
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 03.08. CSÜTÖRTÖKTŐL 03.14. SZERDÁIG    

Prémium 
smoothie-készítő*
12 990 Ft/készlet

12 990 Ft

/készlet

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. 10. hét aldi.hu

ÖRÖM
AZ ALDI-VAL FŐZNI

f l l A ék k d k á ió élkül k ül k á í á A ékill ánem betétdíjasok Az ár minde

-20 %

519
Ft/csomag

649 Ft helyett

-34 %

229
Ft/doboz

349 Ft helyett

Alma- vagy 
light almanektár
50 % gyümölcs-
tartalom
1,5 l/doboz
152,67 Ft/l

Gyermek kerti 
szerszám*
999 Ft/db

999 Ft

/darab

-25 %

659
Ft/darab

879 Ft helyett

Ementáli sajt
400 g/darab
1 647,50 Ft/kg

Prémium 
sertéssonka
natúr vagy füstölt 
200 g/csomag
2 595 Ft/kg

Zöldborsó
zsenge 
1 kg/csomag 
299 Ft/kgFt/kg

-30 %

299
Ft/csomag

429 Ft helyett

Gyümölcslekvár*
250 g/üveg
1 996 Ft/kg

499 Ft

/üveg

Ft

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 20 - 21. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 10 - 11. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 15. OLDALAKON!É É

03.08. csütörtöktől

03.08. csütörtöktől

03.08. csütörtöktől

03.11. vasárnaptól

Alumíniumroller*
9 999 Ft/db

9 999 Ft

/darab

ptól

MÁRCIUS 15-ÉN ZÁRVA TARTUNK!



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

03.08. csütörtöktől

Csirkecomb
alsó- vagy felsőcomb 
vákuumcsomagolt 
/kg 
499 Ft/kg

-28 %

499
Ft/kg

699 Ft helyett

Érvényes  
03.08-tól 03.14-ig!

 
Natúr rudi
30 g/darab
966,67 Ft/kg

-25 %

29
Ft/darab

39 Ft helyett

Puding
csokoládés vagy 
vaníliás 
500 g/pohár 
538 Ft/kg

-26 %

269
Ft/pohár

365 Ft helyett

Tejszelet
140 g (5 x 28 g)/csomag 
3 178,57 Ft/kg

-15 %

445
Ft/csomag

525 Ft helyett

Hummus 
csicseriborsópüré
natúr szezámmaggal vagy  
pikáns vagy currys
200 g/tégely
1 745 Ft/kg

-37 %

249
Ft/doboz

399 Ft helyett

ÚJ TERMÉK!

Kacsa és liba 
tepertőkrém
natúr vagy 
magyaros
200 g/doboz
1 245 Ft/kg

-30 %

349
Ft/tégely

499 Ft helyett

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett

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

 
Sertéskaraj
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg 
1 249 Ft/kg 

-400 Ft

1 249
Ft/kg

1 649 Ft helyett

tálalási javaslat

Baromfi-
felvágott
klasszikus vagy zöld borsos 
100 g/csomag 
2 990 Ft/kg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

Royal baromfisonka
natúr vagy paprikás vagy zöldfűszeres 
125 g/csomag
3 192 Ft/kg
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03.10. szombatig

Omnia Classic
őrölt, pörkölt kávé 
250 g/csomag
3 196 Ft/kg

-300 Ft

799
Ft/csomag

1 099 Ft helyett

-12 %

959
Ft/csomag

1 099 Ft helyett
Száraz kutyaeledel
3 kg/csomag
319,67 Ft/kg

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

-30 %

349
Ft/csomag

499 Ft helyett

-22 %

699
Ft/doboz

899 Ft helyett

-28 %

379
Ft/doboz

529 Ft helyett

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

fehérítő 
kendő:

Szemüvegtisztító kendő, 
50 darab
50 darab/doboz
5,98 Ft/db

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

Teljes kiőrlésű 
búzaliszt 
1 kg/csomag
129 Ft/kg

-35 %

129
Ft/csomag

199 Ft helyett

Májas kocka
csirkemájas töltelékkel
90 g/darab
766,67 Ft/kg

-30 %

69
Ft/darab

99 Ft helyett

Szeletelt 
gomba
400 g/doboz
865,22 Ft/kg
(töltőtömeg)

-33 %

199
Ft/doboz

299 Ft helyett

-30 %

349
Ft/doboz

499 Ft helyett

 
Lencsés 
egytálétel
800 g/doboz
436,25 Ft/kg

Gabona-
párnácskák
nugátkrémtöltelékkel
750 g/doboz
932 Ft/kg

3 kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

03.11. vasárnaptól

-25 %

299
Ft/darab

399 Ft helyett

Joghurt vagy
desszert
többféle
1 kg/vödör
699 Ft/kg

Olívaolajos 
margarin
250 g/doboz
796 Ft/kg

-33 %

199
Ft/doboz

299 Ft helyett

-35 %

109
Ft/darab

169 Ft helyett
Pekándiós párna
85 g/darab
1 282,35 Ft/kg

Füstölt szivárványos  
pisztrángfilé
ASC-tanúsítás
natúr vagy borsos vagy 
fokhagymás
125 g/csomag
4 792 Ft/kg

-33 %

599
Ft/csomag

899 Ft helyett

ÚJ TERMÉK!

699Ft

/vödör

Kókuszzsír
250 g/darab
1 196 Ft/kg

-26 %

849
Ft/csomag

1 149 Ft helyett

Májpástétom
natúr vagy 
metélőhagymás vagy 
szemcsés
175 g/tégely
1 994,29 Ft/kg

-30 %

349
Ft/tégely

499 Ft helyett

Tortelloni
sajtos vagy húsos vagy 
spenótos-ricottás 
400 g/csomag 
822,50 Ft/kg

-31 %

329
Ft/csomag

479 Ft helyett

 
Szendvics
szalámi-sajt vagy 
tojás-bacon vagy 
tonhalsaláta 
160 g, 150 g vagy 
140 g/csomag 
2 368,75 / 
2 526,67 /
2 707,14 Ft/kg

-15 %

379
Ft/csomag

449 Ft helyett

 
Hamburger- 
húspogácsa
51 % marhahús
1 kg/csomag
849 Ft/kg

1 kg
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03.14. szerdáig

Akácméz
500 g/üveg
2 398 Ft/kg

Hajlakk vagy 
hajzselé 
többféle 
250 ml/flakon vagy
150 ml/tubus
2 796 / 4 660 Ft/l

hajlakk:

-150 Ft

699
Ft/flakon/

tubus

849 Ft helyett

-30 %

229
Ft/csomag

329 Ft helyett

Burgonyapálcikák
sós vagy paprikás vagy hagymás-tejfölös 
125 g/csomag
1 832 Ft/kg

Sűrített paradicsom
140 g/doboz
707,14 Ft/kg

m
-37 %

99
Ft/doboz

159 Ft helyett

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

-33 %

399
Ft/üveg

599 Ft helyett

 
Tonhal
natúr vagy napraforgóolajban
3 x 80 g/csomag
3 565,48 Ft/kg (töltőtömeg)

-25 %

599
Ft/csomag

799 Ft helyett

-30 %

139
Ft/csomag

199 Ft helyett

Cérnametélt vagy 
cérnácska
8 tojásos 
250 g vagy  
200 g/csomag
556 / 695 Ft/kg

Majonéz vagy 
remuládmártás
500 ml/flakon
698 Ft/l

-22 %

349
Ft/flakon

449 Ft helyett

Instant leves
többféle
3 x 23 g, 3 x 19 g, 3 x 18 g, 3 x 16 g,  
3 x 15 g vagy 3 x 13 g/doboz
2 304,35 / 2 789,47 / 2 944,44 /  
3 312,50 / 3 533,33 /  
4 076,92 Ft/kg
3 312,50 / 3 533,33 /  
4 076,92 Ft/kg -36 %

159
Ft/doboz

249 Ft helyett

-200 Ft

1 199
Ft/üveg

1 399 Ft helyett

Vajas keksz
natúr vagy 
teljes kiőrlésű
400 g/csomag 
997,50 Ft/kg

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

-23 %

129
Ft/doboz

169 Ft helyett

Világos sör
4,2 % alkoholtartalom 
0,5 l/doboz
258 Ft/l

Zárószalagos 
szemeteszsák
30 vagy 60 literes
35 vagy 20 darab/csomag
9,69 / 16,95 Ft/db

-22 %

339
Ft/csomag

439 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.08. csütörtöktől

-100 Ft

699
Ft/csokor

799 Ft helyett

A cserepes növények csütörtöktől, a rózsa- és tulipáncsokrok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!  A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

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

199 Ft

/darab

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

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

Azálea
12 cm-es cserépben,
többféle színben
999 Ft/db 999 Ft

/darab

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

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

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

Klívia
12 cm-es cserépben,
többféle színben
1 999 Ft/db

Nőnapi virágcsokor
többféle színben
1 499 Ft/csokor

1 999 Ft

/darab

1 499 Ft

/csokor

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

199 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

Orchidea üvegben 
gyöngyökkel
többféle színben
2 999 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

Cserepes rózsa
10,5 cm-es cserépben,
többféle színben
699 Ft/db

699 Ft

/darab

Érvényes  
03.06-tól 03.08-ig!

Kapható 03.07-én és  
03.08-án a készlet erejéig!
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03.10. szombatig

Vino Frizzante IGT
száraz olasz gyöngyözőbor 
0,75 l/üveg
665,33 Ft/l665,33 Ft/l

-28 %

499
Ft/üveg

699 Ft helyett

Prizma
oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel ellátott, 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
1 332 Ft/l

-28 %

999
Ft/üveg

1 399 Ft helyett

Vegyes 
trüffel-praliné
alkohollal vagy
alkohol nélkül
200 g/doboz
4 995 Ft/kg

Choco Love 
csokoládéválogatás
280 g/doboz
3 567,86 Ft/kg

Praliné
tejcsokoládés vagy
pezsgős vagy
étcsokoládés vagy
narancslikőrös
129 g/doboz
6 193,80 Ft/kg

Pralinéválogatás
400 g/doboz 
1 747,50 Ft/kg -100 Ft

649
Ft/doboz

749 Ft helyett

Raffaello
150 g/doboz
5 326,67 Ft/kg

-20 %

799
Ft/doboz

999 Ft helyett

Salzburgi 
Mozart-golyók
297 g/csomag
3 363,64 Ft/kg

999 Ft

/csomag

999 Ft

/doboz

999 Ft

/doboz

799 Ft

/doboz

699 Ft

/doboz

Grande 
Alberone 
Rosé
félszáraz olasz rozé 
0,75 l/üveg 
1 332 Ft/l

0,75 l/üveg
1 332 Ft/l -23 %

999
Ft/üveg

1 299 Ft helyett

FÉLSZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

KÖNNYŰ 
TÉSZTAÉTELEKHEZ, 

HALAKHOZ, 
SZÁRNYASOKHOZ

OLASZORSZÁG

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 - 13 °C 

APERITIFKÉNT, 
SALÁTÁKHOZ, 

FEHÉR  HÚSOKHOZ, 
HALAKHOZ

BALATON

Belga praliné
250 g/doboz
2 596 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Magyar ízek, 
magyar értékek

03.08. csütörtöktől

Kiváló minőségű magyar kefir a Tolnatej Zrt.-től!

Gyulai vagy csabai 
páros kolbász 
250 g/csomag
2 796 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.08-tól 03.10-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.08-tól 03.10-ig!

Karaván sajt
bükkfával füstölt, 
ömlesztett
• arany vagy
• klasszikus
200 g/darab 
2 495 Ft/kg

Mozzarella mini
100 g/csomag
2 090 Ft/kg

i
-30 %

209
Ft/csomag

299 Ft helyett

-24 %

499
Ft/darab

659 Ft helyett

-36 %

99
Ft/pohár

155 Ft helyett

Körözött*
• házias vagy 
• csípős vagy 
• metélőhagymás
150 g/tégely
1 660 Ft/kg

249 Ft

/tégely

állandó  
kínálatunkból

Juhtúró*
125 g/darab
2 392 Ft/kg 299 Ft

/darab

án sajt
 füstölt,
t

t/kg Ft

1 399 Ft

/doboz

Szilvás Betyár 
praliné*
250 g/doboz
5 596 Ft/kg

-15 %

159
Ft/kancsó

189 Ft helyett

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

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.08-tól 03.10-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.08-tól 03.10-ig!

699 Ft

/csomag

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

Kancsós tej
2,8 % zsírtartalom
1 l/kancsó
159 Ft/l
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Salvia Magna szalvéta*
1 rétegű
35 darab/csomag
3,69 Ft/db

129 Ft

/csomag

-20 %

199
Ft/üveg

249 Ft helyett

Fűszerpaprika
csemege
100 g/csomag
2 590 Ft/kg

Darált paprika
• csípős vagy 
• csemege
200 g/üveg
995 Ft/kg

Extrudált 
kukoricapehely
• sós vagy 
• sajtos vagy 
• sonkás  
100 g/csomag 
790 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

állandó  
kínálatunkból

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.08-tól 03.10-ig!

Bianka papír zsebkendő*
aloe vera, 3 rétegű
100 darab/csomag
1,59 Ft/db

159 Ft

/csomag

199 Ft

/palack

Gyümölcsital*
• alma-málna- vagy 
• mandarinízű
1,5 l/palack
132,67 Ft/l

249 Ft

/csomag

Magyar kártya*
32 lapos
249 Ft/csomag

259 Ft

/csomag

Egri csillag
oltalom alatt álló
eredetmegjelölésű,
száraz fehérbor 
0,75 l/üveg 
1 065,33 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

799 Ft

/üveg

79 Ft

/csomag

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 °C 

EGER

TOKAJI 
Sárga-
muskotály
oltalom alatt álló
eredetmegjelölésű,
félédes fehérbor 
0,75 l/üveg 
932 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

699 Ft

/üveg

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C 

ÉDES ÍZVILÁGÚ 
ÉTELEKHEZ, 

DESSZERTEKHEZ

TOKAJ

Ft

/palack

ümölcsital*
ma-málna- vagy 

ndarinízű
palack
7 Ft/l
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

 

03.08. csütörtöktől

elem használata nem 
szükségesszükségesszükséges
választható hangjelzés  
és/vagy rezgés, így az  
állatok nem szoknak hozzáállatok nem szoknak hozzáállatok nem szoknak hozzá

földnyárssal

Napelemes vakondriasztó*
a talajba vezetett, alacsony frekvenciájú 
hanghullámok/rezgések segítségével  
elriasztja a vakondokat, cickányokat és 
mezei egereket, megbízható 24 órás 
üzem, még éjszaka is, az akkumulátort  
a napfény tölti fel, hatótávolság: 750 m²  
(a talaj jellegétől függően)
3 999 Ft/db

Fémkaspó*
világos titán, ill. antracit színekben
méret: kb. 31 x 31 x 40 cm (ho x szé x ma)
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

ideális új gyep 
telepítéséhez

Fűmag, 2 kg*
válogatott fűmagok keveréke, 
strapabíró és dúsan zöldellő 
kerti gyepfelületet biztosít, 
terhelhető és masszív,  
kb. 70 m2 területre elegendő
2 kg/csomag
1 249,50 Ft/kg

Virágláda*
műanyagból készült, fagy- és UV-álló
méret: 58 x 31 x 27,5 cm (ho x szé x ma)
2 499 Ft/db

különböző színekben

Műanyag virágtartó*
ütés-, fagy- és UV-álló, átmérő  
vagy hossz fajtától függően:  
kb. 38 - 40 cm, magasság modelltől 
függően: kb. 31 - 33 cm
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

Vetőszalag*
prémium minőség, egyszerű felhasználás, 
különböző fajták
• méret: 60 x 40 cm, pl. virágágyásokhoz vagy
• méret: 180 x 13,3 cm, pl. virágládákhoz 
599 Ft/csomag

extra nagy méret: 
190 cm hosszú

a termofedelek 
védelmet nyújtanak 
a faggyal szemben

egyszerűen, szerszám 
nélkül összeszerelhető

Szögletes oszlopos 
kaspó*
műanyagból készült, ütés-, 
fagy- és UV-álló, beltéri  
és kültéri használatra is 
alkalmas, űrtartalom: 16 l, 
méret: 30 x 30 x 80 cm  
(ho x szé x ma)
8 999 Ft/db

8 999 Ft

/darab

2 499 Ft

/darab

füg
2 49

599 Ft

/csomag

optimális magtávolság 
és fajtaeloszlás

3 999 Ft

/darab 2 499 Ft

/csomag

Magaságyás*
• az időjárásnak ellenálló és hőszigetelő kerti 

építőelemeket egymásba helyezve gyorsan 
összeszerelhető

• az elemes rendszernek köszönhetően hossza 
és magassága tetszés szerint bővíthető 

• a levehető, UV-álló termofedelek védik  
a növényeket az erős esőzés és a rövid 
időtartamú fagy ellen

• méret termofedelekkel együtt:  
190 x 60 x 51 cm (ho x szé x ma)

44 990 Ft/db

44 990 Ft

/darab

növények  
nélkül

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.

növények és 
termőföld nélkül
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A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Fa járólap*
• olajozott akácfából készült
• egyszerűen összeszerelhető  

és szétbontható
• beltéri és kültéri használatra  

is alkalmas, pl. teraszra,  
balkonra vagy télikertbe

• méret egyenként: 30 x 30 x 2,4 cm 
(1 csomag = 10 darab járólap, amely 
0,9 m² felületre elegendő)

10 darab/csomag
699,90 Ft/db

A fa járólapokat lerakás előtt vagy közvetlenül 
lerakás után alaposan meg kell olajozni.

i

az orgonát ültethetjük különálló 
bokorként, sövényként vagy évelő 
növények háttereként

Orgona*
19 cm-es cserépben, magasság 
cseréppel együtt: 50 - 70 cm,  
fehér, lila vagy rózsaszín virágok-
kal, rendkívül könnyen kezelhető 
és masszív, kültérre, téltűrő
3 499 Ft/db

Drótfonat-kerítés*
hatszögű fonott, magassága:  
50 cm, lyukbősége: 2,5 cm,  
UV-álló, rozsdamentes
•  horganyzott,  

hossz: 12 m vagy 
•  műanyag borítású,  

hossz: 10 m
12 m vagy 10 m/tekercs
166,58 / 199,90 Ft/m

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Gyermek kerti szerszám*
seprű, lombseprű, lapát, ásó, hegyes ásó 
vagy kétoldalas kapa, ellenőrzött gazdál-
kodásból származó fanyéllel
999 Ft/db

különböző színekben

Kerti dekorkavics,  
25 kg*
szemcseméret: 8 - 12 mm
25 kg/csomag
59,96 Ft/kg 1 499 Ft

/csomag

kerti dekorkavics, 
matt fehér

kerti dekorkavics, 
antracit

aaz orgonát üz orgonát üt ü
bokorként, 

gg
bokorként,nt,
növények hnövények hk h

TM

Játszóház homokozóval*
• a játszóház a görgős mechanizmus  

segítségével a homokozó fölé tolható,  
így védi a homokot a szennyeződéstől

• biztonsági retesz a véletlen nyitás  
és zárás ellen

• tetőfólia 80+ faktoros UV-védelemmel
• 3 oldalról bekerítve
• időjárásálló impregnált felület
• színes műanyag ütésvédő sarkok, valamint 

kényelmes ülőpad a tető alatt
• méret összecsukott állapotban: 133 x 133 cm 

(szé x mé), teljes magasság: 134 cm
• tömeg: 42 kg, a homokozó feltöltéséhez  

130 kg homok szükséges (a homok nem 
képezi az ajánlat részét)

• max. terhelhetőség: 100 kg
39 990 Ft/db

Játszóhomok, 25 kg*
100 % természetes, mosott játszóhomok  
gyermekek részére, optimális agyagtarta-
lommal, ideális építéshez és formázáshoz
25 kg/csomag
31,96 Ft/kg

Rózsatő*
különböző fajtájú nemesített, kúszó-, ágyás- vagy  
talajtakaró rózsák különböző színekben, kültérre, téltűrő
599 Ft/db

599 Ft

/darab

O
magass
- 70 cm- 70 cm,
zín virág

en kezelh
éltűrő

ág 
  
gok-
hető 

3 499 Ft

/darab

39 990 Ft

/darab

a görgős mechanizmus 
segítségével a homokozó 

könnyen letakarható

799 Ft

/csomag

a homokkal való játék 
fejleszti a kreativitást

999 Ft

/darab 1 999 Ft

/tekercs

6 999 Ft

/csomag

 darab járólap, amely 
e elegendő)
ag

az egymáshoz csatlakoztatható 
elemeknek köszönhetően 
könnyen lerakható

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

Csak otthoni használatra.

ótfonat-kerítés*
szögű fonott, magassága:  
cm, lyukbősége: 2,5 cm,  
álló, rozsdamentes

organyzott, 
ossz: 12 m vagy
űanyag borítású, 

ossz: 10 m
m vagy 10 m/tekercs

,58 / 199,90 Ft/m

Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.08. csütörtöktől

Bambusz vágódeszkakészlet, 2 részes*
100 % bambusz, olajozott, a rajta elhelyezett lyuk segítségével 
könnyen megfogható vagy felakasztható, a készlet tartalma:
• nagy vágódeszka: méret: 38 x 28 x 0,85 cm és
• kis vágódeszka: méret: 30,5 x 23 x 0,85 cm
2 darab/készlet 
2 499 Ft/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Minisütő*
• teljesítmény: 1 200 W
• űrtartalom: 13 l (alkalmas pl. 26 cm 

átmérőjű pizza elkészítéséhez is)
• alsó és felső sütés funkció külön vagy 

együtt is választható
• 60 perces időzítő hangjelzéssel
• nemesacél fűtőelemek
• csúszásmentes lábak
• üzemállapot-jelző lámpa
• túlmelegedés elleni védelem
• fokozatmentesen szabályozható 

hőmérséklet max. 230 °C-ig
• morzsatálcával, nemesacél grillráccsal  

és nemesacél sütőlappal
• méret: kb. 40 x 34 x 25,3 cm (ho x szé x ma)
12 990 Ft/db

a 2 tartóval ellátott ajtó 
megkönnyíti a rács 
kivételét a sütőből

Prémium smoothie-készítő*
• teljesítmény: 700 W 
• smoothie, shake és turmix egyszerű és gyors elkészítéséhez
• kiváló minőségű, 6-irányú nemesacél penge
• a készlet tartalma: 1 alapgép, 2 áttetsző keverőpohár 

(űrtartalom: 800 és 500 ml), 2 zárótető ivónyílás nélkül,  
1 tető ivónyílással és őrlőrátét

• az alapgép kivételével minden tartozék mosogatógépben 
mosható

12 990 Ft/készlet

12 990 Ft

/készlet

számos tartozékkal

999 Ft

/készlet

Páraelszívófilter-készlet*
100 % természetes rostból készült filter, 
telítettségjelzővel, komposztálható, 
4 darab filter 2 pár eldobható kesztyűvel
méret: 57 x 47 cm
999 Ft/készlet

PEFC/04-31-1600
649 Ft

/tekercs

Clean Goliat háztartási 
papírtörlő*
2 rétegű, kiváló nedvszívó képességű, 
gazdaságos
350 lap/tekercs
1,85 Ft/lap

399 Ft

/csomag

Viszkózszivacs, 
4 darab*
többrétegű súrolószivacs  
3D-struktúrával, hosszú 
élettartam, alapos és gyors 
tisztítás, dörzsszivacs és nem 
dörzsszivacs változatban is 
kapható
4 darab/csomag
99,75 Ft/db

12 990 Ft

/darab

A keverőpohár az italkeverés után 
ivópohárként is használható, vagy 
az ivónyílás nélküli tetővel tárolható.

i

Kiválóan alkalmas gyümölcsök 
és zöldségek pürésítéséhez, így 
zöld smoothie stb. készítéséhez is 
használható.

Quiche- és tortaforma, 2 részes*
extra magas perem, kiváló minőségű  
tapadásgátló bevonat, 230 °C-ig hőálló 
méret: Ø 24 és 28 cm
2 darab/készlet
1 999 Ft/készlet

Ø 24 és 28 cm

ma, 2 részes
nőségű 
-ig hőálló -20 %

1 999
Ft/készlet

2 499 Ft helyett

A quiche- és tortaforma, 2 részes termék csak a készlet erejéig, korlátozott szám-
ban és választékban áll rendelkezésre. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

2 499 Ft

/készlet

a keverőpohár BPA-mentes 
műanyagból készült

ÖRÖM
AZ ALDI-VAL FŐZNI

Elektromos citrusprés*
• teljesítmény: 40 W 
• professzionális kialakítás  

bal és jobb irányú forgással 
• levehető gyümölcslétartály,  

űrtartalom: kb. 1,2 l
• alul kábeltároló rekesszel
3 499 Ft/db

2 darab cserélhető kúppal 
a kisebb és nagyobb 
gyümölcsök préseléséhez

3 499 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.

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.

nagy méretű betekintő- 
ablak hőálló üvegből

minden szokásos páraelszívó 
készülékhez 60 cm szélességig

2 pár eldobható kesztyűt is tartalmaz2 pár eldobható kesztyűt is tartalmaz2 pár eldobható kesztyűr eldobható kesztyűt is tartalmat is tartalmazz

minden szokásos páraelszívó minden szokásos páraelssos páraelszívózívívó
készülékhez 60 cm szélességig

pp
készülékhez 60 cm székhez 60 cm szélessélességiggigkészülékhez 60 cm szélességigkészülékhez 60 cm székhez 60 cm szélessélességiggig

ALDI | 12



3 999 Ft

/darab

Tojásfőző*
• teljesítmény: 400 W
• ellenőrző lámpa és hangjelzés
• 3 főzési fokozat (lágy, közepes, kemény)
• a levehető tál segítségével a megfőtt 

tojások egyszerűen lehűthetők
• be-ki kapcsoló gomb és automatikus 

kikapcsolás
• beépített tojáskiszúró tűvel ellátott 

mérőedénnyel és nemesacél főzőtállal
3 999 Ft/db

a főzőtál alkalmas 
tükörtojás 

készítéséhez

Mini olajsütő*
• nemesacél ház
• levehető fedél nagy méretű betekintőablakkal
• olajtartály maximum 1,5 l olajnak
• nemesacél sütőkosár kiemelő funkcióval,  

kb. 450 g sütni való mennyiséghez
• fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás 150 °C és 190 °C között 
• felfűtési idő: 10 - 12 perc
• túlmelegedés elleni védelem
• kivehető, folyó víz alatt mosható alumíniumszűrő
7 499 Ft/db

3 vágóbetét: széles 
csíkokhoz, széles, ill. 
keskeny spirálokhoz

Elektromos zöldségszeletelő*
• teljesítmény: 120 W 
• műanyag burkolat nemesacél betétekkel
• átlátszó gyűjtőtartály (kapacitás: 1 l)
• 3 vágóbetét
• műanyag tömő a szeletelendő zöldség rögzítéséhez 
9 999 Ft/db

Elektromos aprító*
• teljesítmény: 500 W 
• pl. zöldfűszerek, hagyma, fokhagyma, hús, gyümölcsök és zöldségek  

könnyű és gyors aprításához 
• masszív üvegtartály (űrtartalom: kb. 1 l) 
• nemesacél pengével, műanyag habosítófejjel és csúszásmentes alátéttel
• kábelhossz: kb. 100 cm
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

7 499 Ft

/darab

3 vágóbetét: 3 vágóbetétt:
csíkokhoz, szécsíkokhoz, széoz, szé
keskeny spirákeskeny spiráeny spirá

9 999 Ft

/darab
különböző 
színekben

különböző 
színekben

kis háztartások számára 
is alkalmas

teljesítmény: 800 - 900 W

is alkalmasis alkalmasas

teljesítmény: 800 - 900 Wteljesíttmény: 8ítmény: 800 - 900 - 90000 WW

alkalmas keveréshez 
és habosításhoz is

egyszerű kezelés és 
tisztítás

és habosításhoz isés habosítás habosíításhoz isshoz is

egyszerű kezelés ésegyszerű kezelérű kezelés és éss
áái í á

gygy
i í á

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.

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 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.

lektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdá
ó 197/2014 (VIII 1 ) Korm rendelet szerinti tájékoztatást a https //www ald
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.08. csütörtöktől

aldi.hu

 RECEPT

aldi hualdi hi huu

TONHALLAL TÖLTÖTT ZÖLDSÉGGEL  

ÉS SZALÁMIS TORTELLINIVEL
TTT

RTELLINI ELEIVEELEIVE
T ZÖT ZÖLT ZÖ
TELLINELLIN

ÖLDÖLDSÖLD
ELENIVEELEINIVE
GEGDSÉGGGEGDSÉGGGEGDSÉGG

ELELE
L ELEEGEEEEGE

PAPRIKAESSZENCIA

499 Ft

/doboz

Szardella-
specialitás*
• mediterrán vagy
• mexikói vagy
• provence-i
110 g/üveg
12 018,72 / 12 769,89 / 
13 621,21 Ft/kg 
(töltőtömeg)

899Ft

/üveg

999Ft

/üveg

Ft
Tonhallal töltött 
zöldségek*
többféle változatban
250 g/üveg
7 135,71 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Szélesmetélt*
többféle változatban
500 g/csomag
1 098 Ft/kg

Cuvée olívaolaj*
extraszűz olívaolaj,  
válogatott olasz olíva-
fajtákból, első osztályú
500 ml/üveg
3 398 Ft/l

1 699 Ft

/üveg

Tőkehalmáj*
MSC-tanúsítás
115 g/doboz
4 339,13 Ft/kg

/ 12 769,89 / 
Ft/kg 
eg)

549 Ft

/csomag

Tésztakülönlegesség*
• tagliatelle allo zafferano -  

sáfrányos metélttészta vagy
• fettuccine agli spinaci -  

spenótos szalagtészta vagy
• fettuccine dinamite hot -  

chilis, paradicsomos és fok-
hagymás szalagtészta vagy

• tonnarelli al nero di seppia -  
tintahaltintával színezett 
gitárhúrtészta

500 g/csomag
1 398 Ft/kg

699 Ft

/csomag

Dél-olasz tésztakülönlegesség*
• fusilli alla puttanesca - paradicsomos,  

fűszeres csavart tészta vagy
• maccheroni aglio, olio e peperoncino -  

fokhagymás, olívaolajos, pepperonis  
makaróni vagy

• orecchiette primavera - „fülecske”   
tészta tavaszi fűszerekkel 

530 g/csomag
1 318,87 Ft/kg

699 Ft

/csomag

os,  

no -  
is  

ardella
/üveg
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Sütemény- 
válogatás*
süteménykülönlegességek 
csábítása: csokoládékrémes 
marcipántekercs, bajazzo, 
grillázskocka és cherry-
puncs kocka
195 g/doboz
7 174,36 Ft/kg

Scamorza Affumicata*
olasz füstölt lágysajt,  
kb. 18 % abszolút zsírtartalom
• Piatella, 220 g vagy
• Spizzico, 200 g vagy
• Treccia, 200 g vagy
• Classico, 200 g
220 g vagy 200 g/csomag
4 540,91 / 4 995 Ft/kg

2 899 Ft

/doboz

Káposztaspecialitás*
• almás vörös káposzta gesztenyével vagy
• savanyú káposzta szalonnával vagy
• burgonyás káposzta
400 g/csomag
1 497,50 Ft/kg

599 Ft

/csomag

g g
 497,50 Ft/kg

Montasio DOP*
olasz keménysajt,
kb. 32 % abszolút  
zsírtartalom
300 g/darab
2 996,67 Ft/kg

sírtartalom
gy
gy

gy

somag
kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.08-tól 03.10-ig!

-100 Ft

599
Ft/csomag

699 Ft helyett

 
Szeletelt kecskesajt
• natúr, 150 g vagy
• olasz fűszeres, 125 g vagy
• görögszénás, 125 g
150 g vagy 125 g/csomag
3 993,33 / 4 792 Ft/kg

999 Ft

/csomag

Burgonyaszirom
• tengeri sós és borsos vagy
• thai currys vagy
• balzsamecetes
125 g/csomag
3 992 Ft/kg

y

állandó  
kínálatunkból

Gyümölcslekvár*
75 % gyümölcstartalom
• meggy-gránátalma vagy
• eper-áfonya vagy
• sárgabarack-goji vagy
• eper-pisztácia
250 g/üveg
1 996 Ft/kg

499 Ft

/üveg

csábítása: csokoládékrémes 
marcipántekercs, bajazzo, 
grillázs
puncs k
95 g/d

7 174,36

/üveg

kocka és cherry-
kocka
oboz

6 Ft/kg

/ü

DOMAINE PREIGNES LE VIEUX  
Rosé - Paradis*
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott,  
francia, száraz rozé, 2017-es évjárat, könnyű  
és gyümölcsös, citrusjegyekkel és friss savakkal
12,5 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
2 398,67 Ft/l

1 799 Ft

/üveg

AZ ALDI-VAL ÉRDEMESEMESAZ ALD
MOST UTAZNI IS

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

250 g/üveg
 996 Ft/kg

499Ft

/csomag

1 399 Ft

/doboz

Édes vajas sütemény*
• meggy- vagy 
• szilvatöltelékkel 
200 g/csomag
1 995 Ft/kg

Svájci sajtválogatás*
• Le Gruyére AOP:  

kb. 32 % abszolút  
zsírtartalom vagy

• Lustenberger 1862:  
kb. 32 % abszolút  
zsírtartalom vagy

• Château Heitenried:  
kb. 34 % abszolút  
zsírtartalom

/kg
6 990 Ft/kg

6 990 Ft/kg

699 Ft/100 g
az eladási ár az egyes 
terméken található

g
:  

út  
y
862: 

út  
y
ried:  

út  

B
• 
• 
• 
12
3 

g

Az édes vajas sütemény termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és válasz-
tékban áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban  
nem minden ízben vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

200 g/csomag
1 995 Ft/kg -20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

899 Ft

/darab

Bibione, Olaszország 
Savoy Beach Hotel & Thermal 
Spa***** félpanzióval 
43 990 Ft/fő/2 éjtől**

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C 

APERITIFKÉNT,
KECSKESAJTOKHOZ, 

ZÖLDSÉGES 
QUICHE-HEZ

FRANCIA-
ORSZÁG

Villányi kékszőlőmag és -héj 
mikroőrlemény*
a szőlőmagkivonat rendszeres fogyasz-
tása magas antioxidáns-tartalmának 
köszönhetően segít az egészség  
megőrzésében és a betegségek  
megelőzésében, fogyasztása  
joghurtba, kefirbe keverve ajánlott
150 g/doboz
19 326,67 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.Mindig. Jobban. Okosabban.03.08. csütörtöktől

Russian Standard vodka*
40 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
5 712,86 Ft/l

3 999 Ft

/üveg

SZUPER ÁRON
NÉPSZERŰ MÁRKÁK

1 299 Ft

/csomag

Alkoholos praliné*
étcsokoládéba mártva
• tojáslikőrös vagy
• rumos
500 g/csomag
2 598 Ft/kg

RR iRRussiRussi
%% a40 % a4

/üv0,7 l/üvv7 l/ü0 l/ vü
5 7125 12,865 712,5 6

Rézangyal*
• barrique szilvapálinka vagy
• mézes meggylikőr
0,35 l/üveg
9 425,71 Ft/l

3 299 Ft

/üveg

Duvel ajándékcsomag*
világos sör ajándék pohárral
8,5 % alkoholtartalom
4 x 330 ml/csomag
3 499 Ft/csomag

3 499 Ft

/csomag

St. Hubertus*
gyógynövénylikőr-specialitás 
33 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
3 998,57 Ft/l

2 799 Ft

/üveg

Calvados VSOP*
az eredeti francia italt hagyományos 
eljárással, almabor gondos lepárlásával 
desztillálják, majd évekig tölgyfahordó-
ban érlelik, így nyeri el mélyarany színét, 
és különlegesen jellegzetes zamatát
40 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
6 427,14 Ft/l

4 499 Ft

/üveg

Biala vodka*
37,5 % alkoholtartalom
0,5 l/üveg
3 998 Ft/l

1 999 Ft

/üveg
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03.11. vasárnaptól

1 999 Ft

/csomag

San Andrea rizottórizs*
5 kg/csomag
399,80 Ft/kg

Ketchup*
5 kg/vödör
499,80 Ft/kg

2 499 Ft

/vödör

Basmati rizs*
5 kg/csomag
599,80 Ft/kg

2 999 Ft

/csomag

Jogobella joghurt*
• epres vagy 
• őszibarackos vagy 
• almás-fahéjas 
900 g/vödör
554,44 Ft/kg

KOSABBAN
TÖBBET,

5 kg

799 Ft

/csomag

Túró rudi*
natúr 
10 x 30 g/csomag
2 663,33 Ft/kg

Tú ó di*

Spagetti*
5 kg/csomag
349,80 Ft/kg 1 749 Ft

/csomag

900 g

499 Ft

/vödör

499 Ft

/vödör

Primo natúr joghurt*
1 kg/vödör
499 Ft/kg

1 kg

1 399 Ft

/darab

Gouda sajt*
kb. 28 % abszolút zsírtartalom
800 g/darab
1 748,75 Ft/kg

999 Ft

/vödör

Vödrös sütemény*
• mini vaníliaízű karika, 800 g vagy
• kakaós étparány, 800 g vagy
• kakaós perec, 700 g
800 g vagy 700 g/vödör
1 248,75 / 1 427,14 Ft/kg

5 kg

5 kg

5 kg

Coca-Cola vagy
Coca-Cola Zero*
4 x 1,75 l/csomag
171,29 Ft/l

1 199 Ft

/csomag
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.11. vasárnaptól

699 Ft

/flakon

Tusfürdő*
• makadámdió-kivonattal vagy
• mandulakivonattal és  

hidratáló tejjel
500 ml/flakon
1 398 Ft/l

1 499 Ft

/csomag

1 099 Ft

/csomagKamilla toalettpapír,  
24 tekercs*
3 rétegű
24 tekercs/csomag
45,79 Ft/tekercs

KOSABBAN

Mp

TÖBBET,

Fogkrém, 2 darab*
klinikailag bizonyítottan segít 
megszüntetni a fogínyvérzést
• Whitening vagy
• Extra Fresh
2 x 75 ml/csomag
9 993,33 Ft/l

8 999 Ft

/csomag

Megapack pelenka*
• 3-as méret, 172 darab vagy
• 4-es méret, 144 darab
172 vagy 144 darab/csomag
52,32 / 62,49 Ft/db

fóliatépővel

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Szalvéta, 250 darab*
1 rétegű
250 darab/csomag
1,40 Ft/db

Frissentartó fólia maxi*
perforált, könnyen letéphető
méret: 300 m x 29 cm, 9 μm
300 m/csomag
4,99 Ft/m

1 499 Ft

/csomag

300 m

24 tekercs

349 Ft

/csomag

sesee

arab*

Ft
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Folteltávolító 
folyadék*
• Color vagy
• White
1,5 l + 0,5 l/flakon
949,50 Ft/l

1 899 Ft

/flakon

Folteltá

1 099 Ft

/csomag

Öblítő*
• Spring, 2 x 1 360 ml vagy
• Summer, 2 x 1 360 ml vagy
• Gold Orchid, 2 x 1 140 ml
2 x 1 360 vagy 2 x 1 140 ml/csomag
404,04 / 482,02 Ft/l

Platinum  
mosogatógép-tabletta*
Megabox
5 x 18 darab/doboz
44,43 Ft/db

3 999 Ft

/doboz

2 499 Ft

/csomag

Koncentrált folyékony 
mosószer*
70 mosáshoz elegendő
• Color vagy
• Amazónia
4,62 l/flakon
540,91 Ft/l

2 499 Ft

/flakon

Koncentrált mosópor*
70 mosáshoz elegendő
• Color vagy
• Amazónia
4,9 kg/csomag
510 Ft/kg

4,62 l

4,9 kg

Mosogatószer*
Tea tree & Mint
2 x 900 ml/csomag
555 Ft/l

999 Ft

/csomag
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.11. vasárnaptól

11 990 Ft

/pár

görkorcsolyás 
sisak: 
0000049134 

kerékpáros 
sisak: 
0000049135

7 999 Ft

/pár

Alumíniumroller*
• stabil és hosszú élettartamú alumíniumból
• 4 különböző magasságra beállítható  

kormányoszlop (84 - 102 cm)
• ergonomikus kialakítású kormánymarkolat
• tartós, nagy méretű kerekek (Ø 20 cm),  

ABEC-7 golyóscsapágyakkal
• acél taposófék a hátsó keréken
• kitámasztóval
• max. terhelhetőség: 100 kg
• méret: 97 x 35 x 100,5 cm (ho x szé x ma)
• tömeg: 4,7 kg
9 999 Ft/db

Gyermek sisak*
• könnyű és stabil polikarbonát szerkezet
• 11 csatornás szellőzőrendszer rovarvédő hálóval (kerékpáros sisak),  

6 csatornás szellőzőrendszer (görkorcsolyás sisak)
• optimális illeszkedés az egyszerű méretbeállító rendszernek 

köszönhetően
• beépített, hátsó LED-lámpa 3 világítási móddal az optimális 

láthatóságért
• egységes méretezés: 49 - 54 cm (kerékpáros sisak) vagy 52 - 56 cm 

(görkorcsolyás sisak)
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab
különböző színek  

és minták

niummrmrrooollee *r*

Gyermek védőfelszerelés,
6 részes*
• 6 részes protektorszett (2 darab 

csuklóvédő, 2 darab könyökvédő, 
2 darab térdvédő)

• stabil biztonsági betét
• puha párnázás a nagyobb kényelem  

és optimális védelem érdekében 
• méret: S, M vagy L
6 darab/szett
2 299 Ft/szett

2 299 Ft

/szett

különböző színekben

kküüllöönnbböözzőő sszzíínneeeeeeekkbbeenn

Gyermek görkorcsolya*
• a kényelmes, légáteresztő softboot cipő optimálisan illeszkedik a lábra
• 5 különböző cipőméretre beállítható hossz, automatikus 

szélességbeállítással
• a Coolmax® belső bélés optimális hőszabályozást biztosít
• gyorsbefűző rendszer power strap szíjjal és easy lock csattal
• kiváló minőségű kerekek ABEC-5 golyóscsapágyakkal
• méret: 29 - 33, 33 - 37  

vagy 37 - 41
7 999 Ft/pár

y
• a kén
• 5 külö

széle
• a Coo
• gyors
• kiváló
• mére

vagy 
7 999 F

űűű kkkkekek rekrekekekkek ek ee (Ø (Ø 202020 cm)m), 
áááágyagyagyagyakkakkakkakak lll

összecsukható

9 999 Ft

/darab

yyyyyyy pp
sósósóófófsósófóós ék ék ék k a a ha ha áá
óvaóvaaóval
elhetőetőetőtőségégégéééségég
x 35 x 100
77 kgkg

b

gygygygy
átsst ó kó kó kó keréereréerékenkenkkee

gg: 1: 000000 kkkgkg
0,5 ccm (ho x szé x mmmma)a)aaa

Ft

/darab

különböző színekben
kü

lö
nb

öző színekben

kerékpáros 
sisak

görkorcsolyás 
sisak

Felnőtt görkorcsolya*
• kényelmes, légáteresztő softboot cipő alumínium alvázzal
• gyorsbefűző rendszer, power strap szíjjal és biztonsági csattal  

a tökéletes tartás, valamint a könnyű nyitás és zárás érdekében
• ergonomikusan kialakított, kényelmes talp szellőzőnyílásokkal
• kerekek kiváló minőségű ABEC-7 golyóscsapágyakkal
• fék kopásálló gumifékezővel
• pót fékező a csomagban
• női méret: 38 - 41
• férfi méret: 42 - 45
11 990 Ft/pár

rmek görkorcsollya*Gyer
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Férfi szabadidőcipő*
a kiváló minőségű, víztaszító membrán ideálisan 
alkalmassá teszi a cipőt szabadtéri tevékenységekhez, 
a bordázott talp jó tartást, a puha, párnázott fedőtalp 
kényelmes viseletet biztosít
méret: 41 - 45
6 999 Ft/pár

6 999 Ft

/pár

221-04-SHS B17

599 Ft

/csomag

Nordic walking túrabot*
• könnyű és ellenálló szénszál és üvegszál, 

valamint epoxigyanta felhasználásával 
készült rúd  

• ergonomikusan kialakított, 2-komponensű 
parafa/műanyag markolat

• kényelmes, egyedileg beállítható,  
tépőzáras csuklópánt 

• 2 darab pót botvég, csúszásgátló, bordás 
kialakítással 

• 4 különböző hosszúság:  
105, 110, 115 vagy 120 cm

5 999 Ft/pár

5 999 Ft

/pár

Női vagy férfi túranadrág*
egyes modellek felhajtható vagy levehető 
szárral, övbújtatókkal, zsebekkel vagy 
oldalsó cipzáras zsebbel
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

Női vagy férfi fitneszrövidnadrág*
elasztikus derékrész összehúzó zsinórral, egyes modellek 
zsebbel, oldalsó sliccel vagy nyomott mintás belső nadrággal
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
2 499 Ft/db

Női fitnesznadrág*
lapos varrások az optimális 
mozgásszabadság érdekében, 
elasztikus derékrésszel és 
oldalzsebekkel
méret: 36/38 - 48
2 499 Ft/db

Sportöv*
tökéletes viselet sportoláshoz, praktikus 
zsebbel telefon, kulcs és értéktárgyak 
számára, légáteresztő anyagból készült, 
optimálisan követi a test vonalát
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

Nordic walking botvég, 2 pár*
nordic walking túrabotra szerelhető  
botvég, csúszásgátló, bordázott felülettel
• cross country vagy
• aszfalt
2 pár/csomag
299,50 Ft/pár

Ft
Női vvagyg  fé
egyegyeses modmodellek e
szászárrarrall, övvbújtjtatat
oldoldalsó cipipzáraárass
női méreet: 36/36/ 8
férfi méréret:t: 4848/55
4 94 999 Ft/F dbb

/dar

NőN ii fé

cross country

aszfalt

Női vagy férfi fitneszpóló*
kerek vagy V-alakú nyakkivágással, egyes modellek 
légáteresztő mesh anyaggal, lapos varrásokkal az 
optimális mozgásszabadság érdekében
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
2 499 Ft/db 2 499 Ft

/darab

különböző színek  
és modellek

eenn,

Rizskása*
• étcsokoládés vagy
• epres-vaníliás vagy
• chia maggal
60 g/csomag
3 150 Ft/kg

FtMikroszálas sporttörülköző*
különlegesen könnyű, nedvszívó és gyorsan száradó 
anyag, tökéletes sportoláshoz és utazáshoz
• méret: 45 x 80 cm, 2 darab vagy
• méret: 65 x 120 cm, 1 darab
2 vagy 1 darab/csomag
849,50 / 1 699 Ft/db

1 699 Ft

/csomag/darab

különböző színekben

testmagasság (cm) túrabot hosszúsága (cm)

  40 °

Proteinital*
vörösáfonya-ízű
555 ml/palack
718,92 Ft/l

399 Ft

/palack

Sportital*
többféle
555 ml/palack
538,74 Ft/l

2 499 Ft

/darab

különböző színek  
és modellek

Kötéltréner*
• hatékony edzés az egész  

test számára, otthon és a szabadban
• erő-, koordinációs és egyensúlytréning  

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

az ajtóra
• tárolótasakkal
• max. terhelhetőség: 125 kg
3 999 Ft/db

A kötéltréner 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 termék eltérhet a fotón látottaktól.

Szőlőcukor*
• lime vagy
• ribizli vagy
• ananász ízben
2 x 50 g/csomag
4 990 Ft/kg

189 Ft

/csomag

499 Ft

/csomag

ttokokooo
ssssszeszererererelrelrelhethetetethethetttőőőőőőő ő őőő

-20 %

3 999
Ft/darab

4 999 Ft helyett

299 Ft

/palack

2 499 Ft

/darab

236-01-HLSP P17

**

**ellenőrzés területe:
• ellenőrzött biztonság
• ellenőrzött gyártás
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03.08 - 03.14. csütörtöktől szerdáig ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Friss
zöldség és gyümölcs!

Eper
I. osztály 
250 g/doboz
1 196 Ft/kg

-40 %

299
Ft/doboz

499 Ft helyett

Kápia paprika
I. osztály 
300 g/csomag 
1 096,67 Ft/kg

I. I.. ooooooososzszoszoszoszos táltáátátá yyyyyyy
3030303030000333 000000000 g/g/g/g/g/g/g//g/g/csocsocscsocsocsocsocsocsosoomagmagmagaggmamaga
1 01 01 01 01 011 0001 96,96,96,96,9996,96969 67 676767666767 676767 67 Ft/Ft/Ft/Ft/FFtFtt kgkgkgkgggkg -34 %

329
Ft/csomag

499 Ft helyett

Saláta
többféle
I. osztály 
100 g/csomag 
2 490 Ft/kg

-28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett
Koktélparadicsom
I. osztály 
250 g/doboz
1 116 Ft/kg

-30 %

279
Ft/doboz

399 Ft helyett

-50 %

199
Ft/darab

399 Ft helyett

Brokkoli
I. osztály 
/darab 
199 Ft/dbLeveszöldség

I. osztály 
750 g/csomag
332 Ft/kg

-28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

Citrus vödörben
a nem előre csomagolt 
grapefruit, mandarin,  
narancs és / vagy citrom  
bármely kombinációban  
és arányban elhelyezhető  
a vödörben
I. osztály
1 499 Ft/vödör

1 499
Ft/vödör

ajándék vödörrel

Az akciós ár csak a termékek vödörben való megvásárlása esetén érvényes,   
az előre csomagolt, hálós, ill. bio termékekre nem vonatkozik. 

Az akció 03.08. csütörtöktől 03.11. vasárnapig, a készlet erejéig érvényes.

03.08 - 03.11.-03.11.03.008

VÖDRÖS CITRUSAKCIÓVVVVÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ CITRUSAKCIÓÖÖÖÖDRÖÖS C

BELEFÉR!
AMI
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

03.10 - 03.11. szombat - vasárnap 

 
Pulykatokányhús 
pulykamellfiléből 
500 g/tálca 
1 598 Ft/kg

-20 %

799
Ft/tálca

999 Ft helyett

 
Power 
Smoothie 
többféle 
250 ml/palack
996 Ft/l

k

-28 %

249
Ft/palack

349 Ft helyett

Csemegesaláta
többféle
400 g/doboz
872,50 Ft/kg

-30 %

349
Ft/doboz

499 Ft helyett
 

Panírmorzsa
1 kg/doboz
239 Ft/kg

-20 %

239
Ft/doboz

299 Ft helyett

Milkshake ital
epres vagy banános vagy
csokoládés vagy vaníliás
230 ml/pohár 
604,35 Ft/l

-30 %

139
Ft/pohár

199 Ft helyett

-22 %

699
Ft/üveg

899 Ft helyett

Duo-krém
750 g/üveg
932 Ft/kg

Mangó
I. osztály 
/darab
199 Ft/db

-33 %

199
Ft/darab

299 Ft helyett

Lila hagyma
I. osztály 
500 g/csomag
258 Ft/kg

-35 %

129
Ft/csomag

199 Ft helyett
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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, 
vagy a készlet erejéig.

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                  2018.03.08 - 03.21.

HOTEL SAN GIORGIO****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.05.09. és 2018.09.23. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos 

reggelivel, esténként háromfogásos 
választható menüvel

• szobánként 2 napozóágy és 1 napernyő 
a tengerparton (május közepétől  
szeptember közepéig)

• kerékpárkölcsönzés (elérhetőség szerint)

Foglalási kód: 9204595
HOTEL MEDENA***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.03.16. és 2018.11.01. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos 

reggelivel és vacsorával

Foglalási kód: 9204607

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

27 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 3 éj félpanziós ellátással

22 690 Ft-tól

FELSŐ-ADRIA, OLASZORSZÁG

CAORLE 

KÖZÉP-DALMÁCIA, HORVÁTORSZÁG

TROGIR 

Közvetlenül a homokos strandnál, Porto Santa Margherita központja: 300 m,  
Caorle központja: 5 km.
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, olvasószoba, tévészoba, 
lift, terasz, úszómedence és gyermekmedence (május közepétől szeptember 
közepéig, időjárásfüggő), kerékpártároló, szabad helyek függvényében 
napozóágyak és napernyők a medencénél, illetve parkolóhely. 
Elhelyezés: kétágyas, háromágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 %, 6–1 1 éves korig: 30 % 
és 12–18 éves korig: 10 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén. 
Fontos információk: egyágyas szoba nem áll rendelkezésre. Idegenforgalmi 
adó: 0,70 €/fő/nap 12 éves kortól, a helyszínen fizetendő. Háziállat vihető: 8 €/nap, 
a helyszínen fizetendő, a díj az eledelt nem tartalmazza.

Ár/fő és 
tartózkodás

Kétágyas 
szoba

Háromágyas 
szoba

„Extra”
háromágyas szoba

„Extra”
négyágyas szoba

2 éjszaka 27 990 Ft-tól 29 490 Ft-tól 30 990 Ft-tól 33 990 Ft-tól

3 éjszaka 42 490 Ft-tól 44 490 Ft-tól 46 990 Ft-tól 50 990 Ft-tól

4 éjszaka 50 990 Ft-tól 53 390 Ft-tól 55 990 Ft-tól 61 190 Ft-tól

7 éjszaka 112 990 Ft-tól 117 990 Ft-tól 122 290 Ft-tól 131 390 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Betonos, kavicsos strand: 500 m, Trogir: 4 km, Split vasútállomása: 30 km. 
Felszereltség: 2 egymás melletti épületből áll, étterem, bár, kávézó, diszkó, lift, 
terasz, úszómedence és gyermekmedence (május közepétől szeptember közepéig, 
időjárásfüggő), szabad helyek függvényében parkolóhely. 
Térítés ellenében: napozóágyak és napernyők. 
Gyermekek után járó kedvezmény: 1 1 éves korig: 100 % és 12–14 éves korig: 30 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.

Ár/fő és 
tartózkodás Kétágyas szoba „Tengeri oldal”

kétágyas szoba
„Eco” kétágyas szoba /
„Eco” négyágyas szoba

3 éjszaka 22 690 Ft-tól 24 790 Ft-tól 32 390 Ft-tól

4 éjszaka 29 990 Ft-tól 32 990 Ft-tól 42 990 Ft-tól

7 éjszaka 52 590 Ft-tól 57 990 Ft-tól 75 590 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

További ajánlatainkat keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

HOTEL WATER SIDE RESORT*****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• charterjárat (turistaosztály) Budapestről  

vagy Debrecenből Antalyába és vissza,  
20 kg poggyásszal

• transzfer: repülőtér – szálloda – repülőtér
• 7 éjszaka 2018.06.06. és 2018.10.24. között
• ellátás: all inclusive ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebéddel és vacsorával, 1 vacsora 
az egyik à-la-carte étteremben (foglalás 
szükséges), harapnivalókkal (12:30 és 15:30 között), büfével (23:00 és 07:00 
között), választott helyi alkoholos és alkoholmentes italokkal (00:00 és 
24:00 között)

• magyar nyelvű idegenvezető

Foglalási kód: 9201264

TÖRÖKORSZÁG

SIDE

Side

Isztambul

TR

Utazási mód Fő / 7 éj all inclusive ellátással

155 000 Ft-tól

Repülővel  közvetlenül  Budapestről  vagy Debrecenből, all inclusive  ellátással 

Ingyenes napozóágy és napernyő

Kavicsos, homokos strand: 250 m, városközpont: 9 km, repülőtéri transzfer:  
kb. 65 perc. 
Felszereltség: étterem, 3 à-la-carte étterem, bárok, üzlet, tévészoba, lift, terasz, 
2 úszómedence, külön gyermekmedence, török gőzfürdő, fitneszterem, szabad 
helyek függvényében napozóágyak és napernyők. 
Sport és szórakozás: animáció, pingpong, darts, strandröplabda, minigolf.
Térítés ellenében: biliárd, kivilágított teniszpálya, masszázsok, wellness- és 
szépségápolási szolgáltatások. 
Elhelyezés: kétágyas szobában.
Fix ár gyermekek számára: 2 éves korig: 7 900 Ft és 2–13 éves korig: 66 000 Ft 
gyermekenként és tartózkodásonként 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk: a repülés napja kedd, szerda vagy csütörtök Budapestről, illetve 
szerda Debrecenből. Az all inclusive karszalagot a szálloda területén kötelező viselni. 
A foglalást követő névmódosítás esetén felmerülő többletköltségeket az utasnak 
számítjuk fel, amennyiben azért kizárólag az utas felel. A repülőtérre az utazás 
egyénileg történik. Az ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket: 27 000 Ft/fő.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba

7 éjszaka 155 000 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Caorle

San Marino

I

AT

HR

Trogir
San Marino

I

AT

HR
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