
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. 18. hét aldi.hu

SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

Trappista sajt
felezett, tradicionális félkör alakú 
700 g/darab
1 355,71 Ft/kg

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

949 1 299 Ft 

Ft/darab

-26 %

1 499Ft

/darab

JÖN
A STRANDIDŐ!

AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 05.03. CSÜTÖRTÖKTŐL 05.09. SZERDÁIG    

án 
ek 
á i

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

349 449 Ft 

Ft/csomag

-22 %

gben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót ma
á lj k d

Brokkolis 
mix
450 g/csomag 
353,33 Ft/kg

159
 259 Ft 

Ft/csomag

-38 %

Áfonya extradzsem
50 % gyümölcstartalom
450 g/üveg
1 108,89 Ft/kg

499 699 Ft 

Ft/üveg

-28 %

3 499 Ft

/pár

Kisgyermek vagy  
gyermek túraszandál*
3 499 Ft/pár

Autós rendező*
1 499 Ft/db

tartalom nélkül

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.03-tól 05.09-ig!

Műanyag készlet*
4 vagy 1 darab/készlet
424,75 / 1 699 Ft/db

1 699 Ft

/készlet/darab

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 16 - 17. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 6 - 9. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 6 - 9. OLDALAKON!

05.03. csütörtöktől

05.03. csütörtöktől 05.06. vasárnaptól



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

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

Kapható 05.03-tól 
a készlet erejéig!

699Ft

/palack

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

 
Maxi King
tejes krémmel és karamellel 
töltött ostya mogyoródarabkás 
tejcsokoládé-bevonattal
35 g/darab 
3 971,43 Ft/kg

Kávéital
Latte Macchiato vagy  
Cappuccino vagy
Latte Espresso vagy 
Latte Macchiato light
250 ml/pohár
596 Ft/l

Füstölt parenyicasajt
110 g/darab
2 081,82 Ft/kg

Csemege vagy 
paprikás szalámi
400 g/darab
2 747,50 Ft/kg

Marhapárizsi vagy 
light marhapárizsi vagy 
borjúpárizsi
150 g vagy 100 g/csomag
1 326,67 / 1 990 Ft/kg

Étkezési 
sertészsír
400 g/tégely 
497,50 Ft/kg

Frissen préselt 
ananászlé*
100 % gyümölcstartalom
0,75 l/palack
932 Ft/l

Riso tejberizs, 5 magos*
körtés vagy szilvás
175 g/pohár
908,57 Ft/kg

Kapható 05.03-tól 
a készlet erejéig! 159Ft

/pohár

1 099 1 299 Ft 

Ft/darab

-15 %

229
 279 Ft 

Ft/darab

-17 %

139
 169 Ft 

Ft/darab

-17 %
445 525 Ft 

Ft/csomag

-15 %

kInD

359 499 Ft 

Ft/csomag

-28 %

199
 299 Ft 

Ft/tégely

-33 %

199
 269 Ft 

Ft/csomag

-26 %

149
 199 Ft 

Ft/pohár

-25 %

Pingui 
multipack
tejes krémmel töltött 
sütemény étcsokoládé-
bevonattal 
4 x 30 g/csomag 
2 991,67 Ft/kg

Az akciós árak 05.03-tól 
05.05-ig érvényesek!

05.03. csütörtöktől

Füstölt parenyicasajt
110 g/darab
2 081,82 Ft/kg

Marh
light
borj

g

150 g v
1 326,6

Étkezési 
sertészsír
400 g/tégely 
497,50 Ft/kg

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL
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Paté Rustico 
tonhalkrém*
paradicsommal
115 g/doboz
6 947,83 Ft/kg

Illatosító 
rattanpálcákkal
többféle
120 ml/üveg
5 825 Ft/l

Kapható 05.03-tól 
a készlet erejéig!

799Ft

/doboz

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

Érvényes  
05.03-tól 05.09-ig!

Focaccia 
koktélparadicsommal
170 g/darab
1 758,82 Ft/kg

Eredeti olasz kenyérlángos 

finom koktélparadicsommal megbolondítva 

- ideális választás egy kiadós uzsonnára.
d ti lasz kkenyérlé láángos A HÓNAP FRISSEN SÜTÖTT PÉKÁRUJA!

ÚJ TERMÉK!

ÚJ TERMÉK!

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 - 13 °C 

APERITIFKÉNT, 
SALÁTÁKHOZ, 

FEHÉR  HÚSOKHOZ, 
HALAKHOZ

BALATON

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

Ropogós 
csokoládés 
szelet
tejcsokoládés vagy 
étcsokoládés
10 x 18 g/doboz
2 494,44 Ft/kg

Almalé
100 % gyümölcs-
tartalom
1 l/doboz
189 Ft/l

Macskaeledel
többféle
100 g/tégely
690 Ft/kg

 
Fine Sensation 
ostyaszelet
300 g/csomag
1 830 Ft/kg

Csemegeuborka
cukorral készült 
felöntőlében,
6 - 9 cm
680 g/üveg
654,29 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Scotch Whisky
40 % alkoholtartalom 
0,7 l/üveg
3 570 Ft/l

 
Sertéstarja
darabolt, 
vákuumcsomagolt 
/kg
1 199 Ft/kg

tálalási javaslat

1 199 1 499 Ft 

Ft/kg

-20 %

529 669 Ft 

Ft/tálca

-20 %

449 599 Ft 

Ft/doboz

-25 %

299 399 Ft 

Ft/darab

-25 %

189
 229 Ft 

Ft/doboz

-17 %

999 1 299 Ft 

Ft/üveg

-23 %

549 699 Ft 

Ft/csomag

-21 %

229
 299 Ft 

Ft/üveg

-23 %

69
 89 Ft 

Ft/tégely

-22 %

699 999 Ft 

Ft/üveg

-30 %

2 499 2 999 Ft 

Ft/üveg

-500 Ft

05.05. szombatig
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Activia joghurt
piros gyümölcsös joghurt teljes 
kiőrlésű gabonával vagy
meggyes-ananászos vagy 
citromos 
4 x 125 g/csomag
738 Ft/kg

Fűszeres sajtkoszorú
ananászos-papajás vagy 
snidlinges vagy
paprikás vagy 
borsos 
125 g/darab
2 792 Ft/kg

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

Füstölt szivárványos  
pisztrángfilé
ASC-tanúsítás
natúr vagy borsos vagy 
fokhagymás
125 g/csomag
5 592 Ft/kg

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

Kemencés sült sonka
mézes pulykamellsonka vagy 
natúr sertéssonka vagy
borsos sertéssonka
150 g/csomag
3 326,67 Ft/kg

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

Kapható 05.06-tól 
a készlet erejéig!

799Ft

/darab

Spielberger 
vagy 
Murauer sajt*
osztrák sajtkülönlegesség,
kb. 28 % abszolút zsírtartalom 
250 g/darab
3 196 Ft/kg

369 499 Ft 

Ft/csomag

-26 %

139
 199 Ft 

Ft/pohár

-30 %

399 599 Ft 

Ft/csomag

-33 %

499 699 Ft 

Ft/csomag

-28 %

279
 349 Ft 

Ft/darab

-20 %

349 499 Ft 

Ft/darab

-30 %

699 899 Ft 

Ft/csomag

-22 %

BBBEEElllleeeeKKKKKóóóóssssTTTTTToooollllSSSSzzzzzz,,, 

jjöööönnn AAAAAAAA jjjóóóóóóóóó rrrréééésssszzzzzz!!!!!!!!!

5 MILLIÓ NYERŐ TÚRÓ RUDI,

TÖBB EZER ONLINE AJÁNDÉK,

MILLIÓS 

FŐNYEREMÉNYEK!

A képek illusztrációk.
A promóció időtartama:
2018. május 7. – július 15.

Részletek, beváltóhelyek listája 
és játékszabályzat:

www.pottyos.hu

50 PERCES

AJÁNDÉKOK

HETI
NYEREMÉNYEK

Guru
karamellás vagy
ribizlis
38 g/darab
2 605,26 Ft/kg

99
 145 Ft 

Ft/darab

-31 %

Túró rudi
óriás, 
natúr vagy mogyorókrémes vagy 
szatmári szilvalekváros
5 x 51 g/csomag
2 466,67 Ft/kg

A mogyorókrémes és a szatmári 
szilvalekváros túró rudi 05.06-tól 
a készlet erejéig kapható!

629
Ft/csomag

Az akciós árak 05.06-tól 
05.09-ig érvényesek!

05.06. vasárnaptól

Kem
méze
natúr
borso
150 g
3 326

Mediterr
alpesi sze
szeletelt
100 g/csoma
3 990 Ft/kg

/darab

Spielberger 

Füstölt szivárványos 
pisztrángfilé
ASC-tanúsítás
natúr vagy borsos vagy 
fokhagymás
125 g/csomag
5 592 Ft/kgg %%

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL
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Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

Créatif zöldségkeverék*
Sombrero vagy Florida vagy Mexico
340 g/doboz
1 259,65 / 1 282,14 Ft/kg (töltőtömeg)

Bon Menu szószos bab*
Chili vagy Mexicana vagy Paradicsom
430 g/doboz
834,88 Ft/kg

Apenta+*
szénsavmentes 
üdítőital vitaminokkal
Focus vagy 
Antiox vagy Fit
0,75 l/palack
265,33 Ft/lPizza twister

100 g/darab
990 Ft/kg

 
Rosé Cuvée
védett eredetű, 
félszáraz rozé
0,75 l/üveg 
798,67 Ft/l

Prémium omlós 
sütemény
többféle 
225 g, 210 g vagy 
200 g/csomag
1 773,33 / 1 900 / 
1 995 Ft/kg

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

Mini-Mix jégkrém 
többféle
12 x 50 ml/doboz
1 165 Ft/l

 
Zöldséges 
tonhal
185 g/doboz
1 616,22 Ft/kg

 
Jutalomfalat kutyáknak 
többféle
300 g, 280 g, 275 g, 175 g, 120 g vagy 77 g/csomag
830 / 889,29 / 905,45 / 
1 422,86 / 2 075 / 
3 233,77 Ft/kg

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

Kapható 05.06-tól 
a készlet erejéig!

359Ft

/doboz

Kapható 05.06-tól 
a készlet erejéig!

199Ft

/palack

csomag
/ 905,45 / 

075 / 
kg

1 199 1 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %

109
 169 Ft 

Ft/darab

-35 %

379 449 Ft 

Ft/csomag

-15 %

299
 419 Ft 

Ft/doboz

-28 %

249 349 Ft 

Ft/csomag

-28 %

399 549 Ft 

Ft/csomag

-27 %

699 799 Ft 

Ft/doboz

-100 Ft

99
 149 Ft 

Ft/darab

-33 %

599 799 Ft 

Ft/üveg

-25 %

A fenti Bonduelle 
termékek közül bármely 3 darab 

egyidejű vásárlása esetén egy 
plüssfigurát adunk ajándékba  

a készlet erejéig!

Az ajándék plüssfigurák kínálata  
üzletenként eltérő lehet. 

A figurák a pénztárnál vehetők át.

Kockamargarin
70 % zsírtartalom 
250 g/darab 
436 Ft/kg

A képek illusztrációk.

FÉLSZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 °C 

SALÁTÁKHOZ, 
ELŐÉTELEKHEZ

EGER

05.09. szerdáig
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.03. csütörtöktől

JÖN
A STRANDIDŐ!

Felfújható állószörf*
• kezdők és haladók részére is  

alkalmas szörfdeszka

• felfújható, stabil, kiváló minőségű  

szerkezet a tökéletes evezéshez

• csúszásmentes felület

• könnyű és állítható alumíniumevezővel

• max. terhelhetőség: 115 kg

• méret (felfújt állapotban): kb. 300 x 75,5 x 15 cm  

(ho x szé x ma)

• tömeg: 10,5 kg

119 990 Ft/szett

praktikus tárolótáska 
(hátizsákként is  

használható)

opcionális ülés  
kényelmes ülve 

evezéshez

nagy teljesítményű 
pumpa

az evező egyszárnyas vagy 

dupla evezőlapátként is 

használható

119 990 Ft

/szett

799 Ft

/pár

Gyermek talpbetét vagy 
cipőfűző*
különböző színes modellek 
talpbetét mérete: 28/29 - 34/35 vagy
cipőfűző hossza: 95 cm
799 Ft/pár

ééttt vavavvag

y

vaaagygyyg  

rendkívül  
rugalmas talp

265-04-SHS B17

Kisgyermek bőrszandál*
a felsőrész, a bélés és a fedőtalp kiváló 
minőségű velúr, ill. sima felületű bőr,  
bordázott talppal 
méret: 21 - 28
4 499 Ft/pár

4 499 Ft

/pár

3 499 Ft

/pár
Kisgyermek vagy 
gyermek túraszandál*
funkcionális és kényelmes, belső 
textilbélés bőr fedőtalppal,  
bordázott járófelület 
méret: 23 - 36
3 499 Ft/pár

293-01-SHS B1726 - 34-es 
méretben

31 - 36-os 
méretben

314-01-SHS B17

Gyermek sportcipő*
divatos sportcipő neoprén-
hatású textilanyagból, sportos 
kialakítás, könnyű talppal 
méret: 29 - 35
3 999 Ft/pár

3 999 Ft

/pár

332-01-SHS B17

Női vagy férfi nyári papucs*
kényelmes viselet, könnyen kezelhető  
és lemosható Phylon-anyag, praktikus 
sarokpánttal
méret: 37 - 45
1 299 Ft/pár

különböző színek  
és modellek

1 299 Ft

/pár

23 - 29-es 
méretben

30 - 36-os 
méretben

3 999 Ft//pár

t
21 - 28-as 

méretben

*
álóóóó
r,r, 

fedőtalp:

25 - 28-as 
méretben

21 - 24-es 
méretben
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Jumbo felfújható medence*
3 külön levegőkamra visszacsapó szeleppel, 
strapabíró anyagból, beépített felfújható 
fejtámasz és pohártartó 
• négyszögletű: méret: kb. 202 x 151 x 46 cm, 

űrtartalom: 370 l vagy 
• hatszögletű: méret: kb. 202 x 202 x 46 cm, 

űrtartalom: 402 l
5 999 Ft/db

strapabíró anyagból 
készültFelfújható matrac vagy vízi fotel*

• felfújható matrac: méret (felfújt állapotban):  
kb. 170 x 72 x 17 cm, max. teherbírás: 100 kg vagy

• vízi fotel: 2 darab pohártartóval és 2 darab  
kapaszkodófogantyúval, méret (felfújt állapotban): 
kb. 84 x 84 x 23 cm, max. teherbírás: 80 kg

1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Levegővel tölthető heverő*
sokoldalúan használható, pl. a kertben, a vízparton, 
utazáskor vagy fesztiválon stb., masszív és strapabíró 
poliészterből, helytakarékosan tárolható és könnyen 
szállítható, praktikus tárolózsákkal és hordpánttal  
méret (megtöltve): kb. 180 x 80 cm, ill. kb. 180 x 90 cm,  
max. terhelhetőség: 200 kg
6 999 Ft/db

lendületes kéz-
mozdulatokat végezve 

könnyedén megtölthető 
levegővel

6 999 Ft

/darab

különböző színek 
és modellek

különböző 
színekben

kkb. b. 20222022 xx x 202202202 x x 46 4646 cm,cm,cm  

Ülő pihenőmatrac*
lazítás és kényelmes pihenés a vízen, fotel alakú kialakítás az optimális kényelemért,  2 darab fogantyúval és pohártartókkal
méret (felfújt állapotban): kb. 159 x 109 x 66 cm6 999 Ft/db

6 999 Ft

/darab

5 999 Ft

/darab

hatszögletű 
modell

négyszögletű 
modell

kiegészítők 
nélkül

ALDI | 7



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.03. csütörtöktől

1000000000

biztonsági létra 
levehető létrafokokkal

Vízijáték-készlet*
• merülő állatfigurák, 3 darab vagy
• splash-labdák, 3 darab vagy
• merülő gyűrűk, 3 darab vagy
• merülő labdák, 3 darab vagy
• tapadókorongos labdajáték,  

3 részes vagy
• twist frizbi, 1 darab
1 799 Ft/készlet/db

1 799 Ft

/készlet/darab

Felfújható csónak 
gyermekeknek*
masszív anyagból készült,  
méret (felfújt állapotban): 
kb. 82 x 53 cm, ill. kb. 91 x 63 cm
1 299 Ft/db

39 990 Ft

/darab

Szolártusoló*
• egyszerűen a kerti locsolócsőre 

csatlakoztatható
• víztartály űrtartalma: 20 l
• egykezes csaptelep a hideg  

és meleg víz keveréséhez
• állítható, nagyméretű monszun 

zuhanyfej
• stabil talp szerelési lehetőséggel
39 990 Ft/db

szétszedhető a hely-
takarékos tároláshoz

1 299 Ft

/darab

3 - 6 éves gyermekek számára

szűrő-vízforgató berendezéssel

99 990 Ft

/szett

Prism analóg medenceszett*
• kiváló minőségű, acélcső vázszerkezetű medence

• a masszív, UV-álló fólia garantálja a tartósságot

• vízkapacitás: kb. 14 600 l, 90 %-os töltöttség esetén

• szűrő-vízforgató berendezés, teljesítmény: kb. 3 400 l/óra

• takaró- és talajvédő ponyva
• méret: 457 x 107 cm (Ø x ma)
• tömeg: 59 kg
99 990 Ft/szett

szűrő-vízforgató 
berendezés:
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Ultra Quadra fémvázas medenceszett*
• stabil és hosszú élettartamú úszómedence, amely  

tökéletes strandélményt nyújt
• 3 rétegű, megerősített medencefal, masszív acél vázszerkezet
• vízkapacitás: kb. 17 200 l, 90 %-os töltöttség esetén
• homokszűrős vízforgató berendezés, teljesítmény: 4 500 l/óra
• takaró- és talajvédő ponyva
• medence mérete: 549 x 274 x 132 cm (ho x szé x ma)
• méret felállított állapotban: 605 x 330 x 132 cm (ho x szé x ma)
• vízmélység: max. 114 cm
229 990 Ft/szett

229 990 Ft

/szett

biztonsági létra 
levehető létrafokokkal

homokszűrős 
vízforgató berendezés

  60 °

forró és hideg italokhoz vagy 
ételekhez is alkalmas

Műanyag készlet*
mosogatógépben mosható, BPA- és 
melaminmentes
• tányérkészlet, 4 részes: Ø 24 cm vagy
• tálkészlet, 4 részes: űrtartalom: 0,5 l vagy
• pohárkészlet, 4 részes: űrtartalom: 0,3 l vagy
• kancsó tetővel, 1 darab: űrtartalom: 1,5 l
4 vagy 1 darab/készlet
424,75 / 1 699 Ft/db

1 699 Ft

/készlet/darab

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

EGYSZERŰEN 
MEGRENDELHETŐ,   

KÉNYELMES HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSSAL

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

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

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

3.  

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

Rendelhető 2018.05.03-tól 
2018.05.24-ig, illetve  
a készlet erejéig.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
A terméket a szállítási időpont 
egyeztetésétől számított 
12 munkanapon belül  
ingyenesen házhoz  
szállítjuk Önnek.

Wellness-strandlepedő*
100 % pamut, puha frottír hátoldallal
méret: 100 x 180 cm, rojtokkal együtt
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

3 499 Ft

/flakon

Protect & Moisture 
naptej vagy spray*
• SPF50 vagy
• SPF30
200 ml/flakon
17 495 Ft/l

homokszűrős vízforgató 
berendezés:
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.03. csütörtöktől

még többet tehetünk: az új gyógypedagógiai még többet tehetünk: az új gyógypedagógiai
programjuk elindításához járulhatunk hozzá.programjuk elindításához járulhatunk hozzá.programjuk elindításához járulhatunk hozzá.programjuk elindításához járulhatunk hozzá.

ÉRVÉNYES: 05.03 - 05.05. 
csütörtöktől szombatig

különböző színek 
és modellek

1111210725

Úszószemüveg*
gyermekek és felnőttek részére, törésbiztos 
polikarbonátból készült, párásodásmentes lencse, 
100 % UV-védelem, praktikus tok a biztonságos 
tároláshoz
999 Ft/db

999 Ft

/darab

200 Ft
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Női sportbikini vagy fürdőruha*
• kétrészes bikini (felső és alsó rész) vagy 
• egyrészes fürdőruha
méret: 36 - 42
2 499 Ft/garnitúra/db

2 499 Ft

/garnitúra/darab

300 Ft
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Gyümölcslé
100 % gyümölcstartalom
• alma vagy 
• narancs vagy 
• multivitamin
értékesítési egység:  
6-os csomag 
6 x 0,2 l/csomag 
582,50 Ft/l 699Ft

/csomag

100 Ft
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Ropogós kenyér
• rozsos vagy 
• szezámmagos
250 g/csomag 
1 396 Ft/kg

349Ft

/csomag

50 Ft
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Ön a fenti termékek megvásárlása esetén a feltüntetett összeggel a SUHANJ! Alapítványt támogatja.

AAAA SSUSUHANJ! 2010 óta oAAAA SSSUHANJ! 2010 óta o
és fogyatékkal éés fogyatékkal é

mozgás örömét sééé üürültltlt mozgás örömét sééé üürültltlt
inkkal. Most közösen al. Most közösen

osztja meg a mosztja meg a m
élő társainkkaélő társainkka

ALAPÍTVÁNYT!
A

TÁMOGASSUK EGYÜTT

www.suhanj.hu

354-01-SHS B17

1 799 Ft

/pár

300 Ft
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Női vagy férfi vízisport-cipő*
könnyen kezelhető, gyorsan száradó neoprén 
felsőrész, rugalmas, csúszásmentes talp,  
a cipő rugalmas szára megkönnyíti a fel- és 
levételt, valamint jól illeszkedik a lábhoz,  
rendkívül alkalmas vízi sportokhoz,  
strandoláshoz és tengerpartra
méret: 37 - 45
1 799 Ft/pár

Lapkasajt
többféle 
250 g/csomag 
1 396 Ft/kg

Zabszelet
• csokoládé-mogyoróízű vagy
• eperízű vagy 
• áfonya-málnaízű 
45 g/darab 
2 200 Ft/kg

Tejsavóital
• mangó vagy 
• fekete ribiszke vagy 
• vegyes gyümölcs vagy 
• narancs-mandarin
0,5 l/palack
438 Ft/l

219Ft

/palack

50 Ft
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

99Ft

/darab

20 Ft
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

349Ft

/csomag

50 Ft
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
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Ferdinánd DVD-film*
3 299 Ft/db

3 299 Ft

/darab

Szappanbuborék-fújó*
különböző motívumok,  
a tetején türelemjátékkal
60 ml/darab
2 483,33 Ft/l

149 Ft

/darab

449 Ft

/csomag

Cukorka*
• Happy Fruttis, 180 g vagy
• Crazy Roxx, 175 g
180 g vagy 175 g/csomag
2 494,44 / 2 565,71 Ft/kg

Kis felfedező zsebkönyv*
a Móra Kiadó interaktív ismeretterjesztő 
sorozata 3 - 6 éves gyermekeknek,  
többféle cím
799 Ft/db

799 Ft

/darab

Kubu*
• 100 %-os alma vagy 
• málna vagy 
• multivitamin
0,3 l/palack
596,67 Ft/l

179 Ft

/palack

HD tripla tuner (DVB-T2 HD, 

DVB-C, DVB-S2)1

HDR (High Dynamic Rage)

DTS HD & 1 200 MPI  

(Motion Picture Index)

Internetes böngésző2,3 és 

Medion Portál2

Fali televíziótartó konzol*
szinte minden LCD-televízióhoz,  
94 - 177,8 cm (37 - 70”) méretig,
megfelel a VESA-szabványoknak  
max. 600 x 400 mm-ig,
teherbírás: max. 40 kg,
méret (ma x szé x mé)/tömeg:  
kb. 665 x 183 x 82 - 457 mm/5,74 kg
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab 149 990 Ft

/darab

JÓ SZÓRAKOZÁST!
A++-tól E osztályig

Gyermek foglalkoztatófüzet*
szórakoztató feladatgyűjtemény  
óvodásoknak, iskolásoknak
• Játékos vonalvezetés vagy
• Járjon az eszed! vagy
• Számdetektív vagy
• Szám-móka
999 Ft/db

999 Ft

/darab

fekete színben

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.

1Feltétel, hogy a megfelelő jel a felállítás helyén elérhető legyen.
2Internetkapcsolat szükséges.
3Flash animációk lejátszása esetén problémák adódhatnak a megjelenítéssel.

MEDION® LIFE® X15503, 138,8 cm (55”)  
UHD Smart TV LED-háttérvilágítással*
• beépített sztereó hangszórók
• 2 x 10 W RMS
• DTS HD támogatás
• 2 darab USB
• 1 darab LAN RJ-45
• 3 darab HDMI® 2.0 HDCP 2.2 kódolással
• 1 darab VGA (15 pin D-Sub, YUV)

• AV In (3,5 jack/RCA-adapter)
• fejhallgató-csatlakozó (3,5 mm jack)
• Digital Audio Out (SPDIF) (optikai)
méret (szé x ma x mé)/tömeg:  
lábakkal együtt: kb. 124,7 x 78,7 x 27,5 cm/14,2 kg, 
lábak nélkül: kb. 124,7 x 73,5 x 9,6 cm/13,8 kg,  
lábak közötti távolság: kb. 89 cm
149 990 Ft/db

KuKuKuKuuKububububububub *****
••• 10010010000000 %%%% osososos almalmalmal aaa

Mesefilm DVD*
többféle cím
999 Ft/db

999 Ft

/darab

Mesekönyv*
Barátnőm, Bori vagy Barátom, Berci sorozat 
kötetei, kisgyermekeknek, többféle cím
599 Ft/db

599 Ft

/darab

Csokoládéfalatok*
• Twix Bites, 140 g vagy
• Mars Bites, 136 g vagy
• Snickers Bites, 136 g
140 g vagy 136 g/csomag
4 992,86 / 5 139,71 Ft/kg

699 Ft

/csomag

beállítható dőlési szög: 

-25° és +0° között

elforgatható max. 60°-ig 

(mérettől függően)
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

ANGEBOTE
Grüne

05.03. csütörtöktől

05.06. ANYÁK NAPJA

549 Ft

/darab

Korallvirág
9 cm-es cserépben,

többféle színben
549 Ft/db

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

699 Ft

/darab

1 399 Ft

/darab

Kála
11 cm-es cserépben, 
többféle színben
1 399 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

Mini orchidea*
9 cm-es kerámiakaspóban,  
magasság kaspóval együtt:  
min. 25 cm, különböző színekben,  
beltérre
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

mérsékelten vízigényes

fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

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

Vegyes 
trüffel-praliné
• alkohollal vagy
• alkohol nélkül
200 g/doboz
3 995 Ft/kg

799 999 Ft 

Ft/doboz

-20 %

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.03-tól 05.05-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.03-tól 05.05-ig!

Orchidea
1 ágas, 6+,

12 cm-es cserépben, 
többféle színben 

1 799 Ft/db

1 799 Ft

/darab

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

tt virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatójéig kaphatótótójg pg p
k ill sztrációk ínkí üzl nkéntüzletenként eltérő leenké tüzl enkénk illullusztrációk a színkínálat üszt ác ók kínk illu ztrációk at üz

gogogoott virágok mindennap, a készlet erejészlet erejjéig kaphaterezleész ejéott virágoott ágok mindennap, a a két virá ok m ennapappnap, ott virágok min , a a ké

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

Érvényes  
05.03-tól 05.06-ig!

BALATONBOGLÁR
Konyári Merlot Rosé*
száraz rozé, fogyasztási javaslat:  
aperitifként, ill. salátákhoz,  
halételekhez, füstölt lazachoz
0,75 l/üveg
1 865,33 Ft/l

1 399 Ft

/üveg

699 799 Ft 

Ft/csokor

-100 Ft

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

ETYEK-BUDAI BORVIDÉK
Haraszthy Rosé*
száraz rozé, fogyasztási javaslat:  
antipastikhoz, könnyű  
felvágottakhoz és egy jó  
beszélgetéshez
0,75 l/üveg
1 732 Ft/l

1 299 Ft

/üveg

ETYEK BUDAI BO

1 199 Ft

/üveg

ETYEK-BUDAI BORVIDÉK
Haraszthy Chardonnay*
száraz fehérbor, fogyasztási javaslat:  
fehér húsú szárnyasokhoz
0,75 l/üveg
1 598,67 Ft/l

Praliné
• amarena cseresznye vagy
• jegeskávé vagy
• kókusz
129 g/doboz
4 643,41 Ft/kg

599 799 Ft 

Ft/doboz

-25 %

állandó állandóndó
kínálatunkbólkínálatunkblatunkbóóll
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És Önben?
Keresse a Tejszívvel ellátott termékeket!

Kapás Boglárka
AZ UTE OLIMPIAI

Kenderesi Tamás
A PSN OLIMPIAI
BRONZÉRMES ÚSZÓJA

Nagy Ádám
A MAGYAR VÁLOGATOTT LABDARÚGÓJA 
A BOLOGNA FC JÁTÉKOSA

Szívvel - lélekkel!SSSzzzííívvvvvveeelll -- llléééllleeekkkkeeell!!

tejjszziivv..huttejsziv.hu

05.06 - 05.09. vasárnaptól - szerdáig

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

299Ft

/doboz

Laktózmentes UHT tej
1,5 % zsírtartalom
csavarkupakkal 
1 l/doboz
299 Ft/l

Kancsós tej
3,5 % zsírtartalom
1 l/kancsó
169 Ft/l 169

 219 Ft 

Ft/kancsó

-22 %

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

UHT főzőtejszín
10 % zsírtartalom
180 ml/doboz 
472,22 Ft/l 85

 99 Ft 

Ft/doboz

-14 % Félzsíros tehéntúró
min. 25 % zsírtartalom
250 g/tégely
676 Ft/kg

Kiváló minőségű magyar  
túró a Tolnatej Zrt.-től!

169
 249 Ft 

Ft/tégely

-32 % Tejföl
20 % zsírtartalom
175 g/pohár
565,71 Ft/kg

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

m

99
 139 Ft 

Ft/pohár

-28 %

Kiváló minőségű magyar  
joghurt a Friss Élelmiszer Kft.-től!

Natúr joghurt
1,5 % zsírtartalom
175 g/pohár
257,14 Ft/kg

45
 55 Ft 

Ft/pohár

-18 %

Gomolyasajt
• natúr vagy 
• füstölt vagy 
• zöldfűszeres
/kg 
1 490 Ft/kg

1 490 1 990 Ft 

Ft/kg

-25 %

149 Ft/100 g

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

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

„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.

KéKészszülült a TeTej j TeTermrmékéktatanánácss KKözözösösséségigi
MaMa krketetining g AlAlapapjájánanakk tátámomogagatátásásávavall
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.06. vasárnaptól

1.

3.

2.

5.

9.

8.

6.

7.

11.

10.

4.

4.

13. 

12.

349 Ft

/flakonMini kézfertőtlenítő gél*
a B5-provitamin-tartalomnak köszönhetően 
hidratáló, nem ragad és gyorsan beszívódik
50 ml/flakon
6 980 Ft/l

299 Ft

/flakon

249 Ft

/flakon

279 Ft

/flakon

Mini sampon & balzsam*
alaposan és gyengéden tisztít,  
nem nehezíti el a hajat, a mandula- 
olaj ápol és erősít
50 ml/flakon
4 980 Ft/l

utazáshoz ideális

249 Ft

/tubus

199 Ft

/flakonMini szájvíz*
a mindennapos fog- és 
szájápoláshoz
50 ml/flakon
3 980 Ft/l

249 Ft

/tubus

299 Ft

/flakonMini borotvahab*
az alapos és ápoló  
borotválkozáshoz
75 ml/flakon
3 986,67 Ft/l

399 Ft

/flakon

Koncentrált hajlakk*
tartós és rugalmas hatású,  
B5-provitaminnal és UV-szűrő-  
komponenssel
100 ml/flakon
3 990 Ft/l

499 Ft

/csomag

149 Ft

/dobozFültisztító pálcika  
utazódobozban*
visszazárható doboz különböző színekben
50 darab/doboz
2,98 Ft/db

Mini szemfestéklemosó*
tisztítja és ápolja a szemkörnyéki  
érzékeny bőrt
• Waterproof: vízálló sminkhez vagy
• Sensitive: vízzel oldható sminkhez
50 ml/flakon
5 980 Ft/l

Mini kézkrém*
természetes kamillakivonattal  
és biszabolollal
30 ml/tubus
8 300 Ft/l

Mini arclemosó gél*
uborka- és bodzakivonattal,  
E-vitaminnal és B5-provitaminnal
30 ml/tubus
8 300 Ft/l

Mini testápoló*
hidratáló testápoló normál bőrre
50 ml/flakon
5 580 Ft/l

199 Ft

/flakonMini tusfürdő*
Fresh Wellness illattal
50 ml/flakon
3 980 Ft/l

179 Ft

/tubus
Mini fogkrém*
a fogak és a fogíny  
teljes körű védelméhez
Mintfresh ízben
20 ml/tubus
8 950 Ft/l

Fogkefe utazáshoz,  
2 darab*
összecsukható úti fogkefe  
felnőttek (keménység: közepes) vagy 
gyermekek (keménység: puha)  
részére, a gondosan lekerekített  
sörték optimális fogápolást tesznek  
lehetővé, higiénikusan tárolható
2 darab/csomag
249,50 Ft/db

1.
6.

8.

9.

11.

10.

12.

13.

2.

3.

4.

5.

249 Ft

/flakonMini deo spray*
48 órás védelmet nyújt  
a testszag ellen
50 ml/flakon
4 980 Ft/l

7.

Ugyanolyan kiadós, kevesebb csomagolással:  
a 100 ml-es koncentrált hajlakk hatása megegyezik  
a hagyományos, kétszeres töltési mennyiségű 
hajlakkéval, így a környezetet is védi.

i
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rögzítőfüllel, pl. kerékpárhoz, 
hátizsákhoz, övhöz stb.hátizsákhoz, övhöz stb.hátizsákhoz, övhöz stb.

sok hely a saját gyógyszerek 
részére

orvostechnikai eszköz 

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

Utazópatika*
számos hasznos elsősegély-felszerelés,  
pl. sebkötöző, lélegeztetőmaszk,  
olló, csipesz, tisztítókendő, sokféle  
különböző méretű és alakú ragtapasz
1 999 Ft/készlet

sportoláshoz és  
kiránduláshoz

rr
hhhh

ss
rr

orv

Ké
a h
és 
elő

sz
pl
ol
kü
1 9

  40 °

huzat:

tazópatika*
á h l ő él f l lé

U

Gyermek utazóbőröndszett,  
3 részes *
• hátizsák,
• cipőtároló zsák és
• gurulós bőrönd
3 darab/szett
7 999 Ft/szett

fényvisszaverő elemekkel  
a gyermekek jobb láthatósága 

érdekében

7 999 Ft

/szett

1 999 Ft

/készlet

2 299 Ft

/darab

VILÁGJÁRÓKNAK
KIS ÉS NAGY

különböző színek  
és modellek

különböző színekben

Hátizsák*
tágas főrekesz, párnázott hátrész  
és állítható vállpántok
3 499 Ft/db

tartalom nélkül

3 499Ft

/darab

Viszkoelasztikus utazópárna*a viszkoelasztikus töltet megfelelő nyomásmentesítést biztosít,a testhőmérséklet és a testtömeg hatására a viszkoelasztikus  hab lassan és anatómiailag megfelelően a testhez idomul,serkenti a vérkeringést és ellazítja az izmokat,különlegesen puha mikroplüss huzattalméret: kb. 23 x 42 cm
2 299 Ft/db
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.06. vasárnaptól

1 999 Ft

/darab

Gyermekülés-alátét*
védi az üléshuzatot a szennyeződésektől,  
a kopástól vagy a gyermekülés által okozott 
sérülésektől, a csúszásgátló betétek 
csökkentik a gyermekülés mozgását,
a 3 hálós zseb további tárolóhelyet biztosít,
könnyen rögzíthető
méret: 87 x 47 cm (ho x szé)
1 999 Ft/db

ISOFIX rendszerhez  
is alkalmas

2 999 Ft

/szett/darab

1 799 Ft

/szett

autós 
rendező

szerhez szerhezz

Komfort utazószett*
ideális úti kiegészítő autóban, repülőn, vonaton stb.
• gyermek szett, 2 részes: ergonomikus formájú, kellemesen  
 puha nyakpárna és alvópárna, mely egyszerűen a biztonsági  
 övre rögzíthető és könnyen mozgatható vagy
• felnőtt nyakpárna, 1 darab: rugalmas töltettel, mely  
 ideálisan illeszkedik a nyak és a váll kontúrjához
2 vagy 1 darab/szett
2 999 Ft/szett/db

Autós napellenző roló, 2 darab*
kampóval vagy tapadókoronggal rögzíthető,  
automatikus gyorstekercselő mechanizmus,  
többféle hosszúságúra beállítható,  
méret: 43 cm vagy 53 cm, hossz: 47 cm
2 darab/szett
899,50 Ft/db

darab*
íthető,

izmus, 

ől

A CSALÁD
BIZTONSÁGBAN

különböző 
színekben

Autós rendező*
a tartószíjakkal és a műanyag csattal 
egyszerűen és gyorsan felszerelhető, 
különféle tárgyak tárolására alkalmas, 
tágas zsebekkel és kiegészítő rögzítési 
lehetőséggel
1 499 Ft/db

1 499Ft

/darab

autós tároló hűtőrekesszel

autós rendező hátsó üléshez

autós tároló hűtőrekesszelautós tároló hűutós tároló hűtőrekesstőrekesszezell

piros vagy fekete színben

Biztonsági gyermekülés*
• szabványosztály: 1 - 3, súlykategória: 9 - 36 kg
• életkor: 9 hónapos kortól 12 éves korig
• könnyű és biztonságos, 3 pontos rögzítés
• központi övfeszítő
• kényelmes kartámasz és üléspárna, állítható  
 fejtámla és állítható magasságú vállpántok
• ergonomikus kialakítású, kivehető háttámla
• használható háttámla nélkül, ülésmagasító- 
 ként az idősebb gyermekek számára
• optimalizált oldalsó ütközésvédelem
• pohártartóval
15 990 Ft/db

15 990 Ft

/darab

  30 °

tartalom nélkül

tartalom nélkül

úrjúrjáhoáhozz
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999 Ft

/flakon

Autóápolási szer*
• rovareltávolító, 500 ml: megbízhatóan és alaposan  

tisztít, nem agresszív a fényezéssel szemben vagy
• autópolírozó, 500 ml: egyszerre tisztít és políroz,  

csillogóvá varázsolja a felületeket, ápol és véd vagy
• felnitisztító, 400 ml: bármely keréktárcsához  

használható, kefe és súrolás nélkül tisztít vagy
• műszerfaltisztító spray, 300 ml: intenzíven ápolja  

a műanyag felületeket, antisztatikus hatású, véd  
a repedezéstől vagy

• kárpittisztító spray, 250 ml: erőteljes és mélyreható  
tisztítás, megbízhatóan távolítja el a kellemetlen szagokat

500 ml, 400 ml, 300 ml vagy  250 ml/flakon
1 998 / 2 497,50 / 3 330 / 3 996 Ft/l 999 Ft

/készlet/darab

1 799 Ft

/darab

29 990 Ft

/darab

9 999 Ft

/darab

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

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

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.

Nyári 
szélvédőmosó 
folyadék
2 l/flakon
59,50 Ft/l

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
05.06-tól 05.09-ig! 3 299 Ft

/szett/darab

Rögzítőheveder*
ideális a rakomány rögzítéséhez
• 4 darab racsnis rögzítőheveder  

(szélesség: 25 mm, hossz: 4 m) vagy
• 2 darab racsnis rögzítőheveder  

(szélesség: 38 mm, hossz: 4 m) vagy
• 2 darab racsnis rögzítőheveder  

automatikus feltekercselés funkcióval  
(szélesség: 25 mm, hossz: 4 m) vagy

• 1 darab racsnis rögzítőheveder  
(szélesség: 50 mm, hossz: 4 m)

4, 2  vagy 1 darab/szett
824,75 / 1 649,50 / 3 299 Ft/db

Gyorsindító kompresszorral*
• hordozható multifunkciós indítássegítő 3 000 mAH lítium-akkuval
• különböző funkciók: indítássegítő, kompresszor, LED-munkalámpa  

(kb. 220 lumen) és power bank
• LCD-kijelzővel és USB-csatlakozóval
• beépített biztosíték, rövidzárlat, túlfeszültség és túlmelegedés  

elleni védelem
• manométer a kompresszornyomás jelzéséhez
• sűrített levegős tömlő a levegő betöltéséhez,  

különböző szelepekkel
• indítássegítő kábellel
29 990 Ft/db

Inverter*
laptop, videókamera, televízió, játékkonzolok stb.  
autóban való használatához, a 12 V-ot 230 V hálózati  
feszültséggé alakítja át, tartós teljesítmény: 300 W,  
csúcsteljesítmény: 600 W, automatikus védelem  
rövidzárlat, túlterhelés és túlmelegedés ellen,  
kábel póluskapoccsal és szivargyújtóhoz  
való csatlakozókábel  
9 999 Ft/db

Szivargyújtó elosztó*
12 V-os adapter 1,2 m hosszú kábellel,  
1, ill. 2 darab dugaszolóaljzat, 3 darab,  
max. 4,4 A (1 x 2,4 A és 2 x 1 A) USB-kimenet,  
LED-es üzemkijelzés és ragasztócsík  
a rögzítéshez
1 799 Ft/db

t

gy

óvaóvall
gy

Autóápoló kendő*
• portörlő-polírozó kendő, 2 darab: a különlegesen hosszú  

és puha szálak optimálisak a fényezés polírozásához, a víz-
maradványok eltávolításához vagy a belső takarításhoz vagy 

• tisztítókendő, 2 darab: a szélvédő előtisztításához  
és a gépjármű fényesítéséhez vagy

• zseníliakesztyű, 1 darab: ideális a fényezés, a szélvédők,  
a keréktárcsák stb. tisztításához vagy

• tisztítószivacs, 1 darab: optimálisan alkalmas szárazra törlés-
hez és polírozáshoz, valamint bepárásodott szélvédőhöz 

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

tisztítószivacs,
1 darab

tisztítókendő,  
2 darab

zseníliakesztyű,
1 darab

2 799 Ft

/darab

elel kakap-p
rőrőről sl sl szólzóllzóló ó
taatástást 

ttataat sok/
oon tn alál.

t

Okostelefon- vagy tablettartó vagy  
autós töltő*
• okostelefon-tartó: 12 V/24 V-os csatlakozóaljzaton   
 keresztül vagy tapadókorongos rögzítéssel felszerelhető,  
 stabil, kb. 20 cm hosszú, rugalmas hattyúnyak szénacél  
 anyagból, mely minden irányba elforgatható, univerzális,  
 gumírozott, 2, ill. 3 pontos tartás, töltési lehetőség 2 darab  
 USB-kimeneten (2,1 A és 1 A) keresztül, túltöltés elleni  
 védelemmel vagy 
• tablettartó: fejtámlára rögzíthető, állványhoz való  
 menettel, ill. állványra is rögzíthető, töltőadapterrel  
 (2 darab USB-kimenet, 2,1 A és 1 A), túltöltés elleni  
 védelemmel vagy
• USB-töltő 4 darab kimeneti csatlakozóval: a tartó  
 állítható, töltési lehetőség 4 darab USB-kimeneten  
 (2 x 1,2 A, 2 x 2,4 A) keresztül, LED-kijelzés és túltöltés  
 elleni védelem
2 799 Ft/db

különböző 
modellek

portörlő-polírozó 
kendő, 2 darab

ELLENŐRZÖTT
1419041437

felnitisztító:

119
 199 Ft 

Ft/flakon

-40 %
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05.03 - 05.09. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

899 Ft

/darab

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

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

rendszeres öntözést 
igényel
napos / félárnyékos 
helyet kedvel

1 899 Ft

/darabHortenzia
12 cm-es cserépben, 
többféle színben
1 899 Ft/db

Balkonnövény trió*
12 cm-es cserépben, cserepenként 
3 különböző növény, különböző 
szín- és növénykombinációk, 
különösen alkalmas nagyobb 
dézsák vagy függőcserepek 
beültetéséhez, kültérre
899 Ft/db

Nemes muskátli*
14 cm-es cserépben, 
különböző fajták és színek, 
beltérre és kültérre
1 199 Ft/db

1 199 Ft

/darab

399 699 Ft 

Ft/kg

-42 %

249 349 Ft 

Ft/csomag

-28 %

399 699 Ft 

Ft/kg

-42 %

199
 399 Ft 

Ft/kg

-50 %

449 699 Ft 

Ft/doboz

-35 %

rendszeres öntözést 
igényel
napos / félárnyékos 
helyet kedvel

Áfonya
I. osztály 
200 g/doboz
2 245 Ft/kg

Grapefruit
I. osztály 
/kg 
199 Ft/kg

Gomba
I. osztály 
többféle
500 g vagy 400 g/doboz
598 / 747,50 Ft/kg

Fürtös paradicsom
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

Édesburgonya
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

Saláta
többféle
I. osztály 
100 g/csomag 
2 490 Ft/kgFRISS ÉS MAGYAR

299 449 Ft 

Ft/doboz

-33 %
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05.05 - 05.06. szombat - vasárnap 

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

p

Pizzatészta 
paradicsomszósszal 
klasszikus vagy 
rusztikus 
600 g/csomag 
665 Ft/kg

Vagdalt
110 g/tégely
1 172,73 Ft/kg

Fehérbab
800 g/doboz
526,42 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Grízdesszert 
többféle 
175 g/tégely
794,29 Ft/kg

Teljes kiőrlésű 
búzaliszt 
1 kg/csomag
129 Ft/kg

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

399 599 Ft 

Ft/csomag

-33 %

399 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %

139
 169 Ft 

Ft/tégely

-17 %

129
 199 Ft 

Ft/csomag

-35 %

199
 399 Ft 

Ft/darab

-50 %

129
 199 Ft 

Ft/tégely

-35 %

279
 399 Ft 

Ft/doboz

-30 %

Mangó
I. osztály 
/darab
199 Ft/db

Sörretek
I. osztály 
/csomó 
199 Ft/csomó

FRISS ÉS MAGYAR

199
 399 Ft 

Ft/csomó

-50 %

ALDI | 19



AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
AAAZ AAAAZ AAALDA
MOST UTAZNI IS

Az utazási ajánlatok tekintetében feltüntetett árak forintban (Ft/HUF), bizonyos feltüntetett esetekben euróban (¤/EUR) értendőek. Az akciós ajánlatok csak a megadott időszakban, a kontingensenként meghatározott elérhetőség függvényében 
foglalhatóak. Az utazási időpontok az egyes ajánlatoknál találhatóak. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 
6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO - 000028). A hirdetésben megjelenített ajánlatok nem teljes körűek, a részletes utazási információkat, az utazási szerződés feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót kérjük, keresse az aldi-utazas.hu 
weboldalon, vagy hívja az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 020 288 telefonszámon. Az Eurotours GmbH, ill. az ALDI a módosítás jogát fenntartja. Az ALDI az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

aldi-utazas.hu
Az ajánlatok foglalhatóak az akció 
kezdetének napján 0:00 órától  
az akció utolsó napján 24:00 óráig, 
vagy a készlet erejéig.

06 80 020 288
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-20:00 óráig 
Szombaton: 8:00-16:00 óráig 
Vasárnap és munkaszüneti napokon 
az ügyfélszolgálat nem elérhető.

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

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

AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:                  2018.05.03 - 05.16.

További ajánlatainkat keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

HOTEL LAVENDEL

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

2018.05.09. és 2018.09.05. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos 

reggelivel, esténként háromfogásos menüvel, 
svédasztallal vagy tematikus esttel

• a szálloda saját szaunájának és 
masszázsmedencéjének használata 
(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9224224

A legközelebbi buszmegálló: 50 m, Ossiachi-tó és a szálloda saját strandja: 900 m,  
városközpont: 1 km, Villach vasútállomása: 15 km. 
Felszereltség: étkező, reggelizőhelyiség, bár, terasz, finn szauna, 
masszázsmedence, pihenőszoba, napozórét, kerékpártároló, szabad helyek 
függvényében parkolóhely. Térítés ellenében: masszázsok. 
Elhelyezés: kétágyas szobában vagy családi szálláson. 
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 %, 6-13 éves 
korig: 50 % és 14-17 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető 
vendéggel egy szobában vagy családi szálláson való elhelyezés esetén. 
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 1,50 €/fő/nap 2018.06.30-ig, illetve 
2,50 €/fő/nap 2018.07.01-től 16 éves kortól, a helyszínen fizetendő. Háziállat vihető: 
15 €/nap, a helyszínen fizetendő, a díj nem tartalmazza az eledelt. A szauna és 
a masszázsmedence területére gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek be.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Kétágyas szoba 
erkéllyel Családi szállás

2 éjszaka 22 990 Ft-tól 24 990 Ft-tól 27 990 Ft-tól

3 = 4 éjszaka* 34 990 Ft-tól 37 990 Ft-tól 41 990 Ft-tól

7 éjszaka 68 990 Ft-tól 75 990 Ft-tól 83 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

*4 éjszaka 3 éjszaka áráért.

KARINTIA, AUSZTRIA 

OSSIACH AM SEE 

GRAND HOTEL AZZURRA CLUB***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.05.19. és 2018.10.13. között
• ellátás: all inclusive ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebéddel és vacsorával, korlátlan 
italfogyasztással az étkezések mellé (víz, bor), 
illetve korlátlan italfogyasztással a szálloda 
bárjában (víz, üdítők, kávé/tea, sör, bor, kivéve 
röviditalok, 10:00 és 23:00 között)

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

Foglalási kód: 9228724

HOTEL AMICA

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.06.02. és 2018.09.23. között
• ellátás: félpanzió plusz ellátás svédasztalos 

reggelivel, esténként kétfogásos választható 
menüvel és  italokkal a vacsorához  
(0,5 l víz és 0,25 l bor)

Foglalási kód: 9228729

Utazási mód Fő / 3 éj all inclusive ellátással 

51 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 3 éj félpanzió plusz ellátással

16 990 Ft-tól

FELSŐ-ADRIA, OLASZORSZÁG

LIDO ADRIANO

FELSŐ-ADRIA, OLASZORSZÁG

RIMINI

Lido Adriano
San Marino

I

HR

Rimini
San Marino

I

HR

APPARTEMENTS DIANA***

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

2018.05.11. és 2018.10.07. között
• ágyneműk, kéztörlők, konyharuhák 
• energiahasználat

Foglalási kód: 9228719

Városközpont: 300 m , kavicsos és homokos strand: 500 m. 
Felszereltség: szabad helyek függvényében parkoló. 
Elhelyezés: egyszobás, kétszobás vagy háromszobás apartmanban. 
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 0,50 €/fő/nap 12-17 éves korig, 
illetve 1,10 €/fő/nap 18 éves kortól, a helyszínen fizetendő. Kaució: 50 €/apartman, 
a helyszínen fizetendő. 

Ár/apartman és 
tartózkodás

Egyszobás 
apartman Kétszobás apartman Háromszobás 

apartman
2 éjszaka 17 990 Ft-tól 24 990 Ft-tól 31 990 Ft-tól

3 éjszaka 26 990 Ft-tól 37 790 Ft-tól 48 590 Ft-tól

4 éjszaka 35 990 Ft-tól 50 390 Ft-tól 64 790 Ft-tól

7 éjszaka 62 990 Ft-tól 87 990 Ft-tól 113 390 Ft-tól

Az árak apartmanonként és tartózkodásonként értendőek.

Utazási mód Apartman / 2 éj

17 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanizós ellátással

22 990 Ft-tól

ISZTRIA, HORVÁTORSZÁG

MEDULIN

All inclusiveellátással

Medulin
San Marino

I

HR

Közvetlenül a homokos strandnál, buszmegálló a szállodánál. 
Felszereltség: étterem, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, diszkó, olvasószoba, 
tévészoba, lift, terasz, úszómedence (szeptember közepéig, időjárásfüggő), szabad 
helyek függvényében napozóágyak a medencénél, valamint parkolóhely. 
Elhelyezés: kétágyas szobában. 
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 %, 6-11 éves korig: 50 % és 
12-18 éves korig: 10 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információ: az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás 
napján reggelivel zárul. 

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba

3 = 4 éjszaka* 51 990 Ft-tól

7 éjszaka 150 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

*4 éjszaka 3 éjszaka áráért.

Homokos strand: 200 m, városközpont: 500 m. 
Felszereltség: étterem, reggelizőhelyiség, lift, szabad helyek függvényében 
parkoló. Térítés ellenében: napozóágyak és napernyők. 
Elhelyezés: kétágyas vagy négyágyas szobában. 
Gyermekek után járó kedvezmény: 6 éves korig: 100 %, 7-11 éves korig: 50 % és 
12-18 éves korig: 20 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információ: légkondicionáló: 3 €/nap/fő, a helyszínen fizetendő. 

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba / négyágyas szoba

3 éjszaka 16 990 Ft-tól

4 éjszaka 22 990 Ft-tól

7 éjszaka 33 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Ossiach

BécsA

CZ

I

D

Graz

© Region Villach Tourismus

© Fotoarchiv der Provinz 
Rimini / L. Paritani
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