % kakaóvaj-tartalom 
70 g/doboz
4 271,43 Ft/kg

299 Ft

/doboz

Dekorgyöngy*
fehér színben
30 g/csomag
5 966,67 Ft/kg

Mini kávés  
sütemény könnyű

kb. 60 perc

179 Ft

/csomag

Konfetti 
dekorcukor*
színes
30 g/csomag
5 966,67 Ft/kg

179 Ft

/csomag
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Brownies-alappor*
436 g/doboz
1 511,47 Ft/kg

Tortakrém-
alappor*
csokoládés
145 g/csomag
2 062,07 Ft/kg

Csokoládé  
süteménydekoráció*
különböző motívumok húsvéti  
sütemények és torták díszítéséhez
28 g, 25 g vagy 22 g/csomag
21 392,86 / 23 960 / 27 227,27 Ft/kg

599 Ft

/csomag

Búzafinomliszt*
1 kg/csomag
159 Ft/kg

159 Ft

/csomag

Extra finom 
süteményliszt*
1 kg/csomag
189 Ft/kg

189 Ft

/csomag

Kelt tészta  
süteményliszt*
1 kg/csomag
189 Ft/kg

189 Ft

/csomag

699Ft

/szett

Piskótaalappor*
300 g/csomag
1 230 Ft/kg

369 Ft

/csomag

Mousse csokoládés  
habkrém vagy  
Tiramisukrém*
92 g vagy 70 g/csomag
3 793,48 / 4 985,71 Ft/kg

349 Ft

/csomag

Sütőmargarin*
500 g/darab
798 Ft/kg

399 Ft

/darab

Nutella 
mogyorókrém*
750 g/üveg
2 265,33 Ft/kg

1 699 Ft

/üveg

Ft

Tortagyertyák*
különböző fajták és színek
75, 28, 20, 17, 16, 13, 9 vagy 
5 darab vagy 2 részes/szett
9,32 / 24,96 / 34,95 / 41,12 / 
43,69 / 53,77 / 77,67 /  
139,80 Ft/db / 699 Ft/szett

Húsvéti szalvéta, 
20 darab*
1 rétegű mintás szalvéta
20 darab/csomag
4,95 Ft/db

99 Ft

/csomag

Süteményalappor*
• citromos vagy
• csokoládépelyhes vagy
• mákos-marcipános sütemény
500 g/doboz
798 Ft/kg

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

500500500500500500 g/g/g/g/g/dobdobdobdoboo ozozozoz
79798798798798 FtFtFtFt/kg/kg/kg/kg/kgkgg -100 Ft

399
Ft/doboz

499 Ft helyett

659 Ft

/doboz

299 Ft

/csomag 

NuNuNuNN tttt
momomoggg
75075075075750 ggg
2 22 2 265656555
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Állandó kínálatunkból ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

ELKÉSZÍTÉS:
A tojásokat egy tálban felverjük, majd hozzákeverünk egy kis tejet.  
A lisztet és a sütőport összekeverjük, majd a maradék tejjel felváltva,  
csomómentesen összedolgozzuk a tojásokkal.
Egy teflonserpenyőben felhevítünk egy kis olajat. A nyulak testéhez egy 
nagyobb, míg a fejükhöz egy kisebb palacsintát sütünk. A fülekhez és  
a tappancsokhoz még kisebb formákat öntünk a serpenyőbe, melyeket 
mind a két oldalukról kb. 2-3 perc alatt megsütünk.
A csokoládét felmelegítjük, és a tappancsokra egy hurkapálca segítsé-
gével 3 kis csokoládépontot festünk. A tejszínt felverjük a habfixálóval.  
A banánt karikákra vágjuk, és 1-1 szeletet a palacsintatalpakra helyezünk. 
A nyulat a tányéron összerakjuk a palacsintákból, végül tejszínből 
farkincát készítünk.
 
TIPP: Tálaláskor juharsziruppal, porcukorral vagy marcipán torta- 
dekorációval díszíthetjük.
 

HOZZÁVALÓK:
2 darab GOLDLAND tojás
100 g ARANYKALÁSZ finomliszt
½ tk. BELLA sütőpor
½ csomag BELLA vanillincukor
1/8 l MILFINA tej
a sütéshez OSANA napraforgóolaj
10 g MOSER ROTH prémium tejcsokoládé
1 darab banán
1/8 l MILFINA féltartós habtejszín
½ csomag BELLA habfixáló
BELLA marcipán tortadekoráció

Húsvéti
palacsintanyúl

Féltartós habtejszín
30 % zsírtartalom
250 ml/csomag
636 Ft/l

-36 %

159
Ft/csomag

249 Ft helyett89 Ft

/csomag
Habfixáló vagy 
tortazselé 
5 vagy 3 darab/csomag
5 x 8 g vagy 3 x 12 g/csomag
2 225 / 2 472,22 Ft/kg 

Marcipán tortadekoráció*
sütemények és torták dekoratív  
díszítéséhez, különböző figurák
30 g, 29 g, 24 g, 22 g, 15 g vagy 8 g/készlet
23 300 / 24 103,45 / 29 125 /
31 772,73 / 46 600 / 87 375 Ft/kg

699 Ft

/készlet

közepes

kb. 40 Min.

Kapható 03.04-től 
a készlet erejéig!

Érvényes  
03.04-től 03.07-ig!

gggguráuráuráurákkkkkkk
gygygygyg 8 8888 88 g/kg/kg/kg/készészészészzletletletete

ttt/kg/kg/kg/kg

t
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Mazsola
250 g/csomag
876 Ft/kg

-17 %

189
Ft/tégely

229 Ft helyett

Élesztő 
2 x 42 g/csomag 
583,33 Ft/kg

-28 %

49
Ft/csomag

69 Ft helyett

Áfonya extradzsem
50 % gyümölcstartalom
450 g/üveg
1 553,33 Ft/kg

Őrölt fahéj
20 g/csomag
2 450 Ft/kg

49 Ft

/csomag

99 Ft

/csomag

 
Sütőpapír 
20 méter vagy 30 ív/doboz 
13,95 Ft/m / 9,30 Ft/ív

aaaapíppppppp
vagvagvagy 3y 3y 3y 33y 0 í0 í0 000 vv

////// 99999,9,3030300300303030 Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/FtFt/ívívívívíívíív

pípípípírrrrr
33330 íí0 íí00 ív/dv/dv/dv/dv/dv/v obobobobooboooz z z z z 

-30 %

279
Ft/doboz

399 Ft helyett

Rumaroma
38 ml/flakon
4 447,37 Ft/l

169Ft

/flakon

699Ft

/üveg Meggybefőtt 
680 g/üveg 
1 140 Ft/kg 
(töltőtömeg)

399Ft

/üveg

Ft

 
Sütőpor
8 darab/csomag
8 x 15,5 g/csomag 
798,39 Ft/kg

 
Vanillincukor
12 darab/csomag
12 x 8 g/csomag 
718,75 Ft/kg
2 2 22 x 8x 8x 8x 8 ggg/g/csocsocsocsomagmagmagmag 
18181818,75,75,75,7575757 FtFtFtFt/kg/kg/kg/kggg -27 %

69
Ft/csomag

95 Ft helyett

Marcipánmassza
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

 
Instant zselatin
30 g/csomag 
6 633,33 Ft/kg

199Ft

/csomag

599Ft

/csomag

17

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

Leveles tészta
275 g/csomag
723,64 Ft/kg

MMMMMM
22222
22222

Sovány krémtehéntúró
1 % zsírtartalom
250 g/tégely
756 Ft/kg

ééé

Érvényes  
03.04-től 03.07-ig!

Érvényes  
03.04-től 03.07-ig!

Érvényes  
03.04-től 03.07-ig!

Érvényes  
03.04-től 03.07-ig!

Érvényes  
03.04-től 03.07-ig!

Érvényes  
03.04-től 03.07-ig!

MMMMM
inininin

Ft

Kókuszreszelék
200 g/csomag
1 345 Ft/kg

269Ft

/csomag

50505050 g/g/g//g/csocsocsocsocsomagmagmagmagmagmm
76767676 FtFtFtFt/kg/kg/kg/kg/kg/kg

25252525
8888 -50 Ft

219
Ft/csomag

269 Ft helyett
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03.04. vasárnaptól ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Bio fűszer*
• sültkrumpli-fűszerkeverék, 45 g vagy 
• pizza-fűszerkeverék, 35 g vagy 
• hal-fűszerkeverék, 35 g vagy 
• saláta-fűszerkeverék, 25 g vagy  
• kakukkfű, 25 g vagy 
• bazsalikom, 20 g
45 g, 35 g, 25 g vagy 20 g/csomag
13 311,11 / 17 114,29 / 23 960 / 29 950 Ft/kg

599 Ft

/csomag

Bio puffasztott snack*
• kukoricaszelet popcornnal vagy
• almás-málnás-áfonyás rizsszelet
50 g/csomag
7 980 Ft/kg

399 Ft

/csomag

Bio vegetáriánus étel*
• vargányás polenta, 250 g vagy
• vargányás rizottó, 250 g vagy
• zöldséges kuszkusz, 250 g vagy
• paradicsomos rizottó, 200 g
250 g vagy 200 g/csomag
3 596 / 4 495 Ft/kg

899 Ft

/csomag

Bio agávészirup*
édesítésre 
360 ml/flakon
3 886,11 Ft/l

1 399 Ft

/flakon

BIO, •
0 g

80

Mi

•
50 g
7 980

Bio sűrített  
paradicsom*
kétszeresen koncentrált 
200 g/tubus
1 495 Ft/kg

Bio sütő- vagy szójaolaj*
• bio sütőolaj: tökéletesen alkalmas  

hússütéshez, süteménysütéshez és bő 
olajban történő sütéshez, rendkívül  
hőálló vagy

• bio szójaolaj: univerzálisan felhasznál-
ható hideg- és melegkonyhai ételekhez

750 ml/üveg
1 332 Ft/l

Bio csemege-
kukorica*
szuperédes  
és ropogós 
150 g/doboz
1 421,43 Ft/kg 
(töltőtömeg)

999 Ft

/üveg

Bio
par
kétsz
200 g
1 495

Ft

Bio kókuszolaj*
szűz
természetes, hidegen sajtolt
200 ml/üveg
4 995 Ft/l

Bio gyümölcs- vagy 
zöldséglé*
• zöldséglé vagy
• répalé vagy
• reggeli ital
0,5 l/üveg
898 Ft/l

449 Ft

/üveg

t

199 Ft

/doboz

A bio sütő- vagy szójaolaj 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.

A bio sűrített paradicsom termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban  
és választékban áll rendelkezésre. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

ml/üveg750 m
Ft/l1 332 F -200 Ft

999
Ft/üveg

1 199 Ft helyett

-100 Ft

299
Ft/tubus

399 Ft helyett

us étel*
0 g vagy
g vagy

50 g vagy
200 g
ag

Ft

Bio
zöl
• zöl
• rép
• reg
0,5 l
898 

a paradicsomos 
rizottó kivételével:

agy

Ft/kg
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Friss
zöldség és gyümölcs!

03.01 - 03.07. csütörtöktől szerdáig 

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

-37 %

299
Ft/csomag

479 Ft helyett

Fürtös
szilvaparadicsom
I. osztály 
400 g/csomag
997,50 Ft/kg

-42 %

399
Ft/csomag

699 Ft helyett

Mandarin
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

Citrom
I. osztály 
/kg 
379 Ft/kg

-45 %

379
Ft/kg

699 Ft helyettMaMaMaManddddara innnn
II. .I. I oszoszoszosztáltáltáltáltályyy
/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kgggg/kg
299299299922929292992999 FttFtFtFtFt/kgk/kgkg/kg/ ggg -40 %

299
Ft/kg

499 Ft helyett

Kaliforniai 
paprika
I. osztály 
/kg
669 Ft/kg

-25 %

669
Ft/kg

899 Ft helyett

-30 %

279
Ft/doboz

399 Ft helyett

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

%

Rózsa- vagy  
tulipáncsokor 
többféle színben,
7 szál/csokor
699 Ft/csokor6699 Ft/csokor

-100 Ft

699
Ft/csokor

799 Ft helyett

Érvényes  
03.06-tól 03.08-ig.

A friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak! 
A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet. ALDI | 23



AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

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

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

-30 %

69
Ft/darab

99 Ft helyett

V á tt

-25 %

149
Ft/pohár

199 Ft helyett

Kolbásszal töltött 
karaj
füstölt, főtt
80 g/csomag
2 487,50 Ft/kg

Donut-fánk
epres vagy  
csokoládés vagy 
színes cukros
58 g/darab
1 189,66 Ft/kg

Pirított hagyma
150 g/doboz
1 326,67 Ft/kg1 326,6 67 Ft/kg

-33 %

199
Ft/doboz

299 Ft helyett

6 Ft/kg
tömeg)

-15 %

169
Ft/üveg

199 Ft helyett

-35 %

129
Ft/kg

199 Ft helyett

-33 %

199
Ft/kg

299 Ft helyett

Sahnekefir
gyümölcsös, savanyú  
tejkészítmény 
többféle
250 g/pohár
596 Ft/kg

 
Vegyes gombakeverék 
500 g/üveg 
1 375,86 Ft/kg 
(töltőtömeg)

, g
(töltőtömeg)

-27 %

399
Ft/üveg

549 Ft helyett

Cékla
I. osztály 
/kg
129 Ft/kg

Zeller
I. osztály 
/kg 
199 Ft/kg

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.hu
**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.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON!

ALDI AZ

feltüntetett es
( )

ééében feltüntetett
ál lálh ó

2018. MÁRCIUS 1 – 4.

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.03 - 03.04. szombat - vasárnap
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