
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 04.26. CSÜTÖRTÖKTŐL 05.02. SZERDÁIG    

aldi.hu
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. 17. hét
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Metszőolló*
799 Ft/db

10 éve együtt!
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK 

BIZALMÁT!

05.0 . S G

Tökmagolaj
500 ml/üveg 
3 998 Ft/l

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

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

 
Koncentrált mosópor vagy 
folyékony mosószer 
többféle
35 vagy 30 mosáshoz elegendő
2,625 kg/doboz vagy 
1,65 l/flakon
761,52 Ft/kg / 
1 211,52 Ft/l

Összecsukható imbuszkulcskészlet, 3 részes*
1 999 Ft/készlet

1 999 Ft

/készlet

1 999 2 499 Ft 

Ft/üveg

-500 Ft

1 999
Ft/doboz/

flakon

749
 899 Ft 

Ft/csomag

-150 Ft

279
 329 Ft 

Ft/palack

-50 Ft

mellévágó 
metszőolló

vágóüllős metszőolló

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 16 - 17. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!

04.26. csütörtöktől 04.29. vasárnaptól

MÁJUS 1-JÉN ZÁRVA TARTUNK!



04.26. csütörtöktől

10 éve
együtt!

A BIZALOM ELSŐ 10 ÉVE
BEMUTATJUK AZ ALDI MÁRKÁKAT

Saját márkás termékeink 
népszerűsége 10 éves múltra 
tekint vissza Vásárlóink körében. 
Folyamatos, szigorú ellenőrzés az alapanyagok 
beszerzésétől a gyártáson át a szállításig, 
megbízható partnereink és lelkiismeretes 
kollégáink mind-mind hozzájárulnak a saját 
márkás termékeink kiváló minőségéhez, ez teszi 
kedveltté és keresetté kínálatunkat. 

Sikerünk kulcsfontosságú részese Ön is, 
köszönjük a 10 éve tartó bizalmat. Engedje 
meg, hogy születésnapunkat Önnel együtt 
ünnepeljük!

10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 
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05.02. szerdáig

A SOLO márka egyet jelent a pihe-puha kényeztetéssel és gondoskodással. 10 éve van jelen 
a magyar háztartásokban, ezalatt az idő alatt együtt sírhattunk és nevethettünk vele, életünk 
nélkülözhetetlen részévé vált. Tapasztalja meg Ön is SOLO termékeink megbízhatóságát az 
élet minden területén!

Papír zsebkendő
4 rétegű 
15 x 10 darab/csomag 
1,99 Ft/db

 
Nedves toalettpapír
érzékeny bőrre vagy 
kamillás 
2 x 60 lap/csomag vagy  
1 x 60 lap/doboz
3,33 / 6,65 Ft/lap

 
Toalettpapír
3 rétegű, fehér 
10 x 180 lap/csomag
64,90 Ft/tekercs

Konyhai törlő-
kendő, 4 tekercs
3 rétegű 
4 x 51 lap/csomag
109,75 Ft/tekercs

ALDI | 3

ESL Tej 
1,5 % zsírtartalom
hosszabb ideig friss, 
csavarkupakkal
1 l/doboz
169 Ft/l

A napindító reggeli pohár tej, egy kényeztető, 
habos tejeskávé a munkakezdés előtt, egy 
lendületet adó, friss joghurt tízóraira, ízletes 
túrókrém friss zöldséggel vagy gyümölccsel 
uzsonnára, szendvicskrém vagy puha vaj 
vacsorára - népszerű és kiváló minőségű 
MILFINA tejtermékeink már 10 éve kísérik 
mindennapjainkat. MILFINA termékeink 
minőségét folyamatosan figyeljük, és csak 
megbízható, ellenőrzött tejgazdaságokkal 
dolgozunk. A sajátunk, ezért kínáljuk bát-
ran: tegye Ön is a mindennapjai részévé 
a MILFINÁT!

s

li pohár tej, egy kényeztető, 

Kiváló minőségű magyar vaj a Tolnatej Zrt.-től!

Nemzetek joghurtja
többféle 
150 g/pohár
660 Ft/kg

Teavaj 
100 g/darab 
1 990 Ft/kg

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

Kiváló minőségű magyar 
tej a Tolnatej Zrt.-től!

/kg

169
 199 Ft 

Ft/doboz

-15 %

439 499 Ft 

Ft/csomag

-60 Ft

649 849 Ft 

Ft/csomag

-23 %
299 369 Ft 

Ft/csomag

-18 %
399 495 Ft 

Ft/csomag/ 

doboz

-19 %

199
 265 Ft 

Ft/darab

-24 %

99
 155 Ft 

Ft/pohár

-36 %

99
 149 Ft 

Ft/pohár

-33 %

Kiváló minőségű magyar kefir a Tolnatej Zrt.-től!



04.26. csütörtöktől KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT! 

Senki nem születik mesterszakácsnak, de a sok 
próbálkozás, a jobban vagy kevésbé sikerült 
ételek sora, az egyre nagyobb tapasztalat és 
a CROFTON saját márkás konyhai termékeink 
használata rutinossá és magabiztossá teheti 
Önt is a sütés-főzés terén. Bűvölje el - CROFTON 
termékeink segítségével - főző-, illetve 
sütőtudományával családját és vendégeit!  
A sikert a CROFTON garantálja Önnek!

Alumíniumöntvény lábos üvegfedővel,  
Ø 24 cm*
hőálló, valamint csúszásmentes, szilikonbevonatú fülekkel,  
mosogatógépben mosható és sütőben is használható 200 °C-ig, 
belső oldalán hosszú élettartamú, 4 rétegű ILAG® Granitec 
tapadásgátló bevonattal 
űrtartalom: 4,2 l
5 999 Ft/db

Formázószett fondanthoz*
• kiszúrószett, 8 részes: ABS anyagból, 3D-hatású fondant-, marcipán- és 

tésztaformák készítéséhez alkalmas, 8 különböző változatban vagy
• 3D-formázó, 2 részes: platinum-szilikon, díszítőforma fondanthoz,  

marcipánhoz és csokoládéhoz, alkalmas 3D-motívumok formázására  
kreatív tortadekorációhoz, mosogatógépben mosható vagy

• dombornyomott fondantformázó: kiváló minőségű platinum-szilikon, 
különböző motívumokkal, kreatív és dekoratív tortadekorációk készítéséhez, 
mosogatógépben mosható

8, 2 vagy 1 darab/szett
999 Ft/szett/db

F
•

•
Tortadekoráló kellék*
sütemények és torták díszítéséhez
• dekortubus készlet, 10 részes: torták és  

sütemények krémmel történő díszítéséhez vagy
• dekortollkészlet, 6 részes: csokoládéval vagy  

cukormázzal történő feliratozáshoz és díszítéshez vagy
• forgatható tortaállvány
10, 6 vagy 1 darab/készlet
999 Ft/készlet/db

beépített szűrő-/kiöntő funkció a 
fedőben, valamint hüvelykujjvédő a 
folyadékok biztonságos kiöntéséhezkok biztonságos kiöntéséhezkok biztonságos kiöntéséhez

minden típusú tűzhelyhez alkalmas, 
beleértve az indukciós tűzhelyeket is

6 mm

6 mm

beépítebeépítíte
fedőbenfedőben
f l déf l défolyadéfolyadé

mindenminden
beleértvb l ébeleértv

Alumíniumöntvény lábos üvegfedővel,  
Ø 20 cm*
hőálló, valamint csúszásmentes, szilikonbevonatú fülekkel, 
mosogatógépben mosható és sütőben is használható 200 °C-ig, 
belső oldalán hosszú élettartamú, 4 rétegű ILAG® Granitec 
tapadásgátló bevonattal  
űrtartalom: 2,5 l
4 999 Ft/db

6 mm

beépített szűrő-/kiöntő 
funkció a fedőben, valamint 

hüvelykujjvédő a folyadékok 
biztonságos kiöntéséhez

minden típusú tűzhelyhez alkalmas, 
beleértve az indukciós tűzhelyeket is

Ø 20 cm

dekorálás egyszerűen

forgatható 
tortaállvány

dekortollkészlet,
 6 részes

dekortubus készlet, 
10 részes

tökéletes kellék 
torták díszítéséhez

3D-formázó, 2 részes

kiszúrószett, 
8 részes

dombornyomott 
fondantformázó

Ø 24 cm

Alumíniumöntvény lábos üvegfedővel,  
Ø 28 cm*
hőálló, valamint csúszásmentes, szilikonbevonatú fülekkel, 
mosogatógépben mosható és sütőben is használható 200 °C-ig, 
belső oldalán hosszú élettartamú, 4 rétegű ILAG® Granitec 
tapadásgátló bevonattal  
űrtartalom: 7 l
6 999 Ft/db

Ø 28 cm

 999
Ft/készlet/ 

darab

999 1 499 Ft 

Ft/szett/ 

darab

-33 %

Az árkedvezmény a termék 
2017.04.27-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 
2017.04.13-tól érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a 
termék 2017.04.13-tól 
érvényes szórólapban 
feltüntetett árához 
képest értendő.

Az árkedvez-
mény a termék 
2017.04.13-tól ér-
vényes szórólap-
ban feltüntetett 
árához képest 
értendő.

ny a tetermék 
ényees szórólapban

4 999 5 999 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

6 999 7 999 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

A
m
2
v
b

5 999 6 999 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft
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Van, aki zöldben álmodik. Másoknak mindenük a nyíló virág, és vannak, akik csak a saját kiskertjükben termett 
zöldséget szeretik. Egy biztos: megbízhatóan jó minőségű eszközök és kerti alapanyagok nélkül nem megy! 
Saját kerti márkánk, a GARDENLINE profi kertészekhez méltó termékekkel segíti Önt a kertszépítésben. Virágföld, 
szerszámok, kaspók, gépek és sok más praktikus termék - használja örömmel, a munka utáni pihenésként 
pedig dőljön hátra és gyönyörködjön az ALDI-val közösen gondozott, ápolt kertjében!

Napvitorla*
véd a naptól és megakadályozza a belátást  
a kertbe és a teraszra, könnyen felszerelhető, 
stabil, időjárás- és UV-álló poliészter szövet, 
karabinerrel, rugókkal és zsinórral, antracit 
vagy bézs színben
•  négyszög alakú: méret: 300 x 200 cm vagy
•  háromszög alakú: méret: 415 x 415 x 415 cm
5 999 Ft/db

háromszög 
alakú

négyszög alakú: 
300 x 200 cm

árnyékot ad, 
de nem sötétít

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Függőszék*
lábtartóval és biztonsági horoggal, praktikus 
tárolótasakkal, anyaga: 70 % pamut,  
30 % poliészter, max. terhelhetőség: 120 kg
méret: 160 x 100 cm
4 999 Ft/db

párna nélkül

a 2 görgő segítségével 
könnyen mozgathatókönnyen mozgathatókönnyen mozgathozgathatóató

zárható

különböz
ő s

zín
ekben

Tárolóláda*
praktikus tárolási lehetőség pl. kerti eszközök számára, 
rendkívül tartós és időjárásálló műanyagból készült, 
egyszerűen, szerszám nélkül összeszerelhető  
és könnyen mozgatható
űrtartalom: kb. 350 l 
méret: kb. 119 x 52 x 59 cm (ho x szé x ma)
8 499 Ft/db

karcmentes felület

lakat nélkül

háromszögháromszöszögg
alakúalakúkú

Elektromos fűnyíró*
vágási szélesség: 43 cm, 7-féle vágási magasság 
20 és 70 mm között, nagy teljesítményű motor: 1 800 W, 
központi beállítás, biztonsági kapcsoló, mely elengedéskor 
leállítja a motort, a tolókar dőlésszöge és magassága 
is állítható, valamint a tolókar a gyorszár kioldásával 
lehajtható, 60 literes fűgyűjtő tartály szintkijelzéssel
tömeg: 18,4 kg
24 990 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.

Az árkedvezmény a termék 
2017.06.15-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 
2017.06.15-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

24 990 29 990 Ft 

Ft/darab

-5 000 Ft

1111214143

1111214142

Az árkedvezmény a termék  
2017.03.30-tól érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék  
2017.03.30-tól érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

5 999 6 999 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

4 999 6 999 Ft 

Ft/darab

-2 000 Ft

8 499 9 999 Ft 

Ft/darab

-1 500 Ft
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kInDeR.Hu

NYeRjEn aZ Idén 50 évEs KInDer® és A 10 évEs AlDi KöZöS SzülEtésNaPi játékán!

100 Db
Kinder®

bluetooth 
hangszóró

500 000 Ft

utazás

200 Db
Kinder®

pendrive
(4 GB)

e
)

Vásároljon egyszerre legalább 1000 Ft értékben bármely Kinder® terméket az ALDI üzleteiben 2018. április 26. és május 9. között, töltse fel  
a blokkon található AP-kódot a kinder.hu oldalra, és nyerjen különleges Kinder®

 

MOsT A SzülEtésNaPoSoK

04.26. csütörtöktől 10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Csirkemellfilé
vákuumcsomagolt
/kg
1 139 Ft/kg

Érvényes  
04.26-tól 05.02-ig!

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

 
Prosciutto 
Crudo vagy 
Serrano sonka
100 g/csomag
6 990 Ft/kg

Szárnyassonka-variációk
szeletelt csirkemell- vagy 
pulykamellsonka
150 g/csomag
2 993,33 Ft/kg

Darált sertéshús
zsírtartalom: max. 30 % 
500 g/tálca 
898 Ft/kg

1 499 Ft

/csomag

Kapható 04.26-tól 
a készlet erejéig! 

Füstölt 
tonhal*
MSC-tanúsítás
120 g/csomag
12 491,67 Ft/kg

699 899 Ft 

Ft/csomag

-22 %

519
 649 Ft 

Ft/csomag

-20 %

159
 199 Ft 

Ft/csomag

-20 %
549 699 Ft 

Ft/csomag

-21 %
269 369 Ft 

Ft/doboz

-27 %

449 519 Ft 

Ft/csomag

-70 Ft

449 549 Ft 

Ft/tálca

-100 Ft

É éÉ é

1 139
 1 239 Ft 

Ft/kg

-100 Ft

Bueno
tejcsokoládéval bevont ostya 
mogyorós krémmel
43 g/csomag
3 697,67 Ft/kg

Schokobons
tejes krémmel és 
mogyoródarabkákkal 
töltött csokoládébonbon
125 g/csomag
4 392 Ft/kg

Csokoládé
100 g/doboz
2 690 Ft/kg
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04.28. szombatig 

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

HALÉTELEKHEZ, 
SOVÁNY HÚSOKHOZ,

SZÁRNYASOKHOZ,
LÁGY SAJTOKHOZ

TOLNA

Túrós táska
95 g/darab
831,58 Ft/kg

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

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

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

 
Macskaalom 
10 l/csomag
66,90 Ft/l

10 liter

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

lcika vagyy

Teasütemény 
400 g/doboz
747,50 Ft/kg

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

 
Joy + Fun rágócukorka*
400 g/csomag
2 247,50 Ft/kg

Kapható 04.26-tól 
a készlet erejéig!

899Ft

/csomag

Kapható 04.26-tól 
a készlet erejéig!

699Ft

/tubus

Tonhal- vagy  
lazacpástétom*
100 g/tubus
6 990 Ft/kg

rösbab
d b

Mandula
200 g/csomag
4 495 Ft/kg

449 599 Ft 

Ft/üveg

-25 %

79
 99 Ft 

Ft/darab

-20 %

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

149
 199 Ft 

Ft/doboz

-25 %

599 799 Ft 

Ft/üveg

-25 %

699 849 Ft 

Ft/csomag

-150 Ft

669 799 Ft 

Ft/csomag

-130 Ft

899 1 099 Ft 

Ft/csomag

-200 Ft

369 449 Ft 

Ft/csomag

-80 Ft

999
Ft/csomag

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

TOLNA

Ft/üveg
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04.29. vasárnaptól KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT! 

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

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

 
Cikkelyes 
ömlesztett sajt 
többféle 
140 g/doboz 
1 992,86 Ft/kg

 
Krémvarázs* 
camembert kultúrával érlelt, 
zsírdús lágysajt 
200 g/doboz 
3 195 Ft/kg

Baguette
115 g/darab
600 Ft/kg

Kókuszzsír
250 g/darab
1 196 Ft/kg

 
Töltött csirkemell
kapros-juhtúrós vagy
aszalt szilvás
750 g/csomag
998,67 Ft/kg

Kockázott bacon
500 g/csomag
1 198 Ft/kg

Kockázott ba
500 g/csomag

onnco

Frankfurti vagy  
koktél frankfurti virsli
hámozott 
klasszikus vagy sajtos
400 g/csomag
1 247,50 Ft/kg

Gyulai vagy csabai 
páros kolbász 
250 g/csomag
2 196 Ft/kg

Kapható 04.29-től 
a készlet erejéig!

639Ft

/doboz

499 719 Ft 

Ft/csomag

-30 %

549 699 Ft 

Ft/csomag

-21 %

599 799 Ft 

Ft/csomag

-25 %

749
 999 Ft 

Ft/csomag

-25 %

279
 379 Ft 

Ft/doboz

-26 %

69
 99 Ft 

Ft/darab

-30 %

259
 325 Ft 

Ft/tégely

-20 %

Kókuszzsír
250 g/darab
1 196 Ft/kg

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

699 799 Ft 

Ft/pohár

-100 Ft

299 399 Ft 

Ft/darab

-25 %
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05.02. szerdáig 

Mini-Mix*
gumicukor-válogatás, 
mini zacskókban
425 g/csomag
2 350,59 Ft/kg

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 17 °C 

TÉSZTA- ÉS  
HÚSÉTELEKHEZ,

PIZZÁKHOZ, 
SAJTOKHOZ

CHILE

Cabernet 
Sauvignon
chilei száraz 
vörösbor 
0,75 l/üveg
905,33 Ft/l

Passzírozott 
paradicsom
500 g/doboz
238 Ft/kg

M
g
m
4
2

Kakaós vagy citromízű
krémmel töltött 
ostya
200 g/csomag
645 Ft/kg

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

Pesto
genovese vagy
rosso vagy calabrese
190 g/üveg
1 573,68 Ft/kg

Tiramisu -
piskóta
400 g/csomag
1 122,50 Ft/kg

Kapható 04.29-től 
a készlet erejéig!

999Ft

/csomag

Kapható 04.29-től 
a készlet erejéig! 799Ft

/darab

Kapható 04.29-től 
a készlet erejéig!

199Ft

/palack

Gyümölcsital  
C-vitaminnal*
narancs vagy grapefruit vagy 
piros gyümölcs
1,5 l/palack
132,67 Ft/l

ű

 
Smiling Bear 
burgonyaszirom
150 g/csomag
2 326,67 Ft/kg

Origin étcsokoládé*
többféle
100 g/darab
7 990 Ft/kg

119
 169 Ft 

Ft/doboz

-29 %

349 449 Ft 

Ft/csomag

-22 %

2 299 2 799 Ft 

Ft/üveg

-17 %589 779 Ft 

Ft/doboz

-24 %

449 599 Ft 

Ft/csomag

-25 %

129
 179 Ft 

Ft/csomag

-27 %

199
 249 Ft 

Ft/csomag

-20 %

299 389 Ft 

Ft/üveg

-23 %

679 799 Ft 

Ft/üveg

-120 Ft

Ti

OLD HOPKING
Fehér rum
37,5 % alkohol tartalom 
0,7 l/üveg
3 284,29 Ft/l

Tojás
M-es méret
18 darab/doboz
617,40 Ft/kg
32,72 Ft/db
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a szürke-melange 
modell kivételével:

különböző színek 
és modellek

MÁJUS 6. ANYÁK NAPJA

10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 

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

04.26. csütörtöktől

Gyertyaszett, 3 részes*
2 darab rusztikus gyertya és 1 darab 
motívumos üveg, színben illenek 
egymáshoz, többféle  
1 499 Ft/szett

Női hálóing*
kényelmes viselet,  
nyomott motívumokkal
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

1 499 Ft

/szett

különböző színek 
és minták

éseése

é é

Női parfüm*
ragyogó és exkluzív női parfüm, különleges  
alkalmakra
• Pink Pearl: orientális-virágos, narancsvirágos,  

fás, édes ámbrás vagy
• Golden Glam: orientális-virágos, fehér virágos, 

ámbrás, fás vagy
• White Bling: orientális-virágos, krémes, zöld vagy
• Brilliant Blue: orientális-virágos, nőszirmos,  

pézsmás, gyümölcsös
50 ml/üveg
39 980 Ft/l

1 999 2 499 Ft 

Ft/üveg

-500 Ft

Romantikus DVD-film*
többféle cím
999 Ft/db

999 Ft

/darab

vízigényes

fényigényes

Gerbera
többféle színben, 
9 cm-es cserépben
499 Ft/db

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

799 Ft

/csokor

499 Ft

/darab

A cserepes növények csütörtöktől, a friss, vágott virágok mindennap, 
a készlet erejéig kaphatóak! A képek csak illusztrációk, a színkínálat 

üzletenként eltérő lehet.

 RECEPT

ANYÁK NAPI
EPRES CUPCAKE

Szalvéta*
színes motívumokkal,  
3 rétegű
méret: kb. 33 x 33 cm
40 darab/csomag
8,73 Ft/db

349 Ft

/csomag
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ANGEBOTE
Grüne

Appunto Rosso Lazio IGP*
OFJ olasz száraz vörösbor, illatában bogyós 
gyümölcs, édesgyökér és feketekávé 
jelenik meg, fogyasztási javaslat: ideális 
könnyű, vörös húsból készült raguhoz
13 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
3 332 Ft/l

1 999 Ft

/dobozMerci*
csokoládékülönlegesség 
díszcsomagolásban, 8-féle ízben
400 g/doboz
4 997,50 Ft/kg

Mogyorókrémmel 
töltött ropogós 
ostyaszeletek*
600 g/csomag
2 998,33 Ft/kg

2 499 Ft

/üveg

Chardonnay*
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű, száraz olasz  
fehérbor, lédús, friss bor, sárga gyümölcsös és  
zöldfűszeres jegyekkel, fogyasztási javaslat: ideális  
sült csirkéhez, valamint különféle salátákhoz
11,5 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
1 732 Ft/l

éhez, v, vez, va
oltartalomoholtohhkoholtkohokohooholtah

egeg

1 299 Ft

/üveg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.26-tól 04.28-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.26-tól 04.28-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.26-tól 04.28-ig!

kbólkból
Érvényes Érvényenyess
04 26-tól 04.28-ig!

yyy
04 26-tól 04.28-ig!

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

Grande Alberone Rosé
félszáraz olasz rozé, fogyasztási javaslat: 
ideális könnyű tésztaételekhez, halakhoz 
és szárnyasokhoz 
0,75 l/üveg 
1 332 Ft/l

állandóállandó

Mogy
töltöt
ostya
600 g/c
2 998,3

2 699 Ft

/doboz

Kekszválogatás 
díszdobozban*
800 g/doboz
3 373,75 Ft/kg

999 1 279 Ft 

Ft/doboz

-21 %

499 699 Ft 

Ft/üveg

-28 %

999 1 399 Ft 

Ft/üveg

-28 %

999Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

Praliné díszdobozban*
belga pralinéválogatás  
díszcsomagolásban
250 g/doboz
5 996 Ft/kg

1 499 Ft

/doboz899 Ft

/doboz

Praliné*
vegyes töltött és  
kekszes tejcsokoládé
186 g/doboz
4 833,33 Ft/kg

Rosé pezsgő*
édes
0,75 l/üveg
1 332 Ft/l

599 Ft

/doboz

Ostyatálkák*
• kakaós bevonattal, 100 g vagy
• klasszikus, 84 g vagy
• cukormentes, 65 g
100 g, 84 g vagy 65 g/doboz
5 990 / 7 130,95 / 9 215,38 Ft/kg

kakaós bevonattal: /üveg

é pezsgő*p

güüveggüvüv
tt/lt

999 Ft

/üveg

Merci Petits vagy Merci
csokoládéválogatás
többféle 
225 g vagy 200 g/doboz
4 440 / 4 995 Ft/kg

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

mel 1 799 Ft

/csomag
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KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT! 04.26. csütörtöktől KÖSZÖNJÜK A Bcsütörtöktől

1111210707

16.1.10.0464-80-1

szürke vagy bézs színben

helytakarékosan 
és könnyen egymásba 

rakásolható

helytakarékosanhelytakarékosan
ba ba

2 999 Ft

/darab

Kerti terítő*
időjárásálló, könnyen kezelhető 
és szennyeződéstaszító
• szögletes: 130 x 160 cm vagy
• ovális: 130 x 180 cm vagy
• kerek: Ø 160 cm
2 999 Ft/db

  40 °

különböző színek és méretek

Napozóágy*
• kényelmes fekvő- vagy  

ülőpozíció választható 
• levehető fejtámlával
• porszórt acélcsőből készült váz
• strapabíró és kellemes poliészter  

szövethuzat (lemosható és időjárásálló)
• hálós zseb a hátoldalon
• méret kinyitva:  

174 x 67,5 x 96 cm (ho x szé x ma)
• tömeg: 8 kg
• max. terhelhetőség: 120 kg
12 990 Ft/db

12 990 Ft

/darab

0000046762

különböző színekbenkényelmes fejtámla

1419051453

Alumíniumasztal üveg asztallappal*
• kiváló minőségű, porszórt alumíniumból készült, könnyű váz
• időjárásálló, megfordítható asztallap edzett biztonsági 

üvegből, modern spraystone/természetes kőhatású  
vagy famintázatú

• méret: 150 x 95 x 74 cm (szé x mé x ma)
• tömeg: 24,5 kg
29 990 Ft/db

j
üvegből, modern spraystone/természetes kőhatású 
vagy famintázatú

• méret: 150 x 95 x 74 cm (szé x mé x ma)
• tömeg: 24,5 kg
29 990 Ft/db

29 990 Ft

/darab az asztalláb szintezhető

természetes kőhatású vagy 
famintázatú

helytakarékosan összecsukható  
és könnyen szállítható

1111210707Összecsukható alumíniumpavilon*
• alumínium tartószerkezet acélelemekkel,  

földnyársakkal, sátorvasakkal és feszítőzsinórral
• gyorsan felépíthető és lebontható
• 2 levehető oldalfal, ebből az egyik oldal átlátszó ablakkal
• szellőzőnyílás a tetőn
• huzat: 100 % poliészter, UV-álló és vízlepergető
• állítható magasság
• méret: 300 x 300 x 260 cm (ho x szé x ma)
• tömeg: 14 kg
• tárolótasakkal
29 990 Ft/db

29 990 Ft

/darab

Alumínium nyugágy  
napellenzővel*
• párnázott, tépőzáras, levehető 

párnával és napellenzővel
• strapabíró textilhuzat, időjárásálló és 

könnyen tisztítható
• 5-féle pozícióba állítható háttámlával
• hálós zseb a háttámla hátoldalán
• helytakarékosan összecsukható
• szürke vagy bézs színben
• fekvőfelület mérete: 196 x 68 x 48 cm
• terhelhetőség: max. 130 kg 
• tömeg: 9 kg
15 990 Ft/db

15 990 Ft

/darab

Quick Dry habszivacsQuick Dry habszivacsQuick Dry habszivacsacs

a magasított fekvőfelület 
megkönnyíti a nyugágyból 
való felállást

kiegészítők 
nélkül

12 990 Ft

/darab

Alumínium kerti szék*
• kiváló minőségű, stabil alumíniumprofilok
• ergonomikus kialakítású, magasított kartámasz 

és kellemes magasságú háttámla
• az extra vastag, 10 mm-es párnázás kényelmes 

ülést tesz lehetővé
• időjárásálló és egyszerűen tisztítható huzat
• fekete vagy szürke színben
• terhelhetőség: max. 150 kg
• méret: 64 x 71 x 99 cm (szé x mé x ma)
• tömeg: 3,9 kg
12 990 Ft/db
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tartozékokkal

Akkumulátoros fűszegélynyíró*
• vágási szélesség: 26 cm
• Li-ion akkumulátor: 18 V/3,0 Ah
• a vágófej +/- 90°-ban elforgatható
• 20 darab műanyag  

pótpengével és töltővel
17 990 Ft/db

Kültéri szőnyeg*
tökéletesen alkalmas  
a verandára, a teraszra  
vagy a kertbe, időjárásálló
méret: kb. 90 x 150 cm
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Kerti növénytámaszszett, 2 részes*
dekoratív dísz a kertbe és a teraszra, ideális támasz  
kúszónövények és virágágyi dísznövények számára,  
porszórt fémből készült, időjárásálló, kerek vagy szögletes
• nagy: magasság: kb. 76 - 105 cm és
• kicsi: magasság: kb. 62 - 88 cm (modelltől függően)
2 darab/szett
2 999 Ft/szett

különböző színek 
és modellek

egyszerűen 
és gyorsan 
felállítható

2 999 Ft

/szett

17 990 Ft

/darab

Fém növényfuttató*
porszórt fémből készült,  
időjárásálló, többféle
méret: 118 x 38,5 cm (ma x szé)
1 499 Ft/db

ó*

é)

1 499 Ft

/darab

fekete vagy fehér 
színben

szerelni nem szükséges, 
csak le kell szúrni a talajba
szerelni nem szükséges, szerelni nem szükségégeses,,
csak le kell szúrni a talajba

ggg
csak le kell szúrni a talazúrni a talajbajba

színváltós4 999 Ft

/csomag

Szolár lámpafüzér,  
5 darab*
• 5 darab leszúrható  
   félgömb
• világítási idő: kb. 6,5 óra
• csatlakozókábel  
   hossza: kb. 1,75 m 
• teljes hossz: 8,5 m
5 darab/csomag
4 999 Ft/csomag

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.

Védőhuzat vagy tárolózsák*
• védőhuzat kerti bútorhoz:  

kerek: 160 x 90 cm (Ø x ma) vagy  
ovális: 230 x 160 x 90 cm (szé x ho x ma) vagy

• védőhuzat kerti grillhez:   
méret: 80 x 112 x 55 cm vagy  
126 x 112 x 55 cm (szé x ma x mé) vagy

• tárolózsák: max. 4 kerti székpárna részére, átlátszó,  
méret: 125 x 50 x 32 cm vagy

• védőhuzat napozóágyhoz:  
méret: 190 x 65 x 80/40 cm vagy

• védőhuzat rakásolható székekhez:  
max. 4 darab rakásolható szék számára, átlátszó,  
méret: 68 x 68 x 100/120 cm

1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

ideális védelem eső, por 
és szennyeződések ellen

védőhuzat  
napozóágyhoz

védőhuzat 
kerti bútorhoz

799 Ft

/darab

Metszőolló*
mellévágó vagy vágóüllős változatban, friss ágak, ill.száraz 
gallyak és ágak vágásához, tapadásgátló bevonattal ellátott, 
edzett pengékkel, rozsda elleni védelemmel, rögzítővel  
és ergonomikusan kialakított markolattal
799 Ft/db

mellévágó 
metszőolló

vágóüllős metszőolló

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.

2 499 Ft

/darab

Dekorációs szolárlámpa*
kiváló minőségű kidolgozás, földbe szúrható 
nyárssal, dekoratív rátét különböző változatokban, 
világítási idő: max. 8 óra, magasság: 80 cm
2 499 Ft/db

1 399 Ft

/darab

Virágtartó görgőkkel*
anyaga FSC-tanúsítvánnyal ellátott tömörfa vagy krómozott 
acéldrót, 4 darab műanyag bolygókerékkel, szögletes vagy 
kerek modellek (méret: 28 x 28 cm, ill. Ø kb. 30 cm)
• fából készült modell: max. teherbírás: 60 kg vagy
• acéldrótból készült modell: max. teherbírás: 50 kg
1 399 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

fából készült 
modell

beltéri és 
védett kültéri 
használatra

acéldrótból 
készült modell

Műanyag virágcserép*
• kerek: Ø 39 cm, magasság: 31 cm vagy
• négyszögletű: méret: 32 x 35,5 x 35,5 cm  

(ma x ho x szé)
• nyolcszögletű: Ø 35,5 cm,  

magasság: 32 cm
1 399 Ft/db

1 399 Ft

/darab

különböző színek 
és formák

5 499 Ft

/darab

Virágtartó fonott vízijácintból*
natúr, antracit vagy fehér színben
• kerek: Ø 28 cm (fent) - 18,5 cm (lent), magasság: 60 cm vagy
• szögletes: 28 x 28 cm (fent) - 18,5 x 18,5 cm (lent, szé x mé), 

magasság: 60 cm
5 499 Ft/db

vízálló műanyag 
betéttel

dekoratív beltéri 
kiegészítőkiegészítőkiegészíítő

padlókímélő  
műanyag lábakkal

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.

küiö
nb

öz
ő színekben

védőhuzat 
kerti grillhez

szó, 

, 

ideide

különböző modellek

zöld színű 
modell:

növények nélkül

növények nélkül ALDI | 13



10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 04.26. csütörtöktől

11 990 Ft

/darab

a magasság és a 
szélesség méretre 
igazítható

  30 °

4 999 Ft

/darab

egyedileg méretre igazítható

pliszé szúnyogháló 
tetőablakra

5 999 Ft

/darab

Szúnyogháló ablakra: a FILATEC-HIGHTEC 
szövet kiváló lég- és fényáteresztő, rendkívül 
erős és stabil, valamint környezetbarát, mivel 
PVC-mentes.

i

Pollen- vagy szúnyogháló ablakra alukerettel*
keskeny alumíniumprofilok és kiváló minőségű Filatec-Hightec, ill. pollenvédő  
szövet antracit színben, kis beépítési mélység, univerzálisan illeszkedő, rugós  
rögzítő (8 - 30 mm), komplett beszerelhető egység szerelési anyagokkal együtt, 
fehér vagy antracit színű kerettel
• szúnyogháló ablakra: az ablak és a sötétítőroló közötti minimális távolság 

csak 11 mm, az ablakkereten beakasztórugóval rögzíthető, minden  
hagyományos keretvastagsághoz, ill. ablakmérethez alkalmas  
beépítési méret: 130 x 150 cm vagy

• szúnyogháló ablakra „Compact”: az ablak és a sötétítőroló közötti minimális 
távolság csak 3 mm, az ablakkereten beakasztórugóval rögzíthető, minden 
hagyományos keretvastagsághoz, ill. ablakmérethez alkalmas  
beépítési méret: 130 x 150 cm vagy

• pollenháló ablakra: az ablak és a sötétítőroló közötti minimális  
távolság csak 11 mm, minden hagyományos ablakkeret vastagságához  
alkalmas, az ablakkereten beakasztórugóval rögzíthető, minden  
hagyományos ablakmérethez alkalmas 
a beszerelhető egység mérete: 130 x 150 cm

5 999 Ft/db

A FILATEC-HIGHTEC-szövet kiváló lég- és 
fényáteresztő, rendkívül erős és stabil,  
valamint környezetbarát, mivel PVC-mentes.

i

9 999 Ft

/darab

Szúnyogháló ajtóra alukerettel*
keskeny alumíniumprofilok és kiváló minőségű Filatec-Hightec szövet antracit 
színben, kis beépítési mélység, az ajtókeret és a sötétítőroló közötti minimális 
távolság csak 15 mm, egyszerűen felszerelhető az ajtókeretre a fémpántok 
segítségével, stabil, végigfutó alumínium taposólemez, komplett beszerelhető 
egység szerelési anyagokkal együtt, minden hagyományos ajtómérethez 
alkalmas, balra és jobbra nyíló ajtóhoz is, fehér vagy antracit színű kerettel,  
ajtóbehúzóval együtt a beszerelhető egység mérete: 100 x 210 cm
9 999 Ft/db

Szúnyoghálóroló ablakra vagy tetőablakra*
• szúnyoghálóroló ablakra: keskeny méretű kazetta (31 mm), stabil alumínium vezetősínek,  

üvegszálas szövet antracit színben, kis beépítési mélység: 35 mm, kényelmes használat, komplett 
beszerelhető egység szerelési anyagokkal együtt, csavarral rögzíthető a falkávában, minden  
hagyományos ablakmérethez alkalmas, fehér vagy antracit színű kerettel  
a beszerelhető egység mérete: 130 x 160 cm vagy

• pliszé szúnyogháló tetőablakra: rendkívül stabil és hosszú élettartamú alumíniumkeret, kiváló 
minőségű Filatec-Hightec szövet: majdnem láthatatlan, a pliszé fokozatmentesen pozicionálható,  
egy kézzel is könnyedén kezelhető, ergonomikus fogóléccel  
beépítési méret: 110 x 160 cm

11 990 Ft/db

a magasság és a 
szélesség méretre 
igazítható

1 799 Ft

/darab

Szúnyogháló ajtóra lamellás nehezékkel*
a 4 darab egymást átfedő poliészter lamella megbízhatóan 
véd a rovaroktól, könnyen felszerelhető műanyag szerelőléc 
az öntapadó tépőzáras szalag segítségével, tartósan vagy  
levehetően is felszerelhető, fehér vagy antracit színben,  
minden hagyományos ajtómérethez alkalmas  
max. 100 x 220 cm-ig
1 799 Ft/db

999 Ft

/csomag/darab

Pollenháló vagy rovarháló*
• pollenháló ablakra, 3 darab: strapabíró és mikroporózus 

háló, lég- és fényáteresztő, időjárásálló, 5,6 m ragasztócsíkkal  
méret: 130 x 150 cm vagy

• rovarháló ablakra vagy tetőablakra: minden ablakkerethez 
alkalmas, ragasztócsíkkal egyszerűen felszerelhető,  
ablakra való modell, 2 darab: antracit vagy fehér színben,  
méret: 130 x 150 cm vagy tetőablakra való modell, 1 darab: 
antracit színben, méret: 110 x 160 cm

3, 2 vagy 1 darab/csomag
333 / 499,50 / 999 Ft/db

Lamellás függöny vagy  
mágneses szúnyogháló*
• lamellás függöny: közvetlenül az ajtókeretben rögzíthető 

alumíniumbefogó profillal és rugós mechanizmussal, Filatec 
lamellák belevarrt súlyokkal, alacsony beépítési mélység:  
14 mm, a lamellák stabilan rögzíthetők az alumínium-
profilban peremes lécekkel, bármikor maradéktalanul 
eltávolítható, fehér vagy antracit színben  
méret: 100 x 220 cm vagy

• mágneses szúnyogháló: az öntapadó mágneses szalag-
nak köszönhetően egyszerűen felhelyezhető és levehető, 
alacsony beépítési mélység: 8 mm, komplett megoldás, 
rovarvédő háló rugalmas műanyag, mágneses keretben, 
a műanyag keret és a mágneses szalag egyedileg méretre 
igazítható, fehér vagy antracit színben  
méret: 130 x 150 cm

4 999 Ft/db

ALDI | 14



89 990 Ft

/darab

Notebook 35,6 cm (14”) 
MEDION® AKOYA® E4242 (MD61950)*
• gyors Wireless LAN 802.11 n-Standard technológia
• beépített webkamera és mikrofon
• hosszú idejű működés és megbízható teljesítmény: 2 cellás akku 38 W teljesítménnyel
• Windows 10 Home
• sokoldalú kép- és videószerkesztő szoftver, kártyaolvasó micro SD-memóriakártyákhoz,  

1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x miniHDMI®

• méret (szé x ma x mé)/tömeg: 32,9 x 2,28 x 22 cm/kb. 1,4 kg (akkuval együtt)
89 990 Ft/db

USB-stick 16 GB*
USB 2.0, többféle
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

Intel® Atom® x5-Z8350  

processzorntel® Atom®
t l® At ® x5 Z8350

® 5 Z8353500
4 GB LPDDR3 RAM
4 GB LPDDR3

GB LPDDR3 RAM3 RAMM
64 GB flash memória

64 GB flash memória

64 GB fl h
4 GB fl h óó i

35,6 cm (14,0”) Full HD monitor

ELEKTRONIKA A CSÚCSON

különböző fajták

2 999 Ft

/darab

Star Wars  
Az utolsó Jedik DVD*
2 999 Ft/db

USB-stick 16
USB 2.0, többféle
5 999 Ft/db

/da

Star 
Az ut
2 999 F

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

14 990 Ft

/darab

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.

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

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 Intel, az Intel logó, az Intel Inside, a Core és a Core Inside az Intel Corporation vagy leányvállalatainak márkái  
az Egyesült Államokban és más országokban. Minden egyéb márka az adott tulajdonos tulajdonát képezi.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló  
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/ 
szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.
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SDS-fúró- vagy vésőkészlet*
praktikus fúrók ill. vésők alumíniumkofferben
• SDS-kőzetfúró készlet, 12 részes:  

4 darab: 5 / 6 / 8 / 10 x 110 mm, 
4 darab: 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm, 
2 darab: 8 / 10 x 210 mm és 
2 darab: 12 / 14 x 260 mm vagy 

• SDS-spirálfúró (kígyófúró) készlet, 6 részes: 
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 230 mm vagy

• SDS-vésőkészlet, 5 részes:  
3 darab laposvéső: 
14 x 143 x 20 mm, 
14 x 247 x 20 mm, 
14 x 247 x 40 mm és 
2 darab hegyesvéső: 
14 x 143 mm, 
14 x 247 mm

12, 6 vagy 5 darab/készlet
4 999 Ft/készlet

Nedves-száraz porszívó*
WD2 Premium
• hálózati teljesítmény: 1 000 W
• masszív, 20 literes nemesacél tartály, a könnyebb szállíthatóság  

érdekében fogantyúval  
• 2 darab nagy méretű zárófül a tartály kényelmes nyitásához és zárásához 
• kábelhossz: 4 m
• 4 darab görgő az optimális mozgathatóság biztosításához
• tömeg tartozékok nélkül: 5,2 kg
• alaptartozékok: 2 x 0,5 m hosszú műanyag porszívócső, 1,9 m hosszú 

gégecső, extra hosszú fugatisztító fej, padlótisztító fej átkapcsolóval, 
hengeres szűrő és papír porzsák

24 990 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.

24 990 Ft

/darab

számos tartozékkal

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.

Hosszabbítókábel, 25 m*
• gumi hosszabbítókábel
• védőérintkezős csatlakozódugó  

és lengő csatlakozóaljzat
• praktikus gumifedéllel
• IP44 (fröccsenő víz ellen védett)
25 m/darab
279,96 Ft/m

6 999 Ft

/darab

4 999 Ft

/készlet

Univerzális spray, 500 ml*
MultiStraw szórófejjel
univerzális kenőanyag különböző 
alkalmazási területekhez, csökkenti  
a súrlódást és a kopást, felszabadítja  
a megakadt alkatrészeket és meg- 
szünteti a nyikorgást,kiszorítja a 
nedvességet
500 ml/flakon
2 998 Ft/l

1 499 Ft

/flakon

Lánc vagy acélkötél*
• acélkötél: Ø 2 mm, hossz: 11 m vagy
• acélkötél: Ø 3 mm, hossz: 10 m vagy
• fémlánc hosszú láncszemekkel: Ø 3,0 mm, hossz: 6 m vagy
• kordonlánc műanyagból: 50 cm-enként változó piros/fehér  

színben, Ø 6 mm, hossz: 5 m vagy
• fémlánc, széles: (horganyzott köracéllánc), Ø 4,9 mm, hossz: 3 m
11 m, 10 m, 6 m, 5 m vagy 3 m/csomag
118,09 / 129,90 / 216,50 / 259,80 / 433 Ft/m

1 299 Ft

/csomag

Matt krétafesték*
jól fedő, vízbázisú, matt krétafesték, alkalmas fa, üveg, 
fém, papír, kerámia, műanyag stb. festéséhez, víz-, 
időjárás- és fényálló, szürkéskék, fagyöngy, nemesfehér 
vagy púderrózsaszín színben
225 ml/tégely
6 662,22 Ft/l

1 499 Ft

/tégely

Ft

Rendszereződoboz-készlet, 3 részes*
• 3 darab rendszereződoboz, külön vagy  

egymásra helyezve is használható
• műanyag rekeszbeosztással 
• sokféle alkalmazási lehetőség a műhelyben,  

a háztartásban vagy hobbitevékenységekhez
• 5 darab rugalmas elválasztó
• méret: kb. 315 x 220 x 190 mm (szé x ho x ma)
3 darab/készlet
1 333 Ft/db

3 999 Ft

/készlet

kü
lö

nb
öző színekben

jójójóójójóójój
féféféééféfééfféé
idididdddd
vvvvvvvvv
22222222222222
66666666666

10 ÉVE EGYÜTT

fúfúfúfúfúúfú óróróróórórr vavavvvaggg ééééé őkőőőkőkkkkééééé
/készlet

MUNKÁLKODUNK

349 Ft

/tégely

Kéztisztító krém*
500 ml/tégely
698 Ft/l

1419031322

SDS-kőzetfúró készlet:

1419031324

SDS-vésőkészlet:

1419031323

SDS-spirálfúró készlet:

**Használhatóságra 
tesztelve

**

**

**

1 333 Ft/db
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1 799 Ft

/készlet

Szúrófűrészpenge-készlet, 10 részes*
magas minőségű szúrófűrészpengék,T-szárú  
fűrészpenge-befogás, alkalmas fához,  
fémhez, műanyaghoz
10 darab/készlet
1 799 Ft/készlet

illik a szúrófűrészhez

ezüst vagy fekete 
színben

Szövet ragasztószalag, 50 m*
univerzálisan felhasználható javításhoz,  
kötözéshez vagy rögzítéshez, nagy  
ragasztóerő, kézzel téphető, 80°C-ig  
hő- és nedvességálló
méret: 50 mm x 50 m
50 m/tekercs
15,98 Ft/m

799 Ft

/tekercs

XXL csavarhúzó- és bitkészlet, 100 részes*
óriás csavarhúzó- és bitkészlet számos különböző alkalmazásra,
minden csavarhúzó és bit átláthatóan, praktikus szerszámtartóban  
van rendszerezve,mágneses csavarhúzó hegyek a könnyebb  
munkavégzés érdekében
100 darab/készlet
8 999 Ft/készlet

8 999 Ft

/készlet

ideális a nehezen 
elérhető helyekhez

Csavarhúzó, 6 darab*
extra hosszú, teljes hossz: 450 mm
• 3 darab lapos: 5,5 / 6,5 / 8 mm és
• 3 darab Philips: PH0 / PH1 / PH2
6 darab/készlet
416,50 Ft/db

2 499 Ft

/készlet

Összecsukható imbuszkulcskészlet, 3 részes*
• 8 darab hatlapfejű kulcs: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm,
• 8 darab gömbfejű kulcs: 1.58 - 1.98 - 2.38 - 3.17 - 3.96 - 4.76 - 5.55 - 

6.35 mm; 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 és
• 8 darab torxkulcs: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
3 darab/készlet
1 999 Ft/készlet

1 999 Ft

/készlet

kábelcsupaszoló fogó

imbuszkulcskészlet, 
9 részes

kalapács-tűzőgép

lemezvágó olló

Kéziszerszám*
különböző kéziszerszámok a műhelyben,  
a háztartásban, a kertben, ill. egyéb területen végzett munkához
• kábelcsupaszoló fogó: 5-féle krimpelő modul, idomszer  

a csupaszolás hosszának beállításához vagy
• kalapács-tűzőgép: ergonomikus kialakítású, egy kézzel kezelhető 

markolat, 200 darab tűzőkapocs, 6 és 8 mm-es méretben vagy
• lemezvágó olló: max. 1,2 mm hidegen hengerelt acél vagy  

0,7 mm nemesacél vágására alkalmas, önnyíló vagy
• imbuszkulcskészlet, 9 részes: gömbfejű, króm-vanádium ötvözetű 

acél, praktikus tartóval
2 999 Ft/készlet/db

2 999 Ft

/készlet/darab

11 990 Ft

/készlet

Csillag- és villáskulcskészlet, 25 részes*
• króm-vanádium acélból
• méretek: 6 - 28 mm, 30 mm és 32 mm
• műanyag falitartóval, amely az átfúrt lyukak segítségével felakasztható
25 darab/készlet
11 990 Ft/készlet

8 999 Ft

/darab

Szúrófűrész*
• 850 W motor
• módosítható fordulatszám-előbeállítás
• 3 fokozatú ingaelőtolás + 0 pozíció
• szerszám nélküli fűrészlapcsere  

a kényelmes kezelés érdekében
• mindkét oldalra elfordítható talplemez,  

akár 45°-os gérvágáshoz
• lézerrel és LED-munkalámpával
• 3 darab fűrészlappal és párhuzamos  

ütközővel
• 3 m csatlakozókábel
• forgácsfújó funkció
• porszívó-csatlakozó
8 999 Ft/db

1419040223

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.

lézeres vonalvezetéssellézeres vonalvezetésselézeres vonalvezetéssessell
fűrészlapokkal együtt kapható
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mell alatti puha pánt

Racerback hátmegoldás

párnázott pántok

1

2

3

TULAJDONSÁGOKKIVÁLÓ MINŐSÉG,
KEDVEZŐ ÁR

Női vagy férfi futópóló*
póló vagy top, különböző színek  

és modellek, légáteresztő és  
nedvességszabályzó anyagból

női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54

3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

2.

Női futónadrág*
rövidnadrág, egyes modellek  

belső nadrággal vagy  
testhez simuló, 3/4-es nadrág,  
elasztikus derékrésszel, egyes  

modellek eltérő színű betétekkel,  
eltérő színű összehúzó zsinórral 

a derékrészen, amellyel a nadrág  
bősége szabályozható

méret: 36 - 42
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

3.

5 999 Ft

/darab

Férfi futónadrág*
hosszú szárú, szűk nadrág vagy 
rövidnadrág belső nadrággal, 

elasztikus derékrész összehúzó 
zsinórral, amellyel a nadrág  

bősége szabályozható
méret: 48 - 54

5 999 Ft/db

4.

a pántok a háton többféleképpen 
variálhatók

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

11

3

1

4.

4.

3.

3.

2.

2.

1

2

3

1.
kerek nyakkivágás

fényvisszaverő nyomott minták

1

2

TULAJDONSÁGOK

elasztikus derékrész

lézervágott minta

cipzáras kulcszseb3

1

2

TULAJDONSÁGOK

nyomott minták

elasztikus derékrész  
összehúzó zsinórral

1

2

TULAJDONSÁGOK

3 999 Ft

/darab

Sportmelltartó*
• sportmelltartó állítható pántokkal: 

magas szabás, légáteresztő, méhsejt  
struktúrájú betétek az elülső részen,  

többrétegű Spacer-kosár merevítővel, 
széles, állítható pántok a legnagyobb 

igénybevételhez 
méret: 75 - 85 B, 75 - 90 C, 80 - 85 D vagy

• sportmelltartótop, hálós hatású, 
   Racerback hátmegoldással: magas szabás, 
párnázott pántok többrétegű Spacer-anyagból, 

előformázott, többrétegű Spacer-kosár,  
funkcionális, puha pánt a mell alatt  

az optimális kényelemért 
méret: 75 - 85 B - C

3 999 Ft/db

1.
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A NEVEZÉS ELINDULT! 
Előnevezés: május 24-ig. 

Nevezés és részletek a futanet.hu oldalon.

Az esemény szervezője a Budapest Sportiroda.

É

2018. május 27.
FUTNI ÖRÖM!

1

2

elasztikus derékrész  
összehúzó zsinórral
csúszásgátló gumi

  TULAJDONSÁGOK

tépőzár fényvisszaverő 
nyomott mintával
a hüvelykujjnál puha,  
nedvszívó frottíranyag

1

2

  TULAJDONSÁGOK

Pulzusmérő óra 
csukló alapú méréssel*
• kijelzi az edzésidőt, a köztes időt, az aktuális 
tempót és sebességet, az átlagos tempót és 

sebességet, a megtett távolságot, a megtett 
lépések számát, a kalóriafelhasználást, a zsír-

égetést, valamint az aktuális és átlagos pulzust
• további funkciók: 12/24 órás kijelzés dátummal, 

ébresztő, 4 edzési zóna, riasztás a zónán kívül  
és a max. pulzusszám felett, visszaszámláló időzítő

• 3 bar** nyomásig vízálló
• elemmel együtt kapható
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

optikai érzékelővel: pulzus-
mérés mellkaspánt nélkül

** A megadott bar érték azt a levegőnyomást jelöli,  
amelyet a tömítettségi vizsgálat során alkalmaztak (DIN 8310).

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.

4 999 Ft

/darab

Női vagy férfi kerékpáros póló*
hátrészén zsebbel, az alsó szegélyen csúszás-
gátló gumírozással, légáteresztő anyagból
• női: állógallérral, elöl cipzárral a mellrészen,  

sima felületű anyag, Mesh-anyagú betétek  
méret: 36 - 42 vagy

• férfi: végig cipzárral vagy cipzáras állógallérral 
méret: 48 - 54

4 999 Ft/db

2

12
12

1. 1.

1.

1.
Női vagy férfi kerékpáros nadrág*
pántos nadrág vagy rövidnadrág, egyes modellek  
Mesh-anyagú betétekkel, fényvisszaverő  
felületekkel, olasz DOLOMITI® márkájú ülőpárnával 
női méret: 36 - 42 
férfi méret: 48 - 54
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

M
ad

e 
in

 It
al

y

2.

1 999 Ft

/pár

Női vagy férfi kerékpáros kesztyű*
kényelmes viselet, fényvisszaverő mintákkal,  
zselés párnázás a tenyérrészen 
női méret: 7 - 8,5  
férfi méret: 8,5 - 10
1 999 Ft/pár

3.

hálós betét

csúszásgátló gumi

zsebek a hátrészen

1

2

3

  TULAJDONSÁGOK

2

1

3

1.
2

1

1

3

1.2

1
3

1

11.

2

1

3

1

2

1

1

2

3 999 Ft

/szett
a derékövnek köszönhetően mindkét kéz  

szabad futás közben

t

a derékövnek köszönhetően mindkét kéz a derékövnek köszönhetően mindkét kéz
szabad futás közbenszabad futás közben

Futópórázszett kutyáknak*
• övhossz: 85 - 110 cm
• póráz: 120 - 150 cm
• a pórázon rugalmas köztes elemmel, 

amely kiegyenlíti a kutya hirtelen rángató 
mozdulatait

• a stabil, forgó karabinerek megaka- 
dályozzák a póráz összetekeredését

3 999 Ft/szett

2 zseb (1 zseb a jutalomfalatoknak és 1 zseb  
a mobiltelefon, pénz, kulcs részére)a mobiltelefon, pénz, kulcs részére)a mobiltelefon, pénz, kulcs részére)

beépített fényvisszaverő csíkok a jobb 
láthatóságért

1

2

2.

2.

2.

3.
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KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT! 04.29. vasárnaptól

5 999 Ft

/darab

247-02-SHS B17

2 299Ft

/darab

Sportmelltartó*
kétrétegű, varrás nélküli, előformázott kosár, 
széles gumírozás a mell alatt az optimális alátá-
masztás érdekében, a hálós szerkezet kellemes 
szellőzést biztosít, állítható hosszúságú, rugalmas 
pántok, 3 fokozatú, kapcsos záródás
méret: 75 - 85 B, C
2 299 Ft/db

Női vagy férfi  
steppelt kabát*
kifordítható steppelt  
kabát kapucnival 
női méret: 36 - 42 
férfi méret: 48 - 54
5 999 Ft/db

osár, 
s alátá-

ellemes 
l

KIRÁNDULJUNK
EGYÜTT!

3 499 Ft

/pár

293-02-SHS B17293-02-SHS B17

Gyermek túraszandál*
funkcionális és kényelmes, valódi 
bőr fedőtalp, bordázott talp  
méret: 24 - 36
3 499 Ft/pár

Női vagy férfi túracipő*
optimális lábbeli könnyebb túrákhoz,  
a felsőrész anyaga légáteresztő és  
vízlepergető, lábujjvédelemmel,  
csúszásmentes talppal
méret: 37 - 45
5 999 Ft/pár

funkcionális szandál 
könnyebb túrákhoz

andál andál
khozkhoz

Ft

tó hosszúságú, 
sos záródás

rugalmas 

t

Müzliszelet
• áfonyás vagy
• csokoládés vagy
• gyümölcsös 
20 g/darab
1 950 Ft/kg

39
49 Ft 

Ft/darab

-20 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.29-től 05.02-ig!

5 999 Ft

/pár

Ft

4 999 Ft

/pár

243-02-SHS B17

Női vagy férfi bőr túraszandál*
puhán párnázott és csúszásgátló  
talppal, marhavelúrbőrből készült 
méret: 37 - 45
4 999 Ft/pár

ALDI | 20



2 299 Ft

/darab

Multifunkcionális eszköz*
övtáskával
• multifunkcionális eszköz: 9 különböző  

funkcióval vagy 
• kirándulókés: kiváló minőségű késacél,  

ergonomikusan kialakított markolat vagy
• fejsze: kalapácsfejjel, késsel, reszelővel,  

csavarhúzóval, üvegnyitóval, valamint  
10 és 14 mm-es imbuszkulccsal

2 299 Ft/db

199 Ft

/darab
Fémnyárs*
ideális szalonnasütéshez, grillezéshez, 
rozsdamentes acélból, fanyéllel
hossz: 76 cm
199 Ft/db

699 Ft

/darab

Kulacs*
kiváló minőségű, ütés- és karcálló 
anyagból készült, tömítőgyűrűvel  
ellátott csavaros tetővel,  
mosogatógépben mosható
űrtartalom: kb. 0,7 l
699 Ft/db

BPA-mentesss

1 999 Ft

/darab

ideális alváshoz  
alsó rétegként

Ft

Lóbalzsam*
élénkítő bőrápoló gyógynövénykivonatokkal, 
kámforral, eukaliptusszal és mentollal, meg-
előzésre, ill. a sportolás után elnehezülő  
fáradt lábak ápolására, frissíti az izmokat
• klasszikus vagy 
• vadgesztenye vagy
• varjúköröm
500 ml/tégely
2 598 Ft/l

Ft

/darab

Termomatrac*
ultrakönnyű, 100 % PE-hab,  
hőszigetelő és vízlepergető
méret: 180 x 55 x 1 cm
1 999 Ft/db

kkkkal,a  
egg--

Darázsirtó  
aeroszol 
300 ml/flakon
2 330 Ft/l

Max mászórovar- 
irtó aeroszol
400 ml/flakon
1 747,50 Ft/l

Hangyairtó 
csalétek
599 Ft/darab

Szúnyogirtó  
lapkás készülék 
10 darab  
utántöltővel
899 Ft/szett

Utántöltő lap,  
30 darab
lapkás szúnyogirtó 
készülékhez
30 darab/csomag
23,30 Ft/db

Aktív molyirtó 
lapok, 12 darab
friss virágillattal
12 darab/csomag
58,25 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.

1 299 Ft

/tégely

Érvényes 04.29-től 05.02-ig!
Szezonális kínálatunkból.

különböző 
színekben

Utántöltő
30 d b

Az elektromos és elektronikus berendezéezéseksekkelkel 
ekrkapcsol tlatos os hulhulladladékgékgazdálkodási tevékenysége

szóló 197/2014 (VIII 1 ) Korm rendeldeletet szes rinti

L
é
k
e
ff
•••••
•••
••
55
222

Biocidok (pl. rovarirtószerek) alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

699 799 Ft 

Ft/csomag

-100 Ft

899 1 299 Ft 

Ft/szett

-400 Ft

699 799 Ft 

Ft/csomag

-100 Ft

699 899 Ft 

Ft/flakon

-200 Ft

699 899 Ft 

Ft/flakon

-200 Ft 599 699 Ft 

Ft/darab

-100 Ft
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10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 04.29. vasárnaptól

Női póló vagy nadrág*
• női póló, 2 darab: rövid ujjú, 

eltérő színű szegéllyel, kerek 
nyakkivágással vagy

• nadrág, 1 darab: rugalmas  
derékrész összehúzó zsinórral

méret: 36/38 - 44/46
2 vagy 1 darab/csomag
1 249,50 / 2 499 Ft/db

vagy nadrágg**
2 darab: rövid ujjú,
ű szegéllyel, kerek 
ással vagy
darab: rugalmas
összehúzó zsinórral
8 - 44/46
ab/csomag
99 Ft/db

0 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 

normál szabás

A MINŐSÉG
MINDIG DIVAT

1 199 Ft

/tubus

Szakállápoló*
• sampon, 150 ml vagy
• ápológél, 75 ml vagy
• wax, 50 ml vagy
• olaj, 30 ml
150 ml, 75 ml, 50 ml vagy 30 ml/tubus
799,33 / 1 598,67 / 2 398/ 3 996,67 Ft/100 ml

3 999 Ft

/darab

Férfi nadrág*
100 % pamut, hosszú szárú 
nadrág, igényesen kidolgozott 
zseb- és különböző derékrész-
megoldásokkal  
méret: 48 - 54
3 999 Ft/db

1 999 Ft

/készlet

Olvasószemüveg, 3 darab*
divatos női vagy férfi modellek,  
polikarbonátból készült keret, rugós  
szár, karcmentes lencsék a kemény- 
lakk bevonatnak köszönhetően,  
+1,0 és +3,0 közötti dioptria erősség
3 darab/készlet
666,33 Ft/db

minden alkalomra  
a megfelelő szemüveg

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

t

normál szabás

5 999 Ft

/pár

Női vagy férfi kötött hatású szabadidőcipő*
optimális tavaszi viselet, légáteresztő, rugalmas sztreccsanyagot 
tartalmazó textil felsőrész, amely kényelmes viseletet biztosít, 
csúszásmentes talp
méret: 37 - 45
5 999 Ft/pár

320-03-SHS B17

Női vagy férfi zokni, 7 pár*
a zokni talpában hímzéssel (a hét napjai, vagy a számozás  
és a méret), kényelmes pikéanyagú szár, megerősített sarok- és 
lábujjrész, valamint nyomásmentes orrvarrás
méret: 35/37 - 44/46
7 pár/csomag
328,43 Ft/pár

2 299 Ft

/csomag

számonként/ 
naponként 1 pár - 

így könnyű a zoknik 
párosítása

zabászabás

3 999 Ft

/darab

Férfi ing*
100 % pamut, rövid ujjú, légáteresztő  
és bőrbarát, kiváló minőségű anyag  
és kidolgozás, modern kent gallérral 
méret: 39 - 44
3 999 Ft/db

Regular FitRegular FitRegular Fit
vasalást nem igényel

1 199 Ft

/darab

Polarizált napszemüveg*
polarizációs szűrővel, csökkenti a zavaró, 
vakító hatást, élesebb látást biztosít  
(pl. vízfelületek vagy nedves úttest esetén)
1 199 Ft/db

/d ujjú, légáteresztő 
minőségű anyag

elel

1 699 Ft

/darab

női póló, 
2 darab:

Női póló fotónyomattal*
100 % pamut, lágy esésű póló divatos 
nyomott mintával az elején 
méret: 36/38 - 44/46
1 699 Ft/db

Női kötött nadrág*
a rugalmas derékrésznek köszönhetően 
kényelmes viselet, összehúzó zsinórral 
méret: 34 - 44/46
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

2 499 Ft

/csomag/darab
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A cserepes növények csütörtöktől a készlet erejéig kaphatóak!  A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Viharvirág 
többféle színben,  
11 cm-es cserépben 
399 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes 

299 Ft

/darab

Levendula
9 cm-es cserépben
299 Ft/db

399 Ft

/darab

3 999 Ft

/darab

599 Ft

/darab

vízigényes

fényigényesrendszeres rendszeress
öntözést igényelöntözést igényel

fényigényesfényigényes

Ft

/darab

LLeveeennndddduulullaaa
9 c9 cm--eeesss s ccsserépbépbene
2992999 FFFttt///dbb

Leveeennnndduulannddulula

AA HÉÉT
Muskátli vagy petúnia*
12 cm-es cserépben, különböző  
különleges, álló vagy lelógó fajták, 
nagy méretű, élénk színű virágok- 
kal, ideális erkélyládákba vagy  
dézsákba, ill. különböző kompo-
zíciókhoz, kültérre
599 Ft/db

Balkon- vagy terasznövény*
18 vagy 19 cm-es cserépben, magasság  
cseréppel együtt: fajtától függően  
50-80 cm, bokor, törzs vagy piramis  
alakú, különböző fajták, pl. bougainvillea, 
hibiszkusz, leander, golgotavirág  
vagy rózsa, kültérre
3 999 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

rendszeres 
öntözést igényel
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

04.26 - 05.02. csütörtöktől szerdáig 

énny*y*

Friss
zöldség és gyümölcs! 349 599 Ft 

Ft/doboz

-41 %

449 899 Ft 

Ft/kg

-50 %

199
 349 Ft 

Ft/darab

-42 %

FRISS ÉS MAGYAR

99
 199 Ft 

Ft/csomó

-50 %

299 499 Ft 

Ft/kg

-40 %

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

179
 399 Ft 

Ft/doboz

-55 %
Koktélparadicsom
I. osztály 
250 g/doboz
716 Ft/kg

Piros alma
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

Kaliforniai 
paprika
I. osztály 
/kg
449 Ft/kg

Avokádó
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

Zöldhagyma
I. osztály 
/csomó 
99 Ft/csomó
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FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

04.28 - 04.29. szombat - vasárnap

Túrófánk
30 g/darab
1 166,67 Ft/kg

Coolpresso 
jegeskávé
cappuccino vagy 
eszpresszó vagy vanília 
230 ml/doboz
647,83 Ft/l

 
Power 
Smoothie 
többféle 
250 ml/palack
996 Ft/l

Bryndza
natúr, zsíros sajtkészítmény 
tehén- és juhtejből 
125 g/darab
1 912 Ft/kg

239
 299 Ft 

Ft/darab

-20 %
169
 199 Ft 

Ft/üveg

-15 %

149
 199 Ft 

Ft/doboz

-25 %

Pulykamellsonka 
aszpikban 
zöldséges vagy klasszikus 
150 g/csomag  
1 526,67 Ft/kg

229
 349 Ft 

Ft/csomag

-34 %

249 349 Ft 

Ft/palack

-28 %

35
 49 Ft 

Ft/darab

-28 %

339 599 Ft 

Ft/kg

-43 % 129
 199 Ft 

Ft/darab

-35 %

Ecetes cékla
680 g/üveg 
422,50 Ft/kg
(töltőtömeg)

Citrom
I. osztály 
/kg 
339 Ft/kg

Padlizsán
I. osztály 
/darab 
129 Ft/db

aldi-utazas.huKeresse ajánlatainkat honlapunkon:

Foglalja le utazását még ma!
JÁRJUK BE EGYÜTT A VILÁGOT!

**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.
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