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Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán 
elkészítési, ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek 
műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási 
hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.
* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy áruházainkban az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az 
értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését. Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben. 2018. 13. hét

79 990 Ft

/darab

Ruhaszárító*
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Baba játszóruha, 
2 darab*
2 darab/csomag
1 249,50 Ft/db

2 499 Ft

/csomag

-100 Ft

539
Ft/darab

639 Ft helyett

 
Márkázott vaj
82 % zsírtartalom 
250 g/darab 
2 156 Ft/kg

Kutyaeledel
szárnyas és vad répával vagy 
marha és máj borsóval vagy 
szárnyas vagy marha
415 g/doboz
238,55 Ft/kg
415 g/doboz
238,55 Ft/kg -26 %

99
Ft/doboz

135 Ft helyett

Szeletelt bacon
200 g/csomag
1 895 Ft/kg

on -24 %

379
Ft/csomag

499 Ft helyett

Benzines fűnyíró*
79 990 Ft/db

-39 %

499
Ft/csomag

819 Ft helyett
Rántott  
trappista sajt
natúr vagy 
füstölt ízű
500 g/csomag
998 Ft/kg

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 10 - 11. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 6 - 9. OLDALAKON!

03.29. csütörtöktől

03.29. csütörtöktől 04.03. keddtől

Nagypéntek március 30.: ZÁRVA 
Húsvétvasárnap április 01.: ZÁRVA
Húsvéthétfő április 02.: ZÁRVA

HÚSVÉTI 
NYITVATARTÁSUNK

Kellemes húsvéti ünnepeket!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 15. OLDALAKON!



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
MEGÉRI MINKET 

VÁLASZTANI 

03.29. csütörtöktől

Kovászos cipó
450 g/darab
442,22 Ft/kg

-23 %

199
Ft/darab

259 Ft helyett

-22 %

349
Ft/csomag

449 Ft helyett

Csirke- vagy 
pulykamellsonka 
150 g/csomag
2 326,67 Ft/kg

-33 %

599
Ft/csomag

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

-150 Ft

749
Ft/kg

899 Ft helyett

tálalási javaslat

Sertéscomb
darabolt,  
vákuumcsomagolt
/kg
1 049 Ft/kg

Friss, egész 
pecsenyekacsa 
/kg
749 Ft/kg

-27 %

1 049
Ft/kg

1 449 Ft helyett

-23 %

1 199
Ft/kg

1 559 Ft helyett

tálalási javaslat

 
Csirkemellfilé
védőgázas csomagolásban
/kg
1 199 Ft/kg

Füstölt comb
/kg
1 599 Ft/kg

Főtt, füstölt tarja 
/kg
1 099 Ft/kg

-20 %

1 599
Ft/kg

1 999 Ft helyett

-21 %

1 099
Ft/kg

1 399 Ft helyett

tálalási javaslat

tálalási javaslat

Marhasonka
füstölt, főtt 
natúr vagy 
borsos vagy 
paprikás-chilis 
100 g/csomag
4 990 Ft/kg

-28 %

499
Ft/csomag

699 Ft helyett
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04.04. szerdáig

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

-120 Ft

309
Ft/csomag

429 Ft helyett

Félzsíros tehéntúró
min. 25 % zsírtartalom
500 g/csomag
618 Ft/kg

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

-28 %

199
Ft/csomag

279 Ft helyett

Trappista sajt, szeletelt
natúr vagy füstölt vagy 
laktózmentes vagy light 
125 g/csomag
1 592 Ft/kg

449
Ft/csomag

99
Ft/darab

Túródesszert gyümölccsel
málnás vagy meggyes vagy 
epres vagy barackos-maracujás 
125 g/tégely 
712 Ft/kg179Ft

/pohár

Kapható  03.29-től 
a készlet erejéig!

Cremore Duo*
csokoládépuding 
kakaós tejszínhabbal
200 g/pohár
895 Ft/kg

-10 %

89
Ft/tégely

99 Ft helyett

Málna vagy 
áfonya 
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

-100 Ft

699
Ft/csomag

799 Ft helyett

Barackos-vanília pudingos 
párna
100 g/darab
790 Ft/kg

-20 %

79
Ft/darab

99 Ft helyett

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

-20 %

239
Ft/üveg

299 Ft helyett

Túró rudi 
natúr ét vagy epres vagy kajszibarackos
6 x 30 g/csomag
2 494,44 Ft/kg

Tejsüti 
megacsoki vagy klasszikus
28 g/darab
3 535,71 Ft/kg

Az epres és a kajszibarackos túró rudi 
03.29-től a készlet erejéig kapható!

A megacsoki tejsüti 03.29-től 
a készlet erejéig kapható!

ÚJ TERMÉK!
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
MEGÉRI MINKET 

VÁLASZTANI 

03.29. csütörtöktől

799Ft

/doboz

519Ft

/flakon

-27 %

269
Ft/doboz

369 Ft helyett
vit’ AM reggelizőkeksz  
tejes-csokoládés vagy 
szilvás-csokoládés vagy 
almás-müzlis 
300 g/doboz
1 163,33 Ft/kg

-22 %

349
Ft/doboz

449 Ft helyett

 
Burgonyaszirom
hagymás-tejfölös vagy sós
125 g/csomag
1 592 Ft/kg

-20 %

199
Ft/csomag

249 Ft helyett

-50 Ft

249
Ft/doboz

299 Ft helyett

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

Tonhal 
paradicsomos 
szószban*
160 g/doboz
4 993,75 Ft/kg

Finomított étolaj*
E-vitaminnal vagy 
Omega 3 & 6 vagy 
Mediterrán 
1 l/flakon
519 Ft/l-23 %

229
Ft/doboz

299 Ft helyett

Makrélafilé
napraforgóolajban vagy 
paradicsomszószban
MSC-tanúsítás
125 g/doboz
2 544,44 Ft/kg 
(töltőtömeg) /
1 832 Ft/kg

-17 %

329
Ft/csomag

399 Ft helyett

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

-50 Ft

299
Ft/doboz

349 Ft helyett
Heringfilé szószban 
többféle 
MSC-tanúsítás
200 g/doboz 
1 495 Ft/kg

Rostdús keksz
búzakorpával,  
hozzáadott cukor nélkül 
170 g/csomag 
1 758,82 Ft/kg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

Kapható  03.29-től 
a készlet erejéig!

Kapható  03.29-től 
a készlet erejéig!

 
Csokoládé 
100 g/doboz 
2 690 Ft/kg 
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04.04. szerdáig

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

Kávé 3 az 1-ben vagy 2 az 1-ben
10 x 18 g vagy 10 x 14 g/csomag
1 550 / 1 992,86 Ft/kg

4 g/csomag
g -20 %

279
Ft/csomag

349 Ft helyett

Mandula  
sós, pörkölt
származási 
ország: USA 
/dkg 
39,90 Ft/dkg

tálalási javaslat

-14 %

39,90
Ft/dkg

46,90 Ft helyett

Villányi 
Cuvée 
védett eredetű, 
száraz vörösbor
0,75 l/üveg
932 Ft/l
0,75 l/üveg
932 Ft/l -22 %

699
Ft/üveg

899 Ft helyett

-31 %

549
Ft/üveg

799 Ft helyett

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALÉTELEKHEZ, 
SOVÁNY HÚSOKHOZ

MÁTRA

MÁTRA
Pinot Grigio Blush 
oltalom alatt álló eredet-
meg jelölésű, száraz bor
0,75 l/üveg
732 Ft/l

Krémlikőr
tejszínes vagy 
kávés
17 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
2 141,43 Ft/l

-400 Ft

1 499
Ft/üveg

1 899 Ft helyett

419Ft

/doboz

Gyümölcslé*
mild narancs vagy 
red multivitamin
1 l/doboz
419 Ft/l

Kapható  03.29-től 
a készlet erejéig!

199Ft

/palack

Jegestea*
citrom vagy barack vagy 
zöld tea
0,5 l/palack
398 Ft/l

Kapható  03.29-től 
a készlet erejéig!

 
Mosogatógép- tabletta
All-In-One
70 darab/doboz 
22,84 Ft/db

ép-tabletta
-400 Ft

1 599
Ft/doboz

1 999 Ft helyett

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

zer vagy -600 Ft

1 699 
Ft/flakon/ 

csomag

2 299 Ft helyett

mosópor:

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

14 - 16 °C 

SÜLTEKHEZ, 
PÖRKÖLTEKHEZ

VILLÁNY

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

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

-70 Ft

569
Ft/csomag

639 Ft helyett

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

Prémium világos sör
4,9 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
270 Ft/l

-27 %

135
Ft/doboz

185 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.29. csütörtöktől

Magasnyomású felülettisztító*
• bármely külső felületet, pl. teraszt, garázskaput, 

házfalat stb. problémamentesen tisztít 
• 2 darab forgó magasnyomású fúvókával
• a fúvókák magassága állítható, ezáltal  

szabályozható a kiáramló vízsugár erőssége 
• ütésálló burkolat
• a hosszabbítócső segítségével  

kényelmesen, állva dolgozhat
• 2 darab adapterrel a szokványos  

magasnyomású mosókhoz
• fröccsenésvédelem kefekoszorúval
• csak magasnyomású mosóval  

együtt használható
6 999 Ft/db

függőleges felületekhez is

Duguláselhárító szett*
ideális elszennyeződött csövek vagy lefolyók tisztításához, 
a hátra irányuló fúvókák segítségével a tömlő magától halad előre  
a csőben, így eléri a nehezen megközelíthető helyeket is, vegyszerek 
és tisztítószerek használata nélkül tisztít, max. nyomás: 150 bar, csak 
magasnyomású mosóval együtt használható, a szett tartalma: 15 m 
magasnyomású tömlő 1 méteres beosztással és 2 darab adapter a 
szokványos magasnyomású mosókhoz
7 999 Ft/szett

a Workzone márka 2012-től gyártott 
összes hagyományos magasnyomású 
mosóberendezéséhez használható

mosókefével

turbó- és Vario-fúvóka 
a különösen makacs 

szennyeződések ellen

Magasnyomású mosó*
• teljesítményfelvétel: 2 200 W
• üzemi nyomás: max. 150 bar
• szállított vízmennyiség: 450 l/óra
• 10 m hosszú magasnyomású tömlő
• beépített tisztítószertartály (1 l)
• 2 keréken mozgatható
• tartozékok: kézi szórópisztoly forgatható 

szárral, szórószár a tisztítófúvókákhoz, 
turbófúvóka, Vario-fúvóka, forgó mosókefe, 
tömlő-gyorscsatlakozó, 0,5 l tisztítószer

• tömeg: 11 kg (tartozékok nélkül)
• tápkábel hossza: 5 m
34 990 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.

ereszcsatornák  
tisztítására  
is alkalmas

tömlőtartóval

1111210984

**
- ellenőrzött gyártás
- minőség
- biztonság

**
- ellenőrzött      
   gyártás
- minőség
- biztonság1111214094

Univerzális tisztítószer 
magasnyomású mosóhoz, 5 l*
• ideális adalékanyag minden magasnyomású  

mosóhoz (kézi mosáshoz is alkalmas)
• alkalmazható a ház körül, a kertben és járművekhez
• erőteljesen tisztít és kíméli az anyagot
• biológiailag lebomló
5 l/kanna
799,80 Ft/l

1111214093

3 999 Ft

/kanna

7 999 Ft

/szett

6 999 Ft

/darab34 990Ft

/készlet

ALDI | 6



90°-ban hajlítható

lehet egyenes, íves, kanyargós vagy  szögletes: az ágyásszegélyprofilok tetszés szerint elhelyezhetők, 
alakíthatók és hosszabbíthatók

Profi fenyőmulcs, 
50 l*
vegyes vörösfenyő- és 
erdeifenyő-kéreg, díszí-
téshez és talajtakaráshoz, 
szabályozza a talaj hő- és 
vízháztartását, kiválóan 
véd a gyomnövényektől
50 l/csomag
29,98 Ft/l

a magas vörösfenyő-
tartalmának köszönhetően 
rendkívül hosszan eltartható

Prémium fűmagkeverék*
az RSM (a vetőmagkeverékekre vonatkozó 
szabályzat) 3.2 kategóriájának megfelelő  
keverék, magas minőségű, intenzív  
használatnak kitett fűhöz, gyorsan csírázik  
és nagyon sűrű, így masszív, strapabíró 
gyepfelületet képez, újravetéshez is ideális 
1 kg/csomag
1 999 Ft/kg

Az RSM-szabályzatnak megfelelő vetőmagkeverékeket évente egyszer a megfelelő 
vizsgáló szerv (FLL) határozza meg, veti alá különböző teszteknek és értékeli. Fontos 
kritériumok többek között pl. a fűszálak finomsága, a betegségekkel szembeni 
ellenálló képesség, a lassú növekedés, ill. a gyomnövényektől való mentesség.

i

Gyom elleni 
védőtakaró*
megakadályozza  
a gyomnövények elburjánzását  
a kertben, a virágágyásokban, 
a kerti utakon stb., erős, 
szövött polipropilén anyagból, 
egyedileg méretre vágható
méret: 5 m x 2 m vagy 10 m x 1 m
1 799 Ft/csomag

s 

,

-
oz, 
és 

n 
ől

n n
atóatóó

Benzines fűnyíró*
• vágási szélesség: 46 cm
• vágási magasság: 3 - 8 cm, központilag beállítható
• Briggs & Stratton motor 550 E széria
• könnyű indítás, alacsony üzemanyag-fogyasztás  

és csökkentett gázkibocsátás
• porszórt acéllemezből készült burkolat
• kezelése kényelmes az ergonomikusan kialakított, 

felhajtható tolókarral, valamint a praktikus  
biztonsági kapcsolóval

• 65 literes műanyag fűgyűjtő tartály 
telítettségjelzéssel

• 5 literes benzines kannával és  
pót-gyújtógyertyával

• tömeg: kb. 31 kg
79 990 Ft/db

akár 1 400 m2 felületű gyephezakár 1 400 makár 1 400 m00 m22 felületű gyephezfelületű gyephegyephezz

a nagy méretű hátsó kerekek 
miatt rendkívül könnyen fut

önjáró: az automatikus 
kerékhajtás opcionálisan 
bekapcsolható

miatt rendkívül könnyen futmiatt rendkíívül könnyen fut

önjáró: az automatikusönjáró: az automatikustikus
áliáá i áá ik ékh j ák

jj
k ékh j á i álili

299 Ft

/csomag

Száraz  
macskaeledel*
• csirke vagy 
• marha
300 g/csomag
996,67 Ft/kg

129 Ft

/csomag

Alutasakos 
macskaeledel*
• casserole csirke vagy 
• krémes marha
85 g/csomag
1 517,65 Ft/kg

449 Ft

/csomag

Alutasakos macskaeledel*
többféle ízben
4 x 100 g vagy 4 x 85 g/csomag
1 122,50 / 1 320,59 Ft/kg

Ágyásszegély, 4 darab*4 darab, egyenként 119,5 cm-es,
horganyzott acélból készült 
ágyásszegély
4 darab/készlet
999,75 Ft/db

1 799 Ft

/csomag

1 499 Ft

/csomag

1 999 Ft

/csomag

3 999 Ft

/készlet

79 990Ft

/darab
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.29. csütörtöktől

Kerti szolárlámpa*
különböző modellek műanyagból, ill. nemesacélból, 
réz- vagy ezüsthatással, földbe szúrható nyárssal és 
szürkületérzékelővel, világítási idő: max. 8 óra
• 1. modell, 2 darab: lámpánként 1 fehér LED vagy
• 2. modell: 1 fehér LED vagy
• 3. modell: 1 fehér és 1 RGB színváltós LED, 

üvegdiffúzorral
2 vagy 1 darab/csomag
749,50 / 1 499 Ft/db

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

VIII. 1.) Korm. rendelet 
ld l t lál

ól, 
s 

Hortenziabokor*
19 cm-es cserépben, kedvelt dézsás-  
és ágyásnövény, magasság cseréppel 
együtt: min. 45 cm, nagy méretű, gömb 
alakú virágok rózsaszín, kék, fehér, lila vagy  
piros színben, kültérre, téltűrő
2 699 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

Kert
külön
réz- v
szürkü
• 1. m
• 2. m
• 3. m

üveg
2 vagy
749,50

Az elekt
szerinti t

Seprőgép*
• akár ötször gyorsabban felseperhetők 

vele a járdák, utak, kocsibehajtók stb., 
mint seprűvel és lapáttal

• az összesepert szemetet a széltől védve  
a seprőtartályba továbbítja

• mérete az állítható magasságú tolókarral 
a felhasználó magasságához igazítható

• seprési teljesítmény: kb. 1 600 m²/óra
• munkaszélesség az oldalsó seprűkkel 

együtt: kb. 55 cm
29 990 Ft/db

16 literes 
gyűjtőtartály

kis helyigényű

Kültéri hőmérő*
• min.-max. kültéri hőmérő: meghatározza  

a legmagasabb és legalacsonyabb 
hőmérsékleti értékeket, valamint jelzi  
az aktuális hőmérsékletet vagy

• kerti hőmérő fémből vagy
• ablakhőmérő vagy
• napelemes medencehőmérő:  

kb. 12 cm-es mélységben méri  
a víz hőmérsékletét, napelemmel,  
ill. AA elemmel működik

2 999 Ft/db

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

határozza 

lzi 

min.-max. kültéri 
hőmérő

napelemes 
medencehőmérő

színváltós

ablakhőmérő
kerti hőmérő 

fémből

Buxus műnövény*
természethű levelek időjárásálló 
műanyagból, beltérre és kültérre 
egyaránt alkalmas 
• kicsi, 2 darab: Ø 18 cm vagy
• nagy, 1 darab: Ø 30 cm
2 vagy 1 darab/csomag
1 749,50 / 3 499 Ft/db

Hortenziabokor*
19 cm-es cserépben, kedvelt dézsás-
és ágyásnövény, magasság cserépp

ütt i 45 é tű ö

*
d lt dé á

m
e
•
•
2
1 

2 499 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

2 699 Ft

/darab

3 499Ft

/csomag/darab

1 499 Ft

/csomag/darab

méretre vághatóméretre vághatóméretre vághatóvágható

UV-álló

Időjárásálló ragasztószalag, 25 m*
kiválóan alkalmas kültéri használatra,  
UV-álló, víztiszta és rugalmas, különlegesen  
erős és teherbíró, nem sárgul, ellenáll  
az időjárásnak és az öregedésnek 
méret: 48 mm x 25 m
25 m/tekercs
31,96 Ft/m

Műfűszőnyeg*
nedvességelvezető bordázattal, beltéri  
és kültéri használatra is alkalmas
méret: 100 x 200 cm
2 499 Ft/db

a virágok szárítva is 

rendkívül dekoratívak

29 990Ft

/darab

799 Ft

/tekercs

higany 
 nélkül
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Növényfuttató szett*
• acél növényfuttató szett:  

praktikus támasz magasra növő 
növényekhez és bokrokhoz, 
különböző méretek: 6 darab  
120 cm-es vagy 4 darab 150 cm-es  
vagy 3 darab 180 cm-es vagy

• spirál alakú, alumínium  
paradicsomfuttató, 2 darabos 
szett: praktikus támasz  
paradicsombokrokhoz és  
más kacsos növényekhez,  
hossz:  180 cm, átmérő: 1 cm

6, 4, 3 vagy 2 darab/szett 
 216,50 / 324,75 / 433 / 649,50 Ft/db

*

vő 

m-es 

os 

t/db

spirál alakú, alumínium 
paradicsomfuttató, 

2 darabos szett

acél növényfuttató, 180 cm,  
3 darabos szett

•

•

6
 2

Kerti eszköz  
ergonomikus nyéllel*
kiváló minőségű, hátkímélő kerti  
szerszámok ergonomikusan  
kialakított nyéllel, többféle 
8 999 Ft/db

az ergonomikusan kialakított 
nyél segítségével a hát terhelése 

eloszlik a lábakon

tató, 180 cm,  tató, 18tó, 180 cm0 cm,,
s szetts szetttezett

alakítottalakítokíítotttt
terhelése terheléseerhelése

ononn

Speciális fúrószárkészlet, 19 részes*
tökéletes felszerelés sokféle marási és fúrási munkához:
• 5 darab HSS-fúrószár (Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm),
• 4 darab kőfúró (Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm),
• 5 darab fafúró (Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm),
• 1 darab marófúró (Ø 6 mm),
• 1 darab csavarkihajtó (méret: 2),
• 1 darab süllyesztőfúró (Ø 12 mm),
• 1 darab gyémántfúrószár (Ø 6 mm) és
• 1 darab lapos fúrószár (Ø 18 mm)
2 999 Ft/készlet

praktikus műanyag 
kofferben

LED-reflektor mozgásérzékelővel*
a LED-reflektor vízszintesen és függőlegesen is  
elforgatható (2 x 250 lm), a mozgásérzékelő  
érzékelési tartománya: 140°
• napelemes reflektor: 5 m hosszú csatlakozókábellel, 

1 Li-ion akkuval, összes teljesítmény: 1 800 mAh vagy
• elemes reflektor: elemekkel együtt kapható
7 999 Ft/szett

fehér, fekete vagy 
szürke színben

egyszerűen 
falra szerelhető, 
rögzítőanyagokkal 
együtt kapható

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.

rrrrrrrrrrrrrzézézézézéézézézéézéékekekeekekekekkelőlőlőlőlőlőlőlőővevevevevevevevel*l*l*l*l*l*l*

kalkall

szürke sszürkee színbszínb

z:z:z:z::z::

AAAzAzAzAzA eleeleeleeleelektrktrktrktrkttromoomoomoomommmomoomoomoomoommmomommmmmmos és és és éés éés es es es es esss leklekllekekleklektrotrotrotrott oniknikniknikn kususususussuss berbberberberberbererrerb enendendendendendendee ezéezéezéezéezézezééésekseksekseksekekse kelkelkelkekelkkelee kakakakaakapcspcspcspcsccc olaolaolalaaol ttostostostosostosost s huhuhuhuuuullallallallalalallaalal dékdékdékdékdékd kkkd gazgazgazgazazgazazzgaa dáldáldáldálddádddálkokokkkok

praktikus műanyag prakttikus műanyaűanyagg
kofferbenkofferbebenn

karbid 
lyukfűrészkészlet

bimetál 
lyukfűrészkészlet

kézi és állványos 
fúrógépekhez

SEGÍTSÉG
A HÁZNÁL

**használatra 
való 
alkalmasság

**

4 599 Ft

/készlet

Lyukfűrészkészlet*
használható villany-, fűtés- és vízvezeték-
szereléshez, valamint javítóműhelyben és 
karosszériagyártáshoz, 6-6 darab lyuk- 
fűrésszel és további tartozékokkal
• bimetál lyukfűrészkészlet, 10 részes: bádog-

lemez, cinköntvény, alumínium, réz, bronz, 
fa, PVC és akril megmunkálásához vagy

• karbid lyukfűrészkészlet, 9 részes: csempe 
és padlólap megmunkálásához

4 599 Ft/készlet

8 999Ft

/darab

7 999 Ft

/szett

************
2 999 Ft

/készlet

1 299 Ft

/szett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.29. csütörtöktől

Vezeték nélküli gőzölős vasaló*
• max. teljesítmény: 2 020 - 2 400 W
• különböző vasalási funkciók: száraz vasalás, gőzölős 

vasalás, függőleges gőz, extra gőzlöket funkció
• öntisztítás, vízpermet funkció, vízkőmentesítés és 

csepegésgátló funkció 
• 360°-ban elforgatható kábelkimenet
• túlmelegedés elleni védelem
• víztartály űrtartalma: kb. 280 ml
• fokozatmentes hőmérséklet-beállítás
• 200 ml-es mérőpohárral
5 499 Ft/db

kábel nélkül és kábellel 
is működtethetőis működtethetőis működtethető

kerámiabevonatos, 
alumínium vasalótalp, 
ionizáló funkcióval

5 499 Ft

/darab

KÖNNYEDÉN
HÁZIMUNKA

2 999 Ft

/darab

Ruhaszárító*
oldalra kihajtható szárnyakkal, gyermekzárral,  
a szárítófelület hossza: 18 m
méret kinyitva: 180 x 55 x 93 cm (ho x szé x ma)  
méret összecsukva: 129 x 55 x 4 cm (ho x szé x ma)
2 999 Ft/db

Szennyestartó*
polipropilén anyagból készült, 
tetővel és ergonomikusan  
kialakított fülekkel,  
űrtartalom: 60 l
méret: 44,8 x 34,1 x 61,5 cm  
(tetővel együtt)
4 999 Ft/db

törtöktől

4 999 Ft

/darab

Műanyag ruhakosár, 
ergonomikus*
kiváló minőségű műanyag, 3 gumírozott 
füllel, űrtartalom: kb. 45 l
méret: kb. 65 x 47 x 26 cm (ho x szé x ma)
1 999 Ft/db

Mosógéptisztító szer, 2 flakon*
tisztítja, óvja és ápolja a mosógépet, rendszeres  
használata megnöveli annak élettartamát, még  
a nehezen hozzáférhető helyekről is könnyedén 
távolítja el a vízkövet, a szennyeződéseket,  
a mosószermaradványokat és a szagokat,
a gumi és a fém alkatrészeket is ápolja
2 x 250 ml/csomag
898 Ft/l

449 Ft

/csomag

fülfüllellel, űűrtartartartalomlom: k: kbb. 4545 ll
méret: kb. 65 x 47 x 26 cm (ho x szé x ma)
1 999 Ft/db

MMo ósó égé tptiis tztítítóó szer, 22 flfl kakon**ó é
sztítja, óvja és ápolja a mosógépet, rendszeres 
asználata megnöveli annak élettartamát még

1 999 Ft

/darab

kül
ön

bö
ző

 színekben

*
ól készült, 
usan 

5 cm 

Ft

kosár, /darab

tartalom nélkül

antracit, bézs vagy 
barna színben

76 990 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.

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.

Elöltöltős mosógép 
WTV-6633 BO*
• energiahatékonysági osztály: A+++ 
• keskeny (45 cm) kivitel
• digitális kijelző
• ruhakapacitás: 6 kg
• centrifuga: 1 200 fordulat/perc
• inverteres motor
• vízfogyasztás: 38 l
• programok száma: 16
• opciók: előmosás, gyorsmosás
• funkciók: késleltetés 19 óráig, fordulatszám-

kiválasztás, hátralévő idő kijelzése, gyermekzár, 
túlfolyás elleni védelem

• méret: 84 x 60 x 45 cm (ma x szé x mé)
76 990 Ft/db

fehér/kék vagy 
fehér/ezüst színben

bázisállomással a melegítéshez  
és tároláshoz
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wiederverwendbarer 
Staubbeutel aus Stoff mit 

Entleerungs-Funktion
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FuFuFFuueruueruu

rverweerwe
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Porszívó*
• energiatakarékos motor (energiatakarékossági osztály: A)
• névleges teljesítmény: 700 W
• porzsákcsere szükségességének jelzése
• hálózati kábel hossza: 6 m
• automatikus kábelfeltekercselés
• zajszint: 76 dB
• hatósugár: 9 m
• gumírozott kerekek
• helytakarékosan tárolható
• HEPA-szűrővel (HEPA-osztály: 11), higiénikus kifújtlevegő-

szűrővel és motorvédő szűrővel
• tartozékok: kefe szőnyeghez és padlóhoz, fugatisztító fej, 

kárpittisztító fej, 1 darab textil porzsák (űrtartalom: 4 l), 
rugalmas szívócső (hossza: 1,4 m)

• méret: 41,5 x 31 x 22 cm
• tömeg: 5,5 kg
19 990 Ft/db

19 990 Ft

/darab

79dB 

EASY HOME                  2734/1

27,5
kWh/annum 

ABCDEFG

ABCDEFGABCDEFG

665/2013 - II

+++ A
++ A

 A

 B

 C

 D

 A+

 A
többször felhasználható 

textil porzsák kiürítés 
funkcióval

Porszívózsák, 4 darab*
• többrétegű, higiénikusan zárható
• MicrofiltPlus® teljesen szintetikus 

anyag 
• kiváló szűrőteljesítmény
• használható pl. a Philips 2013-

2017-es sorozatú energiatakarékos 
porszívóihoz (típus: UN 210), a 
Profimaster 2002-2015. évi porszí-
vóihoz (típus: EI 110) és számos más 
márka készülékeihez, pl. Miele, 
Siemens stb.

4 darab/csomag
249,75 Ft/db

999 Ft

/csomag

különösen magas 
porleválasztás

külö ö

99,5%

az ultraszűrőnek 
köszönhetően még 
nagyobb tisztaság 

a háztartásban

Ajtóék vagy ajtókitámasztó*
• ajtóék, 2 darab: minden padlótípushoz használható, 

méret: 12 x 5 cm vagy 
• ajtókitámasztó: minden padlótípushoz használható, 

nem szükséges a padlóhoz vagy a falhoz rögzíteni, a 
körben elhelyezett gumigyűrű megakadályozza az ajtók 
és a falak sérülését, átmérő: 9,6 cm, magasság: 4,1 cm 
vagy átmérő: 7,5 cm, magasság: 7,6 cm

2 vagy 1 darab/csomag
499,50 / 999 Ft/db

1 999 Ft

/szett

Textilrendszerező*
összehajtható, külön behelyezhető aljjal, 
ideális akár fiókok felosztásához is
• méret: 28 x 14 x 13 cm, 3 darab vagy
• méret: 28 x 28 x 13 cm, 2 darab
3 vagy 2 darab/szett
666,33 / 999,50 Ft/db

Műanyag tárolódobozszett 
tetővel, 3 részes*
• kicsi tárolódoboz: méret: 30 x 19 x 14 cm  

(ho x szé x ma), űrtartalom: 5 l,
• közepes tárolódoboz: méret: 40 x 30 x 20 cm 

(ho x szé x ma), űrtartalom: 14 l és
• nagy tárolódoboz: méret: 60 x 40 x 27 cm  

(ho x szé x ma), űrtartalom: 45 l
4 999 Ft/szett

rendkívül energiatakarékosrendkívül energiatakarékosrendkívül energiatakaréiatakarékoskos

a szívóteljesítmény fokozat-
mentesen szabályozható

4 999 Ft

/szett

tető zöld, ill. lila 
színben

umigyűrű megakadályozza az ajtók 
tmérő: 9,6 cm, magasság: 4,1 cm 

magasság: 7,6 cm
g

999 Ft

/csomag/darab

csúszásmentes

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.

444 
24224
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.29. csütörtöktől

Ágyneműhuzat fotónyomattal*
100 % pamut, cipzáras 
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
4 999 Ft/garnitúra

4 999 Ft

/garnitúra

  60 °

3 999 Ft

/darab

  60 °

A kiváló minőségű TopCool® mikroszálas anyagból készült huzat speciális felülete segítségével nagyon jól felveszi 
a nedvességet, melyet gyorsan kifelé továbbít, ahol az elpárolog. A bőr így kellemesen száraz marad, amely 
állandó testhőmérsékletet és száraz alvási klímát biztosít.

i

tetszés szerint 
tölthető

2 999 Ft

/darab

Nyári párna*
• tökéletes nedvességszabályozás  

a TopCool® kialakításnak köszönhetően
• különlegesen bolyhos, üreges szálú golyós töltet
• rendkívül puha, mikroszálas szövet
• könnyen kezelhető és higiénikus
• allergiások számára is alkalmas
• a magasság a cipzár segítségével  

tetszés szerint beállítható
• méret: 70 x 90 cm
2 999 Ft/db

  60 °

JÓ PIHENÉST!

3 799 Ft

/darab

Női vagy férfi  
mikroszálas fürdőköntös*
2 zsebbel és megköthető övvel,  
egyes modellek kapucnival
női méret: S - M
férfi méret: L - XL
3 799 Ft/db

  40 ° különböző színek  
és modellek

különböző színekben

2 499 Ft

/darab

Gumis lepedő*
körben gumírozott, az alábbi matracméretekhez  
alkalmas: 180 x 200 - 200 x 200 cm
2 499 Ft/db

  60 °

duplaágy-méret

Nyári steppelt paplan*
• tökéletes nedvességszabályozás  

a TopCool® kialakításnak köszönhetően
• különlegesen bolyhos, üreges szálú golyós töltet
• rendkívül puha, mikroszálas szövet
• könnyen kezelhető és higiénikus
• allergiások számára is alkalmas
• méret: 140 x 200 cm
3 999 Ft/db
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50 TIPP & TRÜKK
Hogyan tehetjük jobbá a környezetünket  

és csökkenthetjük a CO2-t

aldi.hu

Együtt a zöld jövőért.AAA KKKKK ÍÍ

OGOOGOOOGOG TTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTÁGTOSTTTOOSOSOSTTTTOSOSOSOSOSOSOTTTTTTTOOSOSOSOSOSOSOSOO
A KLÍMÍMMATTA UDU ATO
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AAAAAAAAAA KLLKLKLKLKLKLKLKLKLKLÍMÍMMÍMÍMÍMÍMÍMMÍÍMÍ ATTATATATATATATAA UDUDUDUDUDUDUDU ATATATATATATATOOOOO
AAAAAAAAAAAAA KLKLLKLKKLLLKLKLKLKKLKLKLKLKLÍÍMÍMMÍMÍMÍMMÍMMÍMÍMMÍMÍMÍMÍÍMÍ ATTATTATATATATATATATAATAATAA UDUDUDUDUDDUDUDUUDUUDUDUUU ATATTATATATATATATAATOOOOOOOOOSSÁGOOT
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Együtt a zö d jö ééévőérttt.
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Mit tehet Ön a környezetéért?
Keresse ingyenes 50 TIPP & TRÜKK  
kiadványunkat üzleteinkben  
és az aldi.hu weboldalon!

Komolyan vesszük a klímavédelem 
ügyét! 2017-től zöldáramra váltottunk, 

így áramfogyasztásunkból 
eredő üvegházhatású 
gázkibocsátásunkat (ÜHG) nullára 
csökkentettük. Mit tettünk még  
a zöld jövőért?  
Az ALDI Magyarország 
működése karbonsemleges 
lett. A közvetlen működésünkből 

(Scope 1, Scope 2) eredő ÜHG-
kibocsátást klímavédelmi projektek 

támogatásával ellentételezzük, ezzel 
ugyanannyi ÜHG-kibocsátástól óvjuk 

meg a környezetünket, mint amennyi  
a tevékenységünk során keletkezik.

Komo
üg

íg

k
tá

ugy
meg 

a tevék

1 999 Ft

/darab

Gerinckímélő  
ülőpárna*
a huzat strapabíró  
és a mosáshoz levehető,  
a párna magja  
formatartó hab
méret: 35 x 35 cm
1 999 Ft/db

  40 °

6 999 Ft

/darab

Matracrátét*
megemeli az ágy magasságát, optimális 
nyomásmentesítést biztosít és megelőzi  
az izmok lemerevedését, légáteresztő,  
az egyes rétegeket zónánként steppelték 
össze egymással, magasság: 2,5 cm 
méret: 90 x 200 cm
6 999 Ft/db

a sarokgumik 
segítségével 

rögzíthető

Matrac
megeme
nyomásm
az izmok 
az egyes 
össze egy
méret: 90
6 999 Ft/d

  60 °

Mikroszálas  
ágyneműhuzat*
cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
2 699 Ft/garnitúra

606060606060 °°°°

-300 Ft

2 699
Ft/garnitúra

2 999 Ft helyett

A mikroszálas ágyneműhuzat termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és válasz-
tékban áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem 

minden színben és mintával vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

különböző színekben
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.03. keddtől

1 499 Ft

/darab

Gyermek hosszú ujjú póló*
100 % pamut, bőrbarát és kényelmes  
viselet, divatos részletekkel 
méret: 116 - 164
1 499 Ft/db

MANUEL
L

különböző színek  
és motívumok

1 999 Ft

/csomag

Mesefilm DVD*
többféle cím
999 Ft/db

999 Ft

/darab

Szélforgó*
különböző színes modellek,
Ø 20 cm, 3 éves kortól ajánlott
499 Ft/db

499 Ft

/darab

1 699 Ft

/darab

Kisgyermek színezőfüzet  
matricákkal*
mesés rajzok készíthetők a Mancs őrjárat vagy  
a Minnie egér színező- és matricásfüzetben
1 699 Ft/db

7 999 Ft

/darab

Gördeszka*
• rugalmas és hosszú élettartamú   
 műanyagból készült lap
• stabil kerekek kiváló minőségű ABEC-7   
 golyóscsapágyakkal és beépített,  
 színes LED-fényekkel
• max. terhelhetőség: 50 kg
7 999 Ft/db

beépített LED-fénnyel 
ellátott kerekek 

Sz
kükü
ØØØ 2
49449

BEC-7   

F

t LED-fénnyel t LED-fénnyel
erekek erekek 

Ft

1419040507

3 999 Ft

/doboz Kinetikus homok*
izgalmas játékélmény,

fejleszti az érzékelést és  

a finommotorikát
907 g/doboz
4 409,04 Ft/kg

nagy kiszerelés

Gyermek póló, 2 darab*
bőrbarát és rendkívül kényelmes viselet 
méret: 116 - 164
2 darab/csomag
999,50 Ft/db

3 499 Ft

/pár

261-02-SHS B17

Divatos gyermek cipő*
strapabíró textil felsőrész, egyes modelleknél  
szintetikus anyaggal kombinálva, lábbarát belső  
textilbélés, bordázott és könnyű talp
méret: 28 - 39
3 499 Ft/pár
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1.

1. 2.

3.

3.

4.

2.

különböző színek  
és motívumok

2 499 Ft

/csomagBaba játszóruha, 2 darab*
100 % pamut, bőrbarát és kényelmes viselet, alul és a vállaknál  
patentokkal a könnyebb fel-, ill. levétel érdekében
méret: 62/68 - 86/92
2 darab/csomag
1 249,50 Ft/db

1.

599 Ft

/csomagGyermek zokni, 2 pár*
a kézzel varrott orr-résznek köszönhetően kényelmes viselet, különböző 
vidám motívumokkal, mint pl. Pókember, Micimackó, Mickey egér stb.
méret: 19/22 - 35/38
2 pár/csomag
299,50 Ft/pár

3.

999 Ft

/darabGyermek harisnyanadrág*
kiváló minőségű, kevert pamutanyagból készült, vidám  
motívumokkal, mint pl. Pókember, Jégvarázs, Mickey egér stb.
méret: 74/80 - 134/140
999 Ft/db

2.

479 Ft

/flakon

Babaápolási termék*
• 3 az 1-ben sampon, fürdető és tusoló, 300 ml: értékes bársonyvirág- és 

körömvirágkivonattal a bőr, a haj és a fejbőr gyengéd tisztításához vagy
• testápoló, 300 ml: panthenollal és egyéb értékes összetevőkkel, pl. bársony-

virágkivonat, valamint körömvirág- és mandulaolaj, ideális a babák érzékeny 
bőrének mindennapos ápolásához vagy

• babaolaj, 250 ml: bársonyvirág-, körömvirág- és mandulaolajjal a pelenka alatti 
terület kíméletes tisztításához és a bőr intenzív ápolásához fürdetés után

300 ml vagy 250 ml/flakon
1 596,67 / 1 916 Ft/l

Hűtő- és fűtőpárna*
gyors segítség és enyhülés zúzódások, 
véraláfutások, fej- és fogfájás, izomhúzó-
dás, izomláz stb. esetén, hideg és meleg 
kezeléshez is alkalmas
4 vagy 2 darab/csomag
249,75 / 499,50 Ft/db

orvostechnikai eszköz

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati 
utasításban leírtakat és pontosan tartsa be  
a biztonsági előírásokat!

védőhuzattal

gyermekpárnák vidám 
mintákkal

Junior fogkrém
• eper vagy 
• alma
50 ml/tubus
6 780 Ft/l

 alma
50 ml/tubus
6 780 Ft/l -15 %

339
Ft/tubus

399 Ft helyett

-33 %

299
Ft/csomag

449 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.03-tól 04.04-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.03-tól 04.04-ig!

Gyermek fogkefe, 
3 darab 
3 darab/csomag
99,67 Ft/db

999 Ft

/csomag

ati 

védőhuzattavédőhuzadőhuzattattall

gyermekpárnák vidám gyermekpárnák vidámám
mintákkalmintákka

ppgygy
mintákkall

1 799 Ft

/csomag4. Baba body, 2 darab*
100 % pamut, bőrbarát és kényelmes viselet, alul  
patentokkal a gyorsabb pelenkacsere érdekében
méret: 50/56 - 98/104
2 darab/csomag
899,50 Ft/db
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Kerékpárlámpaszett*
• első lámpa LED-izzóval, 3 fokozat  
 választható (60, 30 vagy 15 lux)
• hátsó lámpa nagy fényerejű LED-izzóval
• elemtöltöttség-jelző
• tartóelemekkel (szerszám  
 nélkül felszerelhető)
• elemekkel együtt
2 299 Ft/szett

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.

49 990 Ft

/darab

Kerékpár-utánfutó*
• alkalmas utánfutóként vagy háromkerekű 

jogging-kocsiként való használatra,  
legfeljebb 2 gyermek részére 

• stabil acélváz
• 5 pontos biztonsági öv
• tágas csomagtartó rekesz
• 2 nagy méretű oldalsó ablak
• nap- és esővédő tető
• elöl rovar elleni védőháló 
• rögzítőfék
• tolókar
• hátsó lámpa (elem nélkül)
• biztonsági jelzőzászló
• önsúly: 15 kg
• maximális terhelés utánfutóként: 20,2 kg, 

megengedett össztömeg: 35,2 kg
• maximális terhelés joggingkocsiként: 32,2 kg, 

megengedett össztömeg: 47,2 kg
• kb. 1 - 5 éves korú gyermekek részére
49 990 Ft/db

2 299 Ft

/szett

Csokoládészelet 
törökmogyoróval*
2 darab/csomag 
75 g/csomag
2 653,33 Ft/kg

799 Ft

/doboz

Kakaóitalpor*
7 darab ajándékkártya  
az FC Barcelona  
játékosaival
800 g/csomag
1 248,75 Ft/kg

Kakaóitalpor  
csökkentett 
cukortartalommal*
7 darab ajándékkártya  
az FC Barcelona  
játékosaival 
350 g/doboz
2 282,86 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.03-tól 04.04-ig!

999 Ft

/csomag

199 Ft

/csomag

299Ft

/csomag

799 Ft

/doboz

Extra Choco 
kakaóitalpor*
7 darab ajándékkártya  
az FC Barcelona  
játékosaival
390 g/doboz
2 048,72 Ft/kg

KaK
csöö
cucukk
7 d7 daa
azaz FF
játjátéé
350350
2 28

Flecki Puding
• csokoládépuding  

vaníliapuding-foltokkal vagy
• vaníliapuding  

csokoládépuding-foltokkal
2 x 125 g/csomag
716 Ft/kg-20 %

179
Ft/csomag

225 Ft helyett

04.03. keddtől

Drazsé*
mix
80 g/csomag
3 737,50 Ft/kg

os 

w.

189 Ft

/palack

Gyümölcsital*
• kaktusz vagy
• pomelo vagy
• guava vagy
• mangó
0,4 l/palack
472,50 Ft/l
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Vadgesztenyekrém*
elősegíti a „nehézláb” érzés mérséklését, minden-
napos használata frissíti, vitalizálja a visszeres bőrt
100 ml/tubus
7 990 Ft/l

Lábpuhító krém*
a lábfej mindennapos ápolására, 
a talpon kialakuló bőrkemé-
nyedések és berepedezések 
megelőzésére
100 ml/tubus
7 990 Ft/l

999 Ft

/csomag

Fogkrém*
75 ml-es fogkrém + ajándék  
Parodontax fogkefe
999 Ft/csomag

Intim törlőkendő*
természetes L-tejsavat tartalmaz,
kíméletes összetétel allantoinnal,
nőgyógyászatilag tesztelt,
100 %-ig biológiailag lebomló
15 darab/csomag
33,27 Ft/db

169 Ft

/csomag

599 Ft

/tubus

1 perces hajkúra*
professzionális ápoló formula az intenzív 
hajápoláshoz, mindössze 1 perc alatt,  
a haj könnyen fésülhető, érezhetően 
puhább és ragyogóan fényes lesz
• Hydro Complex vagy
• Repair Complex vagy
• Oil Therapy
250 ml/tubus
2 396 Ft/l

1 299 Ft

/flakon

Arcápoló szérum*
• Revital: javítja a bőr rugalmasságát, 45 éves kortól ajánlott vagy
• Anti Aging: Q10-et tartalmaz, feszesíti a bőrt, 35 éves kortól ajánlott vagy
• Fabulous Week: egyenletessé teszi az arcszínt, 20 éves kortól ajánlott
50 ml/flakon
25 980 Ft/l

Prémium illatgyertya*
égési idő: kb. 30 óra
999 Ft/db

4 különböző illat

1
p
h
a
p
•
•
•
2
2

Bianka Sense  
papír zsebkendő*
3 rétegű
• Cream vagy
• Nature
90 darab/csomag
1,88 Ft/db

t

k dő*
tartalmaz,
lantoinnal,
telt,
ebomló

449 Ft

/flakon

Folyékony szappan*
• Hygiene&Fresh vagy
• Coconut Milk vagy 
• Yoghurt vagy
• Greek Yoghurt vagy
• NutriSkin
250 ml/flakon
1 796 Ft/l

499 Ft

/csomag

999 Ft

/csomag

999 Ft

/flakon

Testápoló*
• Dry Skin vagy
• Sensitive
250 ml/flakon
3 996 Ft/l

999 Ft

/darab

799 Ft

/tubus
799 Ft

/tubus

Bianka toalettpapír, 
16 tekercs*
aloe vera, 3 rétegű
16 tekercs/csomag
62,44 Ft/tekercs

mattító  
hatással
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Győztes termékeink:
teljes kiőrlésű pékáru, tejtermékcsalád, kenyérfélék,  
bioital, bio juh- és kecskesajt, ízesített joghurtok és  
laktózmentes termékcsalád kategóriákban
„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.

7 kategóriában Év Terméke díjasok  
saját márkás termékeink!

BÜSZKÉK VAGYUNK

TERMÉKEINKRE

ALDI | 18



03.29-ÉN ÉS 03.31-ÉN29 N ÉS 03.39-ÉN

KAPHATÓ

03.29 - 04.04. csütörtöktől szerdáig 

az
üzletben

Friss
zöldség és gyümölcs!

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

799 Ft

/csokor

1 999 Ft

/darab mérsékelten vízigényes

napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

Húsvéti cserepes növény*
18 cm-es cserépben, különböző tavaszi 
virágos növények, pl. százszorszép, 
nefelejcs vagy viola stb., 
dekoratív húsvéti dísszel, beltérre
1  999 Ft/db899 Ft

/darab

rendszeres öntözést 
igényel
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

Kalandíva vagy ibolya*
12 cm-es cserépben, kedvelt, 
könnyen kezelhető szobanövény,  
magassága cseréppel együtt: 
min. 20 cm, különböző színű 
virágokkal, beltérre
899 Ft/db

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

299 Ft

/csokor

otthon 
kinyílva

A cserepes növények csütörtöktől, a nárciszcsokrok csütörtökön és szombaton,  
a rózsa- és tulipáncsokrok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!    

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Eper
I. osztály 
500 g/doboz
958 Ft/kg

-31 %

479
Ft/doboz

699 Ft helyett

Koktélparadicsom
I. osztály 
250 g/doboz
996 Ft/kg

-37 %

249
Ft/doboz

399 Ft helyett

-33 %

599
Ft/kg

899 Ft helyett
Kaliforniai 
paprika
I. osztály 
/kg
599 Ft/kg

Hónapos retek
I. osztály 
/csomó 
99 Ft/csomó

-44 %

99
Ft/csomó

179 Ft helyett

Kígyóuborka
I. osztály 
/darab
129 Ft/db

-53 %

129
Ft/darab

279 Ft helyett

Piros szőlő
I. osztály 
/kg 
799 Ft/kg 799 

Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.31. szombat

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

Mozzarella
klasszikus vagy light
125 g/csomag
1 272 Ft/kg

-20 %

159
Ft/csomag

199 Ft helyett

Müzliszelet
többféle
8 x 25 g/doboz 
1 495 Ft/kg

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

csokoládés,
csokoládés-banános:

M
töb
8 x
1 4

 
Smoothie 
többféle 
250 ml/palack
916 Ft/l -14 %

229
Ft/palack

269 Ft helyett

Salátamix
klasszikus vagy 
tavaszi
130 g/csomag
961,54 Ft/kg

-35 %

125
Ft/csomag

195 Ft helyett

-47 %

199
Ft/darab

379 Ft helyett

Tarhonya
4 tojásos 
500 g/csomag
318 Ft/kg

-29 %

159
Ft/csomag

225 Ft helyett

-33 %

399
Ft/tégely

599 Ft helyett

 
Hummusz 
szezámos csicseriborsó 
mártogatós szósz, 
natúr vagy 
currys vagy pikáns 
200 g/tégely 
1 995 Ft/kg

Avokádó
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

Salátaburgonya
I. osztály 
1,5 kg/csomag 
152,67 Ft/kg

1,5 kg 229 
Ft/csomag
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