
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 03.22. CSÜTÖRTÖKTŐL 03.28. SZERDÁIG    

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán 
elkészítési, ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek 
műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási 
hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.
* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy áruházainkban az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az 
értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését. Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben. 2018. 12. hét aldi.hu

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 15 - 17. OLDALAKON!

A SZABADBAN
JÁTÉK

n 
k

-20 %

359
Ft/doboz

449 Ft helyett

-20 %

239
Ft/pohár

299 Ft helyett

Tejföl
20 % zsírtartalom 
450 g/pohár
531,11 Ft/kg

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

Picco Belli 
mini pizza
többféle
12 x 30 g/doboz
1 386,11 Ft/kg

-28 %

499
Ft/doboz

699 Ft helyett
Tojás
M-es méret 
10 darab/doboz
677,36 Ft/kg 
35,90 Ft/db

tálalási javaslat

Füstölt csülök
3 hétig érlelt, 
hagyományosan  
pácolt
/kg
1 149 Ft/kg

k -23 %

1 149
Ft/kg

1 499 Ft helyett

KTŐL 03.28. SZERDÁIG

2 999 Ft

/darab

Székpárna magas vagy 
alacsony támlás székhez*
2 999 Ft/db

TM

Homokozó*
12 990 Ft/db

12 990 Ft

/darab

89 990 Ft

/darab

Női vagy férfi túrakerékpár 28”*
89 990 Ft/db

A homok nem képezi az ajánlat részét.
Csak otthoni használatra.

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 10 - 11. OLDALAKON!

03.22. csütörtöktől

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 14. OLDALAKON!

03.25. vasárnaptól

03.22. csütörtöktől



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

03.22. csütörtöktől

-20 %

529
Ft/tálca

669 Ft helyett

Kapható 03.22-től 
a készlet erejéig!

199Ft

/pohár

Kapható 03.22-től 
a készlet erejéig!

89 Ft

/pohár

Csirke felsőcombfilé
bőr nélkül,  
védőgázas csomagolásban
500 g/tálca
1 058 Ft/kg

Joghurt
rebarbarás vagy 
fekete ribizlis
500 g/üveg
998 Ft/kg

Joghurt*
rebarbarás vagy 
fekete ribizlis
150 g/pohár
1 326,67 Ft/kg

Gyümölcsjoghurt*
epres vagy áfonyás vagy
málnás vagy cseresznyés
100 g/pohár
890 Ft/kg

Érvényes  
03.22-től 03.28-ig!

Tőkehalfilé 
MSC-tanúsítás 
olívaolajos-
rozmaringos vagy
borsos-fokhagymás vagy
natúr
400 g/doboz
2 747,50 Ft/kg

gy

-500 Ft

1 099
Ft/doboz

1 599 Ft helyett

Füstli 
350 g/csomag
1 654,29 Ft/kg

li
csomag

29 Ft/kg -140 Ft

579
Ft/csomag

719 Ft helyett -200 Ft

999
Ft/darab

1 199 Ft helyett

Csemege vagy 
paprikás rúd
500 g/darab
1 998 Ft/kg

-80 Ft

439
Ft/csomag

519 Ft helyett

Szárnyassonka-variációk
szeletelt csirkemell- vagy pulykamellsonka
150 g/csomag
2 926,67 Ft/kg

Marhapárizsi vagy 
light marhapárizsi vagy 
borjúpárizsi
150 g vagy 100 g/csomag
1 193,33 / 1 790 Ft/kg

-33 %

179
Ft/csomag

269 Ft helyett

gy

-100 Ft

499
Ft/üveg

599 Ft helyett

 
Sertéstarja
darabolt, 
vákuumcsomagolt 
/kg
1 199 Ft/kg

-20 %

1 199
Ft/kg

1 499 Ft helyett

tálalási javaslat

Borjúcomb-steak*
érlelt, fűszeres
/kg
5 490 Ft/kg

Kapható 03.22-től 
a készlet erejéig!

az eladási ár az egyes 
terméken található

5 490 Ft/kg

549 Ft/100 g
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Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu
 borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

03.24. szombatig

Teljes kiőrlésű rozsos buci
90 g/darab 
611,11 Ft/kg

-30 %

55
Ft/darab

79 Ft helyett

 
Schokobons
tejes krémmel és mogyoró- 
darabkákkal töltött 
csokoládébonbon
125 g/csomag
4 392 Ft/kg

ró- ró -21 %

549
Ft/csomag

699 Ft helyett

Pálinkaválogatás
többféle
37,5 % alkoholtartalom 
0,5 l/üveg
4 198 Ft/l

-300 Ft

2 099
Ft/üveg

2 399 Ft helyett

SZEKSZÁRD
Twickel Cabernet
Sauvignon
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű, 
száraz vörösbor 
0,75 l/üveg 
1 198,67 Ft/l

száraz vörösbors
0,75 l/üveg0
1 198,67 Ft/l1 -30 %

899
Ft/üveg

1 299 Ft helyett

Őszibarack- vagy  
kajszibarack- vagy 
vilmoskörteital
25 % gyümölcstartalom 
1 l/doboz
239 Ft/l

y

-20 %

239
Ft/doboz

299 Ft helyett

8 liter

Macskaalom 
8 l/csomag 
199,88 Ft/l

-400 Ft

1 599
Ft/csomag

1 999 Ft helyett

 
Sós pálcika vagy 
mini sós perec
300 g/csomag
863,33 Ft/kg

-13 %

259
Ft/csomag

299 Ft helyett

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

-20 %

1 199
Ft/csomag

1 499 Ft helyett

Kávétejszín
200 g/doboz
595 Ft/kg

-20 %

119
Ft/doboz

149 Ft helyett

Folyékony margarin*
ideálisan használható főzéshez, 
illetve húsételek vagy 
sütemények sütéséhez
500 ml/flakon
798 Ft/l

vajaromával

Kapható 03.22-től 
a készlet erejéig!

399Ft

/flakon

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18 °C 

VÖRÖS HÚSBÓL 
KÉSZÜLT ÉTELEKHEZ

TOLNA

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

-24 %

249
Ft/üveg

329 Ft helyett

Kristálycukor
1 kg/csomag
159 Ft/kg

or
-20 %

159
Ft/csomag

199 Ft helyett

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

A teljes kiőrlésű pékáru 
kategória győztese.  
A GfK Hungária 2 000 fős 
közvélemény-kutatása alapján.
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

03.25. vasárnaptól

-100 Ft

699
Ft/doboz

799 Ft helyett

Actimel 
joghurtital
epres vagy  
gránátalmás-áfonyás-macás vagy
vegyes gyümölcsös vagy 
erdei gyümölcsös 
4 x 100 g/csomag
997,50 Ft/kg

-11 %

149
Ft/kancsó

169 Ft helyett

Kancsós tej
1,5 % zsírtartalom
1 l/kancsó
149 Ft/l

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

229
Ft/tégely

Laktózmentes 
tehéntúró
félzsíros vagy
krémtehéntúró
250 g/tégely
916 Ft/kg

félzsíros 
tehéntúró:

 
Choco Fresh
105 g (5 x 21 g)/doboz
4 752,38 Ft/kg

oz

-100 Ft

499
Ft/doboz

599 Ft helyett

Kókusz- vagy
mandulaital
1 l/doboz
599 Ft/l

mandulaital
1 l/doboz
599 Ft/l -25 %

599
Ft/doboz

799 Ft helyett

-20 %

279
Ft/darab

349 Ft helyett

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

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

Mediterrán szalámi vagy 
alpesi szelet
szeletelt 
100 g/csomag
3 990 Ft/kg

-35 %

449
Ft/csomag

699 Ft helyett
-33 %

399
Ft/csomag

599 Ft helyett

A gránátalmás-áfonyás-macás joghurtital 
03.25-től a készlet erejéig kapható!

399
Ft/csomag

Reszelt gouda vagy 
mozzarella
200 g/csomag
1 995 Ft/kg

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

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

A tejtermékcsalád 
kategória győztese.  
A GfK Hungária 2 000 fős 
közvélemény-kutatása alapján.

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

Jégkrém-különlegesség
többféle 
900 ml/doboz
776,67 Ft/l
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Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

03.28. szerdáig

tálalási javaslat

Kapható 03.27-től 
a készlet erejéig!

999Ft

/csomag

Kapható 03.27-től 
a készlet erejéig!

999Ft

/tálca

Kapható 03.27-től 
a készlet erejéig! 000Ft

/csomag

Ft

/csomag

1 549Ft

/tálca

Kapható 03.27-től 
a készlet erejéig!

000Ft

/csomag

Ft

/csomag

1 999Ft

/csomag

Kapható 03.27-től 
a készlet erejéig!

000Ft

/csomag

Ft

/csomag

1 999Ft

/csomag

Bajor perec
95 g/darab
726,32 Ft/kg

-30 %

69
Ft/darab

99 Ft helyett

 
Szardínia 
szálka és bőr nélkül, napraforgóolajban, 
klasszikus vagy chilivel vagy citrommal
125 g/doboz 
3 100 Ft/kg 
(töltőtömeg)

p g j
vel vagy citrommal

-30 %

279
Ft/doboz

399 Ft helyett

-23 %

229
Ft/flakon

299 Ft helyett

Majonézes 
torma
200 g/tubus
1 145 Ft/kg

tubus
/kg

-23 %

229
Ft/tubus

299 Ft helyett

Gyümölcssaláta  
5 féle gyümölcsből
820 g/doboz
898 Ft/kg 
(töltőtömeg)

-25 %

449
Ft/doboz

599 Ft helyett

-25 %

599
Ft/üveg

799 Ft helyett

TOLNAI 
Irsai Olivér 
”PREMIUM COLLECTION”
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű, 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
798,67 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

HALÉTELEKHEZ, 
SOVÁNY HÚSOKHOZ,

SZÁRNYASOKHOZ,
LÁGY SAJTOKHOZ

TOLNA

Aranydurbincs*
620 g/csomag
3 224,19 Ft/kg

Tengeri sügér*
620 g/csomag
3 224,19 Ft/kg

Norvég 
lazacfilé*
300 g/tálca
5 163,33 Ft/kg

Sushi*
Sunakku, 200 g vagy
Yorokobi, 190 g
200 g vagy 190 g/csomag
4 995 / 5 257,89 Ft/kg

Pontyszelet*
500 g/tálca
1 998 Ft/kg

Pörkölt, héjas 
földimogyoró
származási ország: 
Egyiptom
/kg
790 Ft/kg

-20 %

790
Ft/kg

990 Ft helyett

Folyékony édesítőszer
300 ml/flakon
763,33 Ft/l

KKKKAAAAPPPHHHHHAAATTTÓÓÓÓ 003333...22777.. KKKKEEDDDDDDDDTTTŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐLLL
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TERÍTETT ASZTAL
HÚSVÉTI  ÜNNEPI 

REGGELI

SONKÁS QUICHENNNKÁÁÁÁÁÁÁSÁÁ
TAVASZI

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.22. csütörtöktől

Tejszínes-tormás 
szendvicskrém*
125 g/doboz
2 792 Ft/kg

-33 %

199
Ft/darab

299 Ft helyett

-50 Ft

299
Ft/doboz

349 Ft helyett

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
03.22-től 03.24-ig!

szezonális 
kínálatunkból

Érvényes  
03.22-től 03.24-ig!

állandó  
kínálatunkból

Tejszínes-torm

-21 %

549
Ft/tégely

699 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.22-től 03.24-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.22-től 03.24-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.22-től 03.24-ig!

599 Ft

/doboz

m
más 
m*
más 

349 Ft

/doboz

-37 %

249
Ft/darab

399 Ft helyettHúsvéti sós kalács
500 g/darab
398 Ft/kg Húsvéti 

koszorúkalács
• natúr vagy  
• mandulával szórt
500 g/darab
498 Ft/kg

Kenhető keverék
68 % vajtartalommal
• sótlan vagy 
• sózott
250 g/tégely
2 196 Ft/kg

     
Szeletelt sajtok 
csökkentett 
zsírtartalommal
• Gouda vagy
• Maasdamer vagy
• Tilsiter
200 g/csomag 
2 245 Ft/kg

Kecskesajt
• natúr vagy
• snidlinges
150 g/doboz
3 993,33 Ft/kg

k -30 %

449
Ft/csomag

649 Ft helyett

Delikát saláták
• tojásos, 250 g vagy 
• párizsis, 250 g vagy 
• szárnyas, 200 g vagy 
• tonhalas, 200 g
250 g vagy 200 g/doboz
1 196 / 1 495 Ft/kg

Ft

ÚJ TERMÉK!
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Ketchup*
450 g/flakon
1 108,89 Ft/kg

2 199 Ft

/csomag

Matjes heringfilé*
MSC-tanúsítás
• északi módra, 256 g vagy
• kerti zöldfűszerekkel, 220 g
256 g vagy 220 g/csomag
2 144,53 / 2 495,45 Ft/kg

Tonhalfilé szezámmaggal 
és wasabival*
MSC-tanúsítás
165 g/csomag
13 327,27 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.22-től 03.24-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.22-től 03.24-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.22-től 03.24-ig!

állandó  állandllandóó
kínálatunkbólkínálatunálatunkbnkbóóll

Érvényes  Érvényervényess
03.22-től 03.24-ig!

yyy
03.22-től 03.24-igőől 03.24-ig!!

-33 %

599
Ft/doboz

899 Ft helyett

-20 %

349
Ft/üveg

439 Ft helyett

MSC-
165 g
13 32

gy
20• kerti zöldfűszerekkel, 22

256 g vagy 220 g/csoma
2 144,53 / 2 495,45 Ft/kg

-2

20 g
ag

499 Ft

/flakon

Torma
• csemege vagy
• csípős
200 g/üveg
795 Ft/kgg

-20 %

159
Ft/üveg

199 Ft helyett

állállll
kínkínn

ToTTTo
•• ccscsc
••• cscss
222000000
795795

379 Ft

/flakon
Mustár*
440 g/flakon
861,36 Ft/kg

Light extradzsem
• sárgabarack vagy 
• szamóca
390 g/üveg
894,87 Ft/kg

Fit & Crunch
gabonapehely
többféle
500 g, 450 g vagy 375 g/doboz
1 198 / 1 331,11 / 1 597,33 Ft/kg

699 Ft

/üveg
Extradzsem*
• füge vagy
• fekete cseresznye
284 g/üveg
2 461,27 Ft/kg

tálalási javaslat

549 Ft

/csomag Tejszínes vagy durvára 
reszelt torma*
• tejszínes torma, 190 g vagy 
• durvára reszelt torma, 110 g
190 g vagy 110 g/üveg
2 363,16 / 4 081,82 Ft/kg

449 Ft

/üveg

-21 %

549
Ft/csomag

699 Ft helyett

Magvas sütemény
• napraforgómaggal vagy
• kesudióval és földimogyoróval
200 g/csomag
2 745 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.22-től 03.24-ig! ALDI | 7



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.22. csütörtöktől

Profi palacsintasütő serpenyő,  
Ø 29 cm*
tésztaszétterítővel
alumíniumöntvény, belül kiváló minőségű  
PFOA-mentes Teflon Xtra tapadásgátló bevonattal, 
bakelitnyéllel, mosogatógépben mosható,  
kb. 150 °C-ig sütőben is használható
4 999 Ft/db

segédvonalakkal 
az alján a sütemény 

felosztásához

Torta- vagy sütemény- 
vagy ételtartó*
fogantyúval és oldalsó biztonsági csatokkal,  
mosogatógépben mosható, -40 és +100 °C  
között hőálló
• tortatartó: méret: Ø 31 cm, magasság: 15 cm vagy
• süteménytartó: méret: 39,5 x 17,3 x 14 cm  

(ho x szé x ma) vagy
• ételtartó: méret: 45,5 x 30 x 9 cm (ho x szé x ma) 
1 499 Ft/db

Konyhai kiegészítő*
magas minőségű nemesacélból, többféle
699 Ft/db

699 Ft

/darab

különböző 
modellek

•
1

5,4 mm

kemény titán-plazma alapozó- 
réteggel megerősítveréteggel megerősítveréteggel megeről megerősítvsítvee

minden típusú tűzhelyhez 
alkalmas, beleértve az indukciós 
tűzhelyeket is

hőkontroll a nyélen

Titán-plazma serpenyő 
hőkontrollal, Ø 28 cm*
valódi titán-plazma, 3 rétegű Dupont Teflon 
Platinum tapadásgátló bevonattal, műanyag nyél 
hőkontrollal és nemesacél lángvédő burkolattal, 
mosogatógépben mosható
5 999 Ft/db

1 499 Ft

/készlet/darab

A KONYHÁBAN

különböző színek
 és motívumok

fából készült 
tésztaszétterítővel

minden típusú tűzhelyhez 
alkalmas, beleértve az 
indukciós tűzhelyeket is

5 999 Ft

/darab

különböző modellekkülönböző modellekkülönböző modelleellekk

4 999 Ft

/darab

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

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

7 999 Ft

/készlet

ÉLMÉNY

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

Szilikon sütőforma*
kiváló minőségű platina-szilikon,  
-40 és +240 °C között hőálló  
(csak a sütőforma), formatartó,  
tapadásgátló és kifutásbiztos
• nyalókaforma: 2 forma 60 pálcikával vagy 
• cake-pop-forma: 1 sütőforma 60 pálcikával vagy 
• muffinforma: virág alakú, 12 részes vagy
• mini kuglófforma: 6 részes vagy
• tartelette forma: “kerek”, 4 részes vagy
• tartelette forma: “szív”, 4 részes vagy
• minisütemény-forma: 1 sütőforma
62, 61, 12, 6, 4 vagy 1 darab/készlet
799 Ft/készlet/db

799 Ft

/készlet/darab

1 499 Ft

/darab

Motívumos szilikon sütőforma*
3D-hatás, 100 % platina-szilikon, nem szükséges 
kizsírozni vagy kilisztezni, mosogatógépben 
mosható, -40 és +250 °C között hőálló
• számok, 5 részes vagy 
• pillangó vagy 
• vonat vagy 
• vár
1 499 Ft/készlet/db

különböző színek 
és modellek

** **hosszú élettartam, 
könnyű tisztítás, 
kényelmes használat
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Az ALDI idén is csatlakozik a Föld Órája 
kezdeményezéshez, így üzleteinkben és 

parkolóinkban 20:30-tól a lehető 
legalacsonyabbra csökkentjük a világítást.

KAPCSOLJA LE A VILLANYT ÉS 
KAPCSOLÓDJON RÁNK!

AZ ALDI IS LEKAPCSOLJA 
A VILLANYT 60 PERCRE,

TEGYEN ÖN IS ÍGY!

Együtt a zöld jövőért.

ÍÍ A Á TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
A K

GOOTGGOOTOSTOOOOTOOOOOOOTOOOOOOOOO
A KLÍÍMMAATTUDATO
AAAAAA KKKKKKLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMAAAAATTTTTUUUUDDDDAAAATTTTOOOO
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zöld
Együtt a zö d jövőéééérttt

OOOLÍÍMATTUDATOUU SSÁGSSSOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOLÍÍMAATTUUDATOLLLÍÍÍÍÍÍMMMAAAAAATTTUUUDDDAAATTTOLLLÍÍÍÍMMMMMAAAAAAATTTTUUUUUUDDDDDAAAAATTTTTOOOLLLLÍÍÍMMMMMAAAATTTUUUUUUDDDDDAAAAAATTTTTTOOOOSSÁGSSSSSSÁÁÁÁGGGGSSSSSSSSSSSSSÁÁÁÁÁÁGGGGGGGSSSSSSSSSSSSSSSSÁÁÁÁÁÁÁGGGGGGG

ÁÁ
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intuitív, egyszerű kezelhetőség, 
előre beállított kávéspecialitásokkalelőre beállított kávéspecialitásokkalelőre beállított kávéspeciallíított kávéspecialitásokklitásokkaall

hosszú élettartamú, 100 % kerámia-
tárcsás őrlőmű

Automata kávéfőző HD8827/01*
• krémes tejhab a klasszikus tejhabosítónak köszönhetően
• 2 csésze kávé készíthető egyszerre 
• Aroma Plus funkció erősebb kávéhoz
• memória funkció: a csészébe töltött mennyiség  

egyedileg beállítható
• 5 fokozatban állítható őrlőmű: durvább a könnyedebb 

ízekhez, finomabb a teltebb eszpresszóhoz
• forró víz és gőz opció
• jól áttekinthető kezelőfelület kivilágított gombokkal
• állítható magasságú kávékifolyó
• egyszerűen kivehető és lemosható központi egység
• automatikus tisztítás és vízkőmentesítés a vízkőmentesítő 

program segítségével
• nagy kapacitás (1,8 l-es víztartály, 250 g-os kávétartály)
• kompakt megjelenés 
• méret: 21,5 x 42,9 x 33 cm (szé x mé x ma)
99 990 Ft/db

99 990 Ft

/darab

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

a textilbetét 
kivehető és 
mosható

Kenyérkosár*
krómozott acél, 100 % pamut textilbetéttel
• szögletes: méret: 21 x 21 x 11 cm vagy
• kerek: méret: Ø 22 x 11 cm
2 499 Ft/db

külső anyaga: nemesacélMűanyag bevásárlókosár*
2 stabil füllel, teherbírás: 15 kg, űrtartalom: 18 l
méret: 48 x 28,5 x 23,5 cm (ho x szé x ma)
999 Ft/db

Termoszkanna*
üvegbetéttel és praktikus nyomó-
gombbal az egyszerű nyitáshoz, 
matt műanyag burkolattal, fekete 
vagy fehér színben, űrtartalom: 1 l
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

999 Ft

/darab

kül
ön

bö
ző színekben

2 499 Ft

/darab

különböző színek 
és modellek

14 990 Ft

/darab/darab

külskülsls

Szelektív 
szemetes*
2 külön belső 
tartállyal és pedállal, 
űrtartalom: 2 x 20 l
14 990 Ft/db

csésze nélkül
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.22. csütörtöktől

Székpárna 
magas támlás 
székhez*
kényelmes ülést biztosít
méret: kb. 120 x 50 x 8 cm 
(ho x szé x ma)
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

antracit vagy 
világosszürke 

színben

24 990 Ft

/darab

Kerti asztal*
sevelit asztallap, porszórt acél csőváz, 
az asztal egyik lábán szintezőtalppal
méret: 132 x 90 x 71 cm (ho x mé x ma), 
tömeg: 18,6 kg
24 990 Ft/db

helytakarékosan összecsukható

A SEVELIT legfőbb tulajdonsága az időjárással,  
a hőséggel és a karcolásokkal szembeni ellenálló 
képessége. A 16 mm vastagságú asztallap nagy-
fokú stabilitást kölcsönöz az asztalnak, ezenfelül 
könnyen kezelhető és tisztítható.

i

2 999 Ft

/darab
Székpárna 
alacsony támlás 
székhez*
kényelmes ülést biztosít 
méret: kb. 100 x 50 x 8 cm 
(ho x szé x ma)
2 999 Ft/db

1 299 Ft

/darabÜlőpárna*
méret: k b. 47 x 47 x 5 cm 
(ho x szé x ma)
1 299 Ft/db

fogás- és csúszásbiztos

Univerzális háztartási kesztyű, 2 pár*
légáteresztő, nedvességtaszító bevonattal ellátott 
tenyérrésszel, rugalmas mandzsettával
méret: 7 - 10
2 pár/csomag
249,50 Ft/pár

3 499 Ft

/szett

Gyermek kerti 
szerszámok 
kiskocsin*
6 darab kerti szerszámmal
3 499 Ft/szettJáték fűnyíró 

vagy talicska*
ideális a kis kertészek 
számára
1 999 Ft/db

felső anyag:

499 Ft

/csomag

Ft

mal

különböző színekben

1 999 Ft

/darab

könnyen egymásba 
rakható

Műanyag kerti szék*
ergonomikus kialakítású, széles kartámlák, 
anatómiailag formált ülőfelület, UV- és  
időjárásálló, matt felület
méret: 60 x 89 x 58,5 cm  
(szé x ma x mé)
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

székpárna nélkül

extra vastag, 8 cm-es 
párnázás, körben 2 cm-es 

álló szegéllyel

ALDI | 10



Olasz levendula*
14 cm-es cserépben, magassága cseréppel 
együtt: min. 25 cm, kellemes illatú, kültérre
999 Ft/db

25 mm, 32 mm és  
38 mm átmérőjű  
rudakhoz alkalmas

Napernyőtalp*
nemesacél tartócső különböző ernyőrudakhoz 
való adapterrel, kiválóan alkalmas erkélyen történő 
használathoz a cső oldalsó elhelyezkedése révén,
a szögletes gránittalp mérete: 45 x 22,5 x 10 cm  
(szé x mé x ma)
7 999 Ft/db

0000046827

Napernyő, Ø 3 m*
• alumínium állványcső masszív, merevítő acélküllőkkel, 

antracit színben
• könnyen kezelhető poliészter huzat, hatékony  

UV-védelemmel (fényvédő faktor: 80) és vízlepergető 
bevonattal, levehető és 30°C-on, kézzel mosható

• 3 pozícióba dönthető, kurblis mechanizmussal nyitható
• felül szellőzőnyílással
• PFC-mentes borítás
• ernyőfelület: 6,5 m²
• magasság: 240 m
• átmérő: kb. 3 m
12 990 Ft/db

Napernyő*
• állítható magasság (180 - 220 cm)
• 3 pozícióba dönthető
• stabil acélváz
• UV-álló, levehető és  

kézzel mosható huzat
• méret: 210 x 140 cm
7 499 Ft/db

7 499 Ft

/darab
0000046430

extra száraz

Kerti fadekor, 40 liter*
időjárásálló és színtartó, lucfenyő és 
erdei fenyő szárított, festett aprítékából
40 l/csomag
62,48 Ft/l

Buxus*
masszív, formára vágott bokor bejáratok, 
teraszok stb. díszítéséhez, 23 cm-es, színes 
cserépben, a növény magassága cseréppel 
együtt: min. 42 cm, a bokor átmérője:  
min. 30 cm, kültérre, téltűrő
3 499 Ft/db

Teljes értékű 
nyúleledel*
1 kg/csomag
299 Ft/kg

299 Ft

/csomag

7 999 Ft

/darab

kül
ön

bö
ző

 színekben
kü

lö
nb

öző színekben

12 990 Ft

/darab

3 499 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

mérsékelten 
vízigényes
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

Petúnia*
6-os tálcában, dús virágzatú, 
klasszikus balkonnövény, egészen 
őszig virágzik, ideálisan ültethető 
függő virágtartóba is, különböző 
fajták és színek, kültérre
6 darab/tálca
316,50 Ft/db

1 899 Ft

/tálca

2 499 Ft

/csomag

téglavörös vagy 
csokoládébarna 

színben

san ültethető 
s, különböző 
érre

Ft

napernyőtalp nélkül

napernyőtalp nélkül

1111210522

**használatra való 
alkalmasság

**

316,50 Ft/db

999 Ft

/darab

Faforgács, 
60 liter*
rágcsálók részére
60 l/csomag
14,98 Ft/l

ács, 
*

részére
ag

899 Ft

/csomag

négyszögletes napernyő-kialakítás, 
ideális erkélyen vagy teraszon 
történő használathoz

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

25 kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.22. csütörtöktől

A kerékpárt előszerelve 
szállítjuk, néhány mozdulattal 
menetképessé alakítható.

akkumulátor:
kisebb 
alkatrészek: váz:

A középmotornak számos előnye van:  
• közvetlen erőátvitel a kerékpárláncra  
• jól kezelhető és biztonságos a mélyen elhelyezkedő  
   súlypont és az optimális súlyeloszlás miatt  
• az első és a hátsó kerék könnyen be- és kiszerelhető

i

nagy teljesítményű 
középmotor

MAGURA  
felnifék

jól áttekinthető 
kijelző

egyszerű 
kezelőegység

LED-kerékpárlámpaszett*
gyorsan, szerszám nélkül felszerelhető,
törésbiztos és vízlepergető szilikonborítás,
működési módok: folyamatos fény, gyors 
villogás, lassú villogás, elemekkel együtt
2 299 Ft/szett

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.

2 299 Ft

/szett

2 999 Ft

/darab

Kerékpárcomputer*
vezeték nélküli jelátvitel, szerszám nélkül 
összeszerelhető, napelemmel, különböző  
funkciók, pl. sebességmérő, maximális  
és átlagsebesség, napi és összes  
megtett kilométer, kalóriafogyasztás stb.,
elemekkel együtt
2 999 Ft/db

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.

különböző színekben

Kerékpárzár*
• U-lakat: a kulcs csak bezárt állapotban 

húzható ki, porvédő kupakkal és 2 kulccsal, 
méret: 24,5 x 16,6 cm vagy

• láncos: automatikus zárás, a kulcs  
csak bezárt állapotban húzható ki, 2 kulccsal  
(az egyik kulcs LED-es), hossz: 120 cm vagy

• számzáras: 5 számkombináció, szabadon 
kódolható, hossz: 120 cm

2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

különböző színekben

349 990 Ft

/darab

2 299 Ft

/darab

Kerékpárkosár*
masszív, sűrű szövésű acél, különböző színek és minták
• kosár csomagtartóra: füllel, tárolási kapacitás: max. 7 kg vagy
• kosár kormányra: a kormányra erősíthető, gyorsrögzítő  

rendszerrel együtt kapható, levehető, tárolási kapacitás: max. 5 kg vagy
• iskolatáska-tartó kosár: a tartós csavaros rögzítés miatt lopásbiztos, 

ferde kialakítású, így mélyen elhelyezkedő nyereg mellett  
is használható, tárolási kapacitás: max. 10 kg

2 299 Ft/db

KÉT KERÉKEN
SPORTOSAN

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.

Rendelhető 2018.03.22-től 
2018.04.12-ig, illetve a készlet 
erejéig.

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

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

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

3.
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
A terméket a szállítási időpont 
egyeztetésétől számított 
10 munkanapon belül ingyene-
sen házhoz szállítjuk Önnek.

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ,   
KÉNYELMES HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

799 Ft

/darab

Spirál kerékpárzár*
flexibilis acélkábel  
szennyeződésvédő kupakkal,
2 darab kulccsal,
kábelhossz: kb. 180 cm,
kábelátmérő: 8 mm
799 Ft/db

A kerékpár 
a következő 

testmagassághoz
használható:

155 cm-től 
185 cm-ig

m
yhansec ontrol.c

om

TE
ST

ED IN GERMANY

ID: #

erhöhte 
Pedelec-Sicherheit
 

05030

kijelzi, hogy mennyivel 
kevesebb a CO2 -kibocsátás  
az autóhoz képest

1111211027

**fokozott  
Pedelec-biztonság

**

A hirdetett termék kiválasztása bemutató reklámanyagból történik, az üzletekben nincs bemutató darab. A termék 
kizárólag a készlet erejéig érhető el. Az értékesítési koncepció újdonsága és a korábbi ilyen jellegű készletezési viszonyítási 
adatok hiánya miatt előfordulhat, hogy a termék már az értékesítés első napján elfogy. A termék jellegére tekintettel 
nem tudunk helyettesítő terméket biztosítani. A termék megvásárlása céljából, kérjük, az üzletvezetőnket keresse!  
A kiszállítás Magyarország területén, az Ön által megjelölt belföldi szállítási címre, az ingatlan közterületre nyíló bejárati 
kapujáig történő házhoz szállítással, ingyenesen történik. A kiszállítás során összeszerelést nem vállalunk. A helytelen 
összeszerelésből származó hibákra nem terjed ki a jótállási/szavatossági kötelezettségünk. Kérjük, olyan kiszállítási 
címet adjon meg, mely minimum 3,5 tonna össztömegű gépjárművel megközelíthető!

minták
max. 7 kg vagy
srögzítő 

pacitás: max. 5 kg vagygy
é i l á bi

Elektromos kerékpár 28”*
• motor: kompakt, könnyű középmotor (250 W), menettámogatás  

25 km/h sebességig, indulási/tolási rásegítés 6 km/h sebességig
• akku: nagy teljesítményű, SAMSUNG Sideklick akku, 36 V, 12 Ah,  

432 Wh, kb. 500 töltési ciklus, hatótávolság: max. 120 km  
(a kerékpározási stílustól függően)

• kijelző: LCD-kijelző világítással, 5 fokozatú teljesítmény- 
szabályozás, sebességmérő funkció és könnyen elérhető  
kezelőegység, USB-töltés funkcióval

• váz: kiváló minőségű alumíniumváz, vázmagasság: 46 cm, matt szürke
• villa: stabil SUNTOUR teleszkópos villa
• váltó: 7 sebességes SHIMANO Nexus agyváltó markolatváltóval  

és szabadonfutással
• fék: hidraulikus Magura felnifék elöl és hátul (nincs kontrafék)
• markolatok: ergonomikusan kialakított, kényelmes markolatok 
• nyereg: kényelmes SELLE ROYAL zselébetétes nyereg
• világítás: fényes AXA Chico 30 LUX LED-es fényszóró,  

AXA LED-es hátsó lámpa a csomagtartón,  
áramellátás akkuról, álló világítás funkció

• gumik: CONTINENTAL gumik fényvisszaverő  
csíkkal és defektvédelemmel

• tartozékok: töltő, imbuszkulcs
• tömeg akkuval együtt: kb. 27 kg
• max. össztömeg: 150 kg
349 990 Ft/db

fekete vagy fehér 
színben
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elektromos kerék-
párokhoz is alkalmas

9 499 Ft

/darab

1 799 Ft

/darab

Mini kerékpárpumpa*
manométer 8 bar / 120 PSI nyomásig,
adapterrel minden szokványos  
szelephez használható,
tartóval és tépőzáras szalaggal
1 799 Ft/db

Turistatérkép*
Magyarország különböző területeinek 
részletes térképe túraútvonalakkal,  
vándorutakkal és nyomvonalak  
feltüntetésével, többféle
999 Ft/db

999 Ft

/darab

Kerékpárápoló szer*
• kerékpárápoló, 500 ml: kosz, olaj, por  

és egyéb szennyeződések ellen vagy 
• kerékpártisztító, 500 ml: oldja a zsírt  

és a lerakódott szennyeződéseket vagy
• lánctisztító, 400 ml: tisztít, ápol és véd vagy
• lánczsír, 200 ml: véd a kopás ellen  

és könnyebben fut tőle a lánc
500 ml, 400 ml vagy 200 ml/flakon
1 598 / 1 997, 50 / 3 995 Ft/l

799 Ft

/flakon

minden szokványos  
szeleptípushoz  
alkalmas

Lábpumpa vagy állópumpa*
pontos, manométeres nyomáskijelzés max. 10 bar  
nyomásig, többféle adapterrel, kerékpárgumi,  
gumimatrac, játékok vagy labdák felpumpálásához
• lábpumpa: 2 darab csúszópersellyel ellátott 

hengerrel a halk használathoz vagy
• állópumpa: nagy méretű, stabil talp  

a biztonságos használathoz
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

Kerékpáros táska*
• kerékpáros táska okostelefon-tartóval:  

a kormányrúdra, ill. a vázra rögzíthető,  
méret: 19,5 x 10 x 9 cm vagy

• váztáska: tépőzárral rögzíthető a vázra, 
méret: 23 x 23 x 4 cm vagy

• nyeregtáska: tépőzárral rögzíthető a vázra, 
ill. a nyeregcsőre, méret: 25 x 12 x 8 cm

1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

g
5 x 12 x 8 cm

Ft

nyeregtáska

váztáska

kerékpáros táska 
okostelefon-tartóval

okostelefon-tartóval
okostelefon nélkül

89 990 Ft

/darab

Női vagy férfi túrakerékpár 28”*
• alumíniumváz beépített kormánycsapággyal, magasság: női: 46 cm, férfi: 52 cm
• SUNTOUR alumínium teleszkópos villa
• túrakormány ergonomikus kialakítású markolattal és állítható szögű kormányfejjel
• SHIMANO 24 sebességes váltómű és SHIMANO fék és váltókar
• stabil kerekek alumíniumfelnivel, fényvisszaverő csíkkal és  

defektvédelemmel ellátott gumikkal
• alumínium V-fék elöl és hátul
• SELLE ROYAL túranyereg zselébetéttel
• SHIMANO agydinamó, LED-világítás, 30 Lux erősségű fényszóró,  

mely álló helyzetben is világít
• tartozékok: csomagtartó, kitámasztó
• tömeg: 19 kg
• megengedett össztömeg: 120 kg
89 990 Ft/db

váz:
kisebb 
alkatrészek:

női modell

/darab

nyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskaa

 női: 46 cm, férfi: 52 cm

ható szögű kormányfejjel
kar
s  

szóró,  

SHIMANO fék  
és váltókar

egyedileg 
beállítható 
kormányfej

SELLE ROYAL  
zselébetétes nyereg

Kerékpár-gumibelső,  
defektbiztos*
elöregedett belsők helyettesítésére, több sérülést 
képes tömíteni max. 3 mm-es méretig a beépített 
gumitömítő anyagnak köszönhetően, minden  
szokványos szelephez és gumimérethez
999 Ft/db

999 Ft

/darab

1419032887

**használhatóságra tesztelve

**

kerékpárápoló,  
lánctisztító:lánctisztító, lánczsír: lánctisztító:

9 999 Ft

/készlet
Kerékpáros 
szerszámkészlet*
18 részes készlet speciális  
kerékpáros szerszámokkal
9 999 Ft/készlet

Túrakönyv*
nélkülözhetetlen kézikönyv kiránduláshoz,  
túrázáshoz családoknak, kerékpározóknak és  
elhivatott túrázóknak egyaránt, többféle cím
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

1 799 Ft

/szett
Kerékpársárvédő szett*
első és hátsó kerékhez,  
a hátsó kerékhez való sárvédő  
állítható hosszúságú,  
minden szokványos  
méretű kerékpárhoz
1 799 Ft/szett

6070

Kerékpárszerelő állvány*
• minden 25 - 40 mm átmérőjű vázzal  

felszerelt kerékpárhoz használható
• magassága 108 és 190 cm  

között beállítható
• 360°-ban elforgatható szerelőfej  

gyorsbefogó pofával  
és kormánystabilizátorral

• mágneses szerszámtartó felület
• az állvány helytakarékosan  

összecsukható
• max. terhelhetőség: 30 kg
9 499 Ft/db

A kerékpár előszerelt, néhány mozdulattal  
menetképessé alakítható.
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.22. csütörtöktől

különböző színek  
és minták

levehető hátsó 
lámpával

3 499 Ft

/darab

Kerékpáros sisak felnőtteknek*
• modern kerékpáros sisak, könnyű és stabil 

polikarbonát szerkezettel
• optimális illeszkedés az egykezes  

méretbeállító rendszernek köszönhetően
• 11 csatornás szellőzőrendszer  

beépített rovarvédő hálóval
• levehető napellenző
• levehető hátsó LED-lámpa 3 világítási fokozattal 
méret: S/M: 54 - 59 cm vagy L/XL: 59 - 64 cm
3 499 Ft/db

légáteresztő

szélálló

vízlepergető

rugalmas

szélálló, vízlepergető 
és légáteresztő

Női vagy férfi kerékpáros felső*
légáteresztő, nedvességszabályzó, gyorsan 
szárad, rövid ujjú, állógallérral, végig cipzárral, 
csúszásgátló gumival a hátsó szegélyen,  
3 hátsó zsebbel, fényvisszaverő nyomattal
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
2 299 Ft/db

különböző színek 
és modellek

Női vagy férfi kerékpáros sportzokni, 2 pár*
anatómiailag formázott a tökéletes funkcionalitás érdekében, az aktív  
nedvességszabályozás kiváló nedvességelvezetést tesz lehetővé,  
a lábközépnél megerősített a stabilitás növelése érdekében
méret: 35/38 - 43/46
2 pár/csomag
749,50 Ft/pár

1 499 Ft

/csomag

Női vagy férfi kerékpáros nadrág*
antibakteriális kialakítású ülőpárnával, 
gumis és megkötős derékrésszel,  
fényvisszaverő nyomattal
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Női vagy férfi kerékpáros alsó, 2 darab*
párnázott ülőbetét, többféle fazon
női méret: 34 - 44
férfi méret: 48/50 - 56
2 darab/csomag
1 999,50 Ft/db

3 999 Ft

/csomag

ni 2

Női vagy férfi 
kerékpáros kesztyű*
zselés párnázással  
és fényvisszaverő elemekkel
női méret: 7 - 8
férfi méret: 8 - 9,5
1 199 Ft/pár

1 199 Ft

/pár

2 299 Ft

/darab

állandó folyadék-
ellátáshoz

Kerékpáros vagy  
sporthátizsák*
sok praktikus rekesszel,  
fényvisszaverő felületekkel  
és beépített esővédő huzattal
4 499 Ft/db

4 499 Ft

/darab

4 499 Ft

/darab

Női vagy férfi kerékpáros dzseki*
hosszított hátrész, cipzáras zseb a háton,  
fényvisszaverő nyomat a hátoldalon,  
elasztikus szegélyszalag 
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
4 499 Ft/db

5 999 Ft

/darab

0000049135

Víztartó hátizsák*
antibakteriális, 2 literes víztartály, cipzáras 

főrekesz tartóval, fényvisszaverő felületek 
az elülső oldalon, párnázott mellheveder 

és vállpántok
5 999 Ft/db
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mérete kisebb 
erkélyekhez is 
ideális

leereszthető tető

traktor utánfutóval

kukával

TM

Óriás munkagép*
beltéri és kültéri használatra is alkalmas
• traktor pótkocsival, hossz: 58 cm vagy
• kukásautó, hossz: 49 cm vagy
• teherautó, hossz: 46 cm
12 hónapos kortól ajánlott
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

29 990 Ft

/darab

Markolós traktor vagy  
traktor utánfutóval*
dudával, max. terhelhetőség: 50 kg 
•  billenthető és süllyeszthető markolóval (8,9 kg) vagy
• utánfutós (9,2 kg)
2,5 éves kortól ajánlott
29 990 Ft/db

tratraktor utánfutóvalttrraaktktor utánfutóval

TM

ÓrÓriáiáss mumunknkagagépép*
beltéri és kültéri használatra is alkalmas

kormány dudával

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

TM

Homokozó*
állítható magasságú tető 40 faktoros  
UV-védelemmel, véd a naptól és az esőtől,  
kivehető víztartó tállal, rögzítőszerszámokkal
méret: 126 x 121 cm,  
ülési magasság: 17,5 cm,  
teljes magasság: 118 cm,  
tömeg: 13,6 kg,  
100 kg homokkal tölthető fel
12 990 Ft/db

12 990 Ft

/darab

a homokkal való játék  
fejleszti a kreativitást 

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

799 Ft

/csomag

különböző színekben

03.25. vasárnaptól

Hinta*
beltéri és kültéri használatra is alkalmas, 
stabil kialakítás akasztószerkezettel,  
3 éves kortól ajánlott
• laphinta vagy
• tányérhinta vagy
• kötélhágcsó vagy
• trapézhinta gyűrűkkel
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

1111211106

Ft

masmas, 

12 hónapo
3 499 Ft/d3

30 - 36 hónapos 
korig

24 hónapos 
kortól

18 hónapos 
kortól

10 hónapos 
kortól

levehető tolórúd 
táskával

Tricikli tolórúddal*
rögzítőfékkel és kézifékkel, fémváz és szabadonfutó  
kerék, levehető napellenző, biztonsági öv, kihajtható  
lábtartó, táskával felszerelt tolórúd, gumikerekek, 
tárolókosár tetővel, max. terhelhetőség: 17 kg 
10 hónapos kortól ajánlott
25 990 Ft/db

25 990 Ft

/darab

egyszerűen átszerelhető 
a különböző korosztályok 

számára

A játszóhomok  
külön kapható.

A SZABADBAN
JÁTÉK

A homok nem képezi az ajánlat részét.
Csak otthoni használatra.

1111213967
1111213967

**biztonságos játék

**

markolós traktor

ALDI | 15



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.25. vasárnaptól

Gyermek gumicsizma*
vízálló, csúszásgátló talp, 3M fényvisszaverő felületekkel a jobb láthatóságért,  
belső textilbélés, praktikus nejlonszegély összehúzó zsinórral 
méret: 29 - 36
2 999 Ft/pár

269-01-SHS B17

3 499 Ft

/darab

Gyermek softshell kabát*
légáteresztő, szél-, víz- és szennyeződéstaszító a Bionic Finish® Eco  
kialakításnak köszönhetően, kapucnival és oldalsó cipzáras zsebekkel
méret: 110/116 - 146/152
3 499 Ft/db

légáteresztő

szélálló

vízlepergető

rugalmas

Gyermek kétrészes esőruha*
légáteresztő, szél- és vízálló, hegesztett 
varratokkal, elcsomagolható kapucni, 
fényvisszaverő elemekkel a jobb látható-
ságért, Bionic Finish® Eco kialakítással
méret: 116 - 152
6 999 Ft/garnitúra

6 999 Ft

/garnitúra

névcímkével ellátott 
külön tasak

NEM ÁRT AZ ESŐ
A JÓKEDVNEK

Ft

vízlepergetőí ő

srugalmaas

2 999 Ft

/pár

Ft

ével ellátottével ellátott
akakk
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2 999 Ft

/pár

Kisgyermek gumicsizma*
vízálló, vidám motívumokkal, pl. Én kicsi pónim, 
Verdák, Jégvarázs vagy Mancs őrjárat, csúszás- 
gátló talp, fényvisszaverő felületekkel a jobb 
láthatóságért, belső textilbélés
méret: 21 - 29
2 999 Ft/pár

i i

291-01-SHS B17

névcímkével ellátott 
külön tasak

1 299 Ft

/csomag

Rövid ujjú baba body,  
2 darab*
100 % pamutanyag, bőrbarát  
és kényelmes viselet, alul paten-
tokkal a gyorsabb pelenkacsere 
érdekében
méret: 62/68 - 98/104
2 darab/csomag
649,50 Ft/db

2 darab/csomag

2 299 Ft

/darab

Kisgyermek esőnadrág*
légáteresztő, szél- és vízálló,  
hegesztett varratokkal, fényvissza- 
verő csíkokkal a jobb láthatóságért,  
Bionic Finish® Eco kialakítással
méret: 80 - 110
2 299 Ft/db

Ft

ág*

sza-
gért,  

R
2 
10
és
to
ér
m
2 d
64

állítható 
vállpántokkal

egyszínű,  
motívummal a hátán

- 

17

3 299 Ft

/darab

Kisgyermek esőkabát*
légáteresztő, szél- és vízálló, hegesztett 
varratokkal, elcsomagolható kapucni, fény-
visszaverő elemekkel a jobb láthatóságért, 
Bionic Finish® Eco kialakítással
méret: 80 - 110
3 299 Ft/db

Kisgyermek könyv  
kivehető papírfigurákkal*
a kivehető figurák segítségével  
a gyerekek maguk is eljátszhatják  
a történetet vagy újabbakat alkothatnak
• Viki, az állatorvos vagy
• Tomi, az ezermester
1 699 Ft/db

1 699 Ft

/darab

Párosító fejlesztő játék*
fejleszti a szem-, kézkoordinációt,  
a kézügyességet és a mozgást,  
gazdagítja a szókincset, többféle
799 Ft/készlet9 Ft/készlet79

799 Ft

/készlet

799 Ft

/csomag

Csokoládéba mártott  
aszalt gyümölcs*
almakarika és szilva,
többféle
200 g/csomag
3 995 Ft/kg

Csokoládéérmék*
FAIRTRADE kakaóból
150 g/csomag
2 926,67 Ft/kg

439 Ft

/csomag

Színesceruza-készlet  
metálszínekben*
ajándék hegyezővel
12 darab/készlet
999 Ft/készlet

C k ládéé

999 Ft

/készlet

Illatos filctoll, 8 darab*
neon vagy élénk színekben
8 darab/készlet
162,38 Ft/db

1 299 Ft

 /készlet

Kisgyermek kö

Bugyipelenka*
• Junior (12 - 22 kg): 38 darab vagy
• XL (16 - 30 kg): 36 darab
38 vagy 36 darab/csomag
78,92 / 83,31 Ft/db

2 999 Ft

/csomag

1 999 Ft

/darab

Kisgyermek színes  
farmernadrág*
bőrbarát és rendkívül kényelmes,  
optimálisan illeszkedik az elasztán- 
tartalomnak köszönhetően, 5 zsebes  
fazon, a derékrész bősége állítható
méret: 74/80 - 98/104
1 999 Ft/db

illatos

Kisgyermek színezőkönyv* 
kifestő a szavak, a tanya, a járművek 
vagy az állatok világához, 
többféle cím
699 Ft/db

699 Ft

/darab

mintás
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.25. vasárnaptól

OTTHONOSAN
FRISSEN,

extra magas: max. 3 mextra magas: max. 3 mextra magas: max. 3ax. 3 mm

egyszerűen felszerelhető: 
csavarozás és fúrás nélkül

falra szerelhető
modell

Kozmetikai szemetes*
kiváló minőségű acéltest, kivehető  
belső vödör, lecsapódásgátló funkció
űrtartalom: 3 l
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

2 499 Ft

/szett

Kosárszett*
ideálisan használható dekoratív és  
funkcionális tárolási lehetőségként
• 4 részes szett:
 1 nagy kosár: méret: 28 x 28 x 10 cm (ho x szé x ma),
 1 közepes kosár: méret: 26 x 13 x 9 cm (ho x szé x ma) és
 2 kis kosár: méret: 13 x 13 x 9 cm (ho x szé x ma) vagy
• 3 részes szett:
 1 nagy kosár: méret: 34,5 x 24 x 13 cm (ho x szé x ma) és
 2 kis kosár: méret: 20 x 15 x 12,5 cm (ho x szé x ma)
4 vagy 3 darab/szett
2 499 Ft/szett

Teleszkópos zuhanypolc*
krómozott fémből, magassága 145 - 300 cm között 
állítható, 3 darab fokozatmentesen állítható,  
korrózióvédelemmel ellátott tárolókosárral
méret: 24 x 24 x 145 - 300 cm (szé x mé x ma)
6 999 Ft/db

6 999 Ft

/darab

Multifunkciós zuhanyfej*
forgó csatlakozóelemmel ellátott gégecső és víztakarékos tömítés, 
átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas, különböző zuhanyfunkciókkal 
(modelltől függően masszírozó és lágy vízsugár funkció)
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Nemesacél fürdőszobai  
kiegészítők*
rögzítőanyaggal 
magas minőségű nemesacélból
• törülközőtartó-akasztó, 2 részes vagy 
• fogmosó pohár vagy
• WC-kefe, falra szerelhető vagy
• fültisztítópálcika-adagoló vagy
• üveg szappanadagoló, falra szerelhető vagy
• WC-papír-tartó, tető nélkül vagy
• vattapamacs-adagoló vagy
• WC-kefe, álló vagy
• hajszárítótartó vagy
• WC-papír-tartó
1 999 Ft/csomag

1 999 Ft

/csomag

minden modell rögzíthető a külön  
kapható öntapadós rögzítőkészlettel is

1 299 Ft

/készlet

Öntapadós rögzítőkészlet*
mindenféle fürdőszobai kiegészítő fúrás nélküli 
rögzítéséhez, egyszerűen használható, szükség 
esetén maradéktalanul eltávolítható, a készlet 
tartalma: 1 darab adapter és szerelési anyagok
1 299 Ft/készlet

különböző 
modellek

állítható  
zuhanyfunkciók

univerzálisan használható 
a fürdőkádnál vagy  
a zuhanykabinban

5 999 Ft

/készlet

Epilátor*
• 2 sebességfokozat
• 2 epilálófej nagyobb és kisebb  

felületek szőrtelenítéséhez
• precíziós trimmelőfej az alapos,  

egész testes szőrtelenítéshez
• üzemidő teljes feltöltés esetén:  

kb. 40 - 45 perc 
• töltést jelző LED-lámpa
5 999 Ft/készlet

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

32 darab csúszásmentes csipesz 
a tökéletesen sima bőrérta tökéletesen sima bőrérta tökéletesen sima bőima bőrérértrt

 táskával és tisztítókefével

Ft

(ho x szé x mma)
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nagy méretű,  
jól olvasható kijelző

nedvestörlőkendő-tartó  doboz:  

ujjnyomok ellen védő bevonattal

Nemesacél szappanadagoló*
magas minőségű nemesacélból
• domború alakú modell: 380 ml vagy
• henger alakú modell: 310 ml
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Testanalizáló mérleg*
• a testzsír-, víz- és izomtömeg  

arányának méréséhez
• tömegmérés max. 180 kg-ig
• üvegből készült fellépőfelület
• atléta-üzemmód a sportolók számára
• kalóriaszükséglet-javaslat
• a túlterhelés és az elemek állapotának kijelzése
• automatikus nullázás és kikapcsolás
• elemekkel együtt
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

12 tárhellyel

599 Ft

/csomag

Speciális fogkefe, 2 darab*
a lepedék optimális eltávolításához,  
érzékeny fogak és irritált fogíny esetén 
• Sensitive vagy
• Interdental vagy
• Intensive Clean
2 darab/csomag
299,50 Ft/db

minden modell rögzíthető a külön  
kapható öntapadós rögzítőkészlettel is

3 499 Ft

/csomag

gyorszárral levehető 
az egyszerű és alapos 

tisztításhoz

leeresztő-  
automatikával

gyországyorszá
az egyszaz egyszz

tisztiszsz

leeleee
automautom3 999 Ft

/darab

WC-ülőke*
lecsapódásgátlóval 
a kereskedelemben kapható  
minden WC-hez alkalmas,  
hangtalan leeresztő- 
automatikával, szerelési  
anyagokkal
3 999 Ft/db

Max Fogkrém
• MaxWhite vagy 
• MaxFresh
75 ml/tubus
5 320 Ft/l

üveg törülközőtartó:  
további felszerelési 

lehetőség: a zuhanyfalra 
rögzíthető egyszerű 

ráakasztással

Folyékonyszappan- 
utántöltő 
többféle 
750 ml/tubus 
425,33 Ft/l

Fültisztító 
pálcika
300 darab/doboz
0,50 Ft/db

hite vagy 
esh
bus

/l

-27 %

399
Ft/tubus

549 Ft helyett

1419050891

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.

kiegészítők nélkül

Nemesacél fürdőszobai kellékek*
rögzítőanyaggal
magas minőségű nemesacélból  
• nedvestörlőkendő-tartó doboz vagy
• kétkaros fürdőlepedő-tartó rúd vagy 
• üveg törülközőtartó vagy 
• kétkaros törülközőtartó rúd vagy 
• keret nélküli üveg tartópolc vagy 
• zuhanykosár vagy
• WC-papír-tartó üvegpolccal
3 499 Ft/csomag

-25 %

149
Ft/doboz

199 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.25-től 03.28-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.25-től 03.28-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.25-től 03.28-ig!

ml/tubus750 m
33 Ft/l425,3 -20 %

319
Ft/tubus

399 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.25. vasárnaptól

praktikus és 
takarékos

ideal zum Trocknen 
von Gläsern, Besteck 
und Geschirr geeignet

NAGYTAKARÍTÁS
TAVASZI

499 Ft

/készlet

Háztartási papírtörlő,  
kis méretű lappal, 8 tekercs*
3 rétegű
8 x 102 lap/csomag
149,88 Ft/tekercs

1 199 Ft

/csomag

Konyhai tisztítókendő dobozban,  
70 lap*
nedves konyhai tisztítókendő a legkülönbözőbb  
konyhai felületek praktikus és gyors meg-
tisztításához, újrazárható kerek dobozban
• zsíroldó sütőtisztító kendő vagy 
• hűtőszekrény-tisztító kendő vagy 
• tisztítókendő
70 lap/doboz
11,41 Ft/lap

799 Ft

/doboz

499 Ft

/flakon/doboz

Hűtőszekrény-tisztító vagy -illatosító*
• hűtőszekrény-tisztító, 250 ml: élelmiszerbiztonságilag   
 megfelelően tisztít, hűtőtáskákhoz, mikrohullámú sütőkhöz  
 és munkalapokhoz is használható, bioalkoholt tartalmaz,
 eltávolítja a zsírt, a szennyeződéseket és az enyhe jegesedést vagy
• hűtőszekrény-illatosító, 150 g: élelmiszerbiztonságilag meg- 
 felelő szagsemlegesítő gél, mely természetes módon szünteti meg  
 a kellemetlen szagokat a hűtőszekrényben, ezáltal az élelmiszerek  
 megőrzik saját aromájukat, a semlegesítő hatóanyag megköti  
 a szagmolekulákat a gélben
250 ml/flakon vagy 150 g/doboz
1 996 Ft/l / 3 326,67 Ft/kg

Súrolókő vagy tisztítógél*
• súrolókő, 400 g: edények, tűzhelyek, csaptelepek, krómacél mosogatók, 

fürdőkádak, autófelnik, kerti bútorok stb. hatékony tisztításához, a koncentrált  
formátum és alkalmazás takarékos használatot tesz lehetővé, lótusz-effektussal 
vagy

• tisztítógél, 250 g: textíliákhoz, szőnyegekhez, bútorhuzatokhoz stb., alaposan 
tisztítja a színtartó felületeket és eltávolítja a foltokat, ideális előmosáshoz vagy 
szőnyegek és bútorhuzatok tisztításához, hígítatlanul vagy vízzel hígítva is 
használható

400 g vagy 250 g/doboz
1 997,50 / 3 196 Ft/kg

799 Ft

/doboz

Mosogatószer*
• citrom vagy
• gránátalma vagy
• klasszikus
1,5 l/flakon
332,67 Ft/l

Mosogatógép-tabletta, All in One, 40 darab*
rendkívül hatékony összetevőket tartalmaz, ezért különösen  
kiadós, mosogatásonként elegendő 1 darab tabletta, még makacs 
szennyeződések esetén is
40 darab/doboz
29,98 Ft/db

zer*

gy

Mikroszálas portörlő készlet*
gyors és egyszerű portörléshez 
• 6 darab portörlő huzat vagy
• kezdőkészlet 1 darab nyéllel és  
 5 darab portörlő huzattal  
6 darab vagy 1 készlet
83,17 Ft/db / 499 Ft/készlet

499 Ft

/flakon

tóó*
ágilag   
tőkhöz  

maz,
gesedést vagy
ságilag meg-
on szünteti meg 
az élelmiszerek 

ag megköti  

ító kendő vagy

zsírolddó ssüttő--
tisztítóó keenddőő:

tisztítóógéél:

1,5 liter

1 199 Ft

/doboz

2 699 Ft

/csomag

Lenvászon konyharuha,  
3 darab*
100 % lenvászon, nem szöszöl

méret: 50 x 70 cm
3 darab/csomag
899,67 Ft/db

kü
lönböző színek és minták

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése
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szórás - letörlés - 
felszívás

Lapát-kefe szett*
többféle színben
399 Ft/szett Vlies felmosófej

279 Ft/db
Finommosószer
41 mosáshoz elegendő 
többféle  
1,5 l/flakon
399,33 Ft/l

bféle
/flakon
33 Ft/l -25 %

599
Ft/flakon

799 Ft helyett

Mini légfrissítő 
spray
többféle 
2 x 24 ml/csomag
10 395,83 Ft/l10 395,83 Ft/l

sítő -100 Ft

499
Ft/csomag

599 Ft helyett
379Ft

/flakon

699 Ft

/csomag

17 990 Ft

/készlet

Akkus ablaktisztító készülék
Window Vac WV 2*
tartozékokkal
• ablakhoz, tükörhöz, csempéhez és üvegfelületekhez
• nincs lecsöpögő szennyezett víz a lehúzáskor
• csíkmentes száradás
• higiénikus és tiszta munka, mivel nincs érintkezés  

a szennyezett vízzel
• akkuüzemidő: 23 perc (megfelel kb. 63 m² felületnek)
• szennyezettvíz-tartály űrtartalma: 100 ml
• tartozékok: 250 ml-es szórófejes flakon ablakmosó fejjel 

és levehető mikroszálas huzattal, 20 ml vízlepergető 
hatású tisztítókoncentrátum

17 990 Ft/készlet

tisztítókonccentrrátumm:

számos tartozékkal

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.

699 Ft

/flakon

Fresh Discs 
öblítőkorong*
• Lime vagy
• Marine
36 ml/csomag
19 416,67 Ft/l

Fresh Discs 
utántöltő, 
2 darab*
Lime
2 x 36 ml/csomag
13 875 Ft/l

999 Ft

/csomag

WC-tisztító*
• Fresh vagy
• Marine
750 ml/flakon
505,33 Ft/l

399 Ft/szett 399 Ft

/szett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.25-től 03.28-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
03.25-től 03.28-ig!

Vlies felmosófej
79 Ft/db

Fin
41 m
többtöbb
1,5 l/
399,

/fl k

279Ft

/darab

állandó  
kínálatunkból

Szórófejes 
bútorápoló*
• fára vagy
• általános 
500 ml/flakon
1 398 Ft/l
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03.22 - 03.28. csütörtöktől szerdáig ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Friss
zöldség és gyümölcs!

03.27-TŐL 03.31-IG3.22227 ŐL 03.3317-TŐ
KAPHATÓ

az
üzletben

A cserepes növények csütörtöktől, a nárciszcsokrok keddtől szombatig,  
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
799 Ft/csokor

Nárciszcsokor, 
10 szál* 
10 szál/csokor
299 Ft/csokor

799 Ft

/csokor

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

699 Ft

/darab

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

Gloxinia
12 cm-es cserépben, 
többféle színben
799 Ft/db 799 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

299 Ft

/csokor

otthon 
kinyílva

Eper
I. osztály 
500 g/doboz
998 Ft/kg499

Ft/doboz

Grapefruit
I. osztály 
/kg 
229 Ft/kg
/kg/kg/kg/kg/kg/kg/k/kgkkg//kg/kg/k/k/kg/kgkg/kg/kg/kgg
229229229229229229222929229229 FtFtFtFtFtFttFtFtFt/kg/kg/kg/kg/kgkg/kkg/kgkkg/kgkgkgggg -42 %

229
Ft/kg

399 Ft helyett

2 kg

Burgonya
I. osztály 
2 kg/csomag
124,50 Ft/kg

I.I.I.I.I.I ooszoszooszsoszoszoss táltáltátáátátáálllyyyyyyyyyyy
22 k22 k2 k2 k2 k /g/cg/cg/cg/cg/ccg/ccccg somsosomsomommsomsomssomsomsommmagaagagagagagaaaaagagg
12424124124124124,50,5050,50505,50 FtFtttFtFF /kg/kg/kg/kgkg/kgkg/ -34 %

249
Ft/csomag

379 Ft helyett

-33 %

399
Ft/csomag

599 Ft helyett
Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
500 g/csomag
798 Ft/kg

-42 %

399
Ft/kg

699 Ft helyett

Cukkini
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

Padlizsán
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

-33 %

199
Ft/darab

299 Ft helyett
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

03.24 - 03.25. szombat - vasárnap 

Különféle desszertek
somlói galuska vagy 
feketeerdő-desszert 
150 g/pohár
926,67 Ft/kg

-26 %

139
Ft/pohár

189 Ft helyett

-30 %

349
Ft/csomag

499 Ft helyettNokedli
500 g/csomag
698 Ft/kg

-28 %

35
Ft/darab

49 Ft helyett

Túrófánk
30 g/darab
1 166,67 Ft/kg

-33 %

99
Ft/darab

149 Ft helyett

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

Tésztaszósz
bolognai vagy 
bazsalikommal vagy 
arrabbiata 
500 g/üveg
598 Ft/kg

gy 

-37 %

299
Ft/üveg

479 Ft helyett

Penne
durumbúzából 
500 g/csomag
298 Ft/kg

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett

-33 %

499
Ft/doboz

749 Ft helyett

-33 %

199
Ft/darab

299 Ft helyett

Fehér szőlő
I. osztály 
500 g/doboz 
998 Ft/kg

Jégcsapretek
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db
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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.

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

AKTUÁLIS AJÁNLATOK                  2018.03.22 - 04.04.

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.

SONNENRESORTS MALTSCHACHER SEE***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.05.06. és 2018.09.23. között
• ellátás: all inclusive ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebédidőben harapnivalókkal, 
délután kávéval és süteménnyel, svédasztalos 
vacsorával, korlátlan italfogyasztással 
(ásványvíz, üdítőitalok, kávé/tea, sör, bor, 10:00 
és 22:00 között, a tóparti étteremben és a falusi 
borospincében fogyasztott italok kivételével)

• az üdülőhely saját beltéri úszómedencéjének és szaunájának használata 
(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)

• napi belépő a Maltschacher-tónál lévő strandfürdőbe (június közepétől 
szeptember elejéig, időjárásfüggő, nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)

• részvétel az üdülőhely saját aktív programjain

Foglalási kód: 9211271

APPARTMENTS VILE DALMACIJA****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 5 vagy 7 éjszaka  

2018.04.21. és 2018.10.15. között
• ágynemű, kéztörlő, konyharuha használata  

az árban
• energiahasználat

Foglalási kód: 9208479

HOTEL SAN REMO***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.04.29. és 2018.10.28. között 
• ellátás: all inclusive light ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebédre és vacsorára háromfogásos 
menü salátabárral, korlátlan italfogyasztással 
az étkezések mellé (ásványvíz, üdítőitalok, 
kávé, bor)

• kerékpárkölcsönzés (elérhetőség szerint)
• 2 napozóágy és 1 napernyő szobánként a tengerparton 

(május közepétől szeptember közepéig, időjárásfüggő)

Foglalási kód: 9209042

Utazási mód Fő / 3 éj all inclusive ellátással

26 990 Ft-tól

Utazási mód Apartman / 2 éj

28 990 Ft-tól
Utazási mód Fő / 4 éj all inclusive light ellátással

23 990 Ft-tól

KARINTIA, AUSZTRIA

FELDKIRCHEN 

ÉSZAK-DALMÁCIA, HORVÁTORSZÁG

PREKO 

KÖZÉP-OLASZORSZÁG

VILLA ROSA DI 
MARTINSICURO

Közvetlenül a Maltschacher-tónál, városközpont és Feldkirchen vasútállomása: 7 km. 
Felszereltség: főépület és több nyaralóház, étterem, bár, olvasószoba, szabad 
helyek függvényében parkolóhely, beltéri úszómedence, gyermek medence, 
szauna. 
Elhelyezés: stúdióban vagy 5 fős családi szálláson.
Gyermekek után járó kedvezmény: 10 éves korig: 100 % és 1 1–16 éves korig: 50 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 2 €/fő/nap 16 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. Az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás napján 
reggelivel zárul. A beltéri úszómedence és a szauna területére gyermekek csak 
felnőtt kíséretében léphetnek be.

Ár/fő és 
tartózkodás Stúdió Stúdió erkéllyel 5 fős családi 

szállás
„Extra” 5 fős  

családi szállás

3 éjszaka 26 990 Ft-tól 33 990 Ft-tól 37 990 Ft-tól 45 990 Ft-tól

4 éjszaka 30 990 Ft-tól 38 990 Ft-tól 48 990 Ft-tól 57 990 Ft-tól

7 éjszaka 123 990 Ft 155 990 Ft 205 990 Ft 244 990 Ft

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Betonozott, kavicsos és homokos strand: 50 - 150 m, a legközelebbi buszmegálló: 
100 m, városközpont: 500 m. 
Felszereltség: étterem, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, tévészoba, söröző, terasz, 
úszómedence (május közepétől szeptember közepéig, időjárásfüggő), szabad 
helyek függvényében napozóágyak és napernyők a medencénél, valamint 
parkolóhely. 
Térítés ellenében: napozóágyak és napernyők a tengerparton. 
Elhelyezés: 2 vagy 3 fős apartmanban.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 0,50 €/fő/nap 12–17 éves korig, illetve 
1 €/fő/nap 18 éves kortól, a helyszínen fizetendő. Végső takarítás: 20 €/2 fős 
apartman, illetve 30 €/3 fős apartman, a helyszínen fizetendő. Törülközőről a 
vendégnek kell gondoskodnia.

Ár/apartman és 
tartózkodás 2 fős apartman 3 fős apartman „Extra” 3 fős apartman

2 éjszaka 28 990 Ft-tól 34 990 Ft-tól -

5 éjszaka 71 990 Ft-tól 87 990 Ft-tól -

7 éjszaka 99 990 Ft-tól 122 990 Ft-tól 339 990 Ft-tól

Az árak apartmanonként és tartózkodásonként értendőek.

Homokos strand: 50 m, városközpont: 300 m. 
Felszereltség: fő- és melléképület 50 m távolságra egymástól, étterem, 
étkezőhelyiség, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, társalgó, olvasószoba, tévészoba, 
lift, kerékpártároló, szabad helyek függvényében parkolóhely.
Elhelyezés: családi szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 3 éves korig: 100 % és 4–18 éves korig: 50 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén. 
Fontos információk: az ellátás a főépületben történik, az érkezés napján 
vacsorával kezdődik és az elutazás napján reggelivel zárul. A melléképület 
vendégei a reggelit a melléképületben kapják. 

Ár/fő és tartózkodás „Melléképület”  
családi szoba

„Főépület”  
családi szoba „Extra” családi szoba

3 = 4 éjszaka* 23 990 Ft-tól 29 990 Ft-tól 37 990 Ft-tól

7 éjszaka 47 990 Ft-tól 59 990 Ft-tól 75 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.
*4 éjszaka 3 éjszaka áráért 2018.09.16. és 2018.10.28. között.

További ajánlatainkat keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!
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