
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 05.17. CSÜTÖRTÖKTŐL 05.23. SZERDÁIG    

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán 
elkészítési, ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek 
műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási 
hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.
* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy áruházainkban az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az 
értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését. Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben. 2018. 20. hét aldi.hu

A NYÁR!
INDULJON SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

ben A palackok nem betétdíjasok Az ár minden

Panírozott sajtok
ementáli vagy 
camembert vagy 
kecskesajt
300 g vagy 200 g/doboz
1 996,67 / 2 995 Ft/kg

 
Smoothie 
többféle 
250 ml/palack
916 Ft/l

Fűszeressonka-variációk
fokhagymás csirkemell vagy 
borsízű csirkemell vagy 
diós ízű pulykamell
100 g/csomag
1 790 Ft/kg

2 499 Ft

/készlet

Porcelán 
fagylaltospohár-
készlet*
2 499 Ft/készlet

599 799 Ft 

Ft/doboz

-25 %

449 599 Ft 

Ft/doboz

-25 %
229
 269 Ft 

Ft/palack

-14 %179
 279 Ft 

Ft/csomag

-35 % Gyümölcssaláta  
5-féle gyümölcsből
820 g/doboz
898 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Li-ion akkus csavarozó*
6 999 Ft/készlet

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.23-ig!

6 999 Ft

/készlet

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.

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 16 - 19. OLDALAKON!

05.17. csütörtöktől

05.17. csütörtöktől 05.22. keddtől

MÁJUS 20-ÁN ÉS 21-ÉN ZÁRVA TARTUNK! A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 10 - 11. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 14. OLDALAKON!

Agymenők kvízkártya*
1 699 Ft/csomag

1 699 Ft

/csomag

ET 
KON!

Ft



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.17. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Ementáli sajt 
szeletelt  
250 g/csomag 
1 796 Ft/kg

Eme

Sertés darált hús
zsírtartalom: max. 7 %
500 g/tálca
1 198 Ft/kg

Érvényes  
05.17-től 05.23-ig!

Csirke alsó- vagy 
felsőcomb 
védőgázas 
csomagolásban 
/kg
579 Ft/kg

Félzsíros tehéntúró
min. 25 % zsírtartalom
500 g/csomag
598 Ft/kgg

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

 
Natúr rudi
5 x 30 g/csomag
926,67 Ft/kg

5 darab

Páros kolbász
paprikás vagy
csemege  
5 hétig érlelt
250 g/csomag
2 396 Ft/kg

Koktél frankfurti virsli vagy 
sertéspárizsi 
200 g vagy 150 g/csomag
1 995 / 2 660 Ft/kg

koktél 
frankfurti:

Felvágott-tál
sertés vagy baromfi
150 g/csomag 
2 126,67 Ft/kg

Kolbásszal töltött 
karaj
füstölt, főtt
80 g/csomag
2 487,50 Ft/kg

199
 299 Ft 

Ft/csomag

-33 %

549 799 Ft 

Ft/csomag

-31 %

579 769 Ft 

Ft/kg

-24 %

449 649 Ft 

Ft/csomag

-30 %

299 429 Ft 

Ft/csomag

-30 %

139
 189 Ft 

Ft/csomag

-26 %
89

 109 Ft 

Ft/darab

-18 %

399 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %
599 799 Ft 

Ft/csomag

-25 %

319
 379 Ft 

Ft/csomag

-15 %

599 749 Ft 

Ft/tálca

-150 Ft

Sajt-Snack
többféle 
2 x 110 g/csomag
2 495,45 Ft/kg

Tejsüti 
28 g/darab
3 178,57 Ft/kg
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Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

05.19. szombatig

Fahéjas csiga
100 g/darab
690 Ft/kg

Farfalle
durumbúzából
500 g/csomag
318 Ft/kg

Meggynektár
50 %-os gyümölcstartalom
1 l/doboz
299 Ft/l

Mosópor vagy  
folyékony mosószer
fehér vagy színes ruhákhoz
40 mosáshoz elegendő
2,8 kg/csomag vagy 
2,92 l/flakon 
713,93 Ft/kg / 
684,59 Ft/l

 
Lencsés 
egytálétel
800 g/doboz
498,75 Ft/kg

 
Panírmorzsa
1 kg/doboz
239 Ft/kg

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

25 % gyümölcstartalom,
homoktövis-kivonattal,
őszibarack-narancs vagy
őszibarack-alma-meggy-málna ízű  
1 l/doboz
279 Ft/l

279Ft

/doboz

Kapható 05.17-től 
a készlet erejéig!

249 399 Ft 

Ft/doboz

-37 %

er
oz

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %69
 99 Ft 

Ft/darab

-30 %

479 599 Ft 

Ft/üveg

-20 %

159
 249 Ft 

Ft/csomag

-36 %

399 499 Ft 

Ft/doboz

-20 %

239
 299 Ft 

Ft/doboz

-20 %

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

HALÉTELEKHEZ,   
SOVÁNY HÚSOKHOZ, 

SZÁRNYASOKHOZ

BALATONBOGLÁR

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T: HŐMÉRSÉKLET
C 10 - 11 °C

Z,  HALÉTELEKHEZ
Z, SOVÁNY HÚSOKHOZ

SZÁRNY OZASOKHOYY

RBALATONBOGLÁR

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 12 °C 

KÖNNYŰ ÉS
ZÖLDFŰSZERES

TÉSZTAÉTELEKHEZ

SZEKSZÁRD

ZSZÁRAZ

SI FOGYASZTÁS
T: HŐMÉRSÉKLET
C 10 - 12 °C

ÉSKÖNNYŰ É
ESZÖLDFŰSZERE
EZTÉSZTAÉTELEKHE

DSZEKSZÁRD

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 12 °C 

KÖNNYŰ ÉTELEKHEZ,
SALÁTÁKHOZ

SZEKSZÁRD

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T: HŐMÉRSÉKLET
C 10 - 12 °

Z,KÖNNYŰ ÉTELEKHEZ
OZSALÁTÁKHO

DSZEKSZÁRD

BALATONBOGLÁR
Irsai Olivér
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,  
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
638,67 Ft/l

SZEKSZÁRD
Mészáros
Pinot Noir 
Rosé*
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,  
száraz rozé
0,75 l/üveg
1 465,33 Ft/l

SZEKSZÁRD
Mészáros
Cserszegi 
Fűszeres*
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,  
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
1 465,33 Ft/l

1 999
Ft/csomag/

flakon 1 099Ft

/üveg

Kapható 05.17-től 
a készlet erejéig!

1 099Ft

/üveg

Kapható 05.17-től 
a készlet erejéig!
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.22. keddtől

AKCIÓ
KEDDTŐL

Krémtúró
vaníliás vagy 
vaníliás-mazsolás vagy 
kekszes vagy epres
90 g/tégely
1 433,33 Ft/kg

Pannónia sajt
klasszikus (laktózmentes) vagy
light
200 g/csomag 
2 495 Ft/kg

Natúr joghurt
3 % zsírtartalom
850 g/vödör
316,47 Ft/kg

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

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

Mini fasírtgolyók
natúr vagy csípős 
500 g/csomag
698 Ft/kg

Ínyenc 
sonka
mézes vagy 
sült vagy
tormás sonka
150 g/csomag
3 660 Ft/kg

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

Kövön sütött pizza
mozzarellás vagy tonhalas vagy 
vegetáriánus vagy sonkás vagy 
szalámis vagy diavolo
430 g/darab
1 160,47 Ft/kg

1 399Ft

/csomag

Kapható 05.22-től 
a készlet erejéig!

Garnéla szósszal*
ASC-tanúsítás
aioli dip 
mártogatós 
szósszal
150 g/csomag
9 326,67 Ft/kg

549 699 Ft 

Ft/csomag

-21 %

299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

499 699 Ft 

Ft/csomag

-28 %

499 749 Ft 

Ft/darab

-33 %

269
 339 Ft 

Ft/vödör

-20 %599 799 Ft 

Ft/doboz

-25 %

349 499 Ft 

Ft/csomag

-30 %

129
 149 Ft 

Ft/tégely

-13 %
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Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

05.23. szerdáig

Spagetti 
durumbúzából
500 g/csomag
298 Ft/kg

FELSŐ-MAGYARORSZÁG
Rosé Cuvée 
oltalom alatt álló földrajzi 
jelzésű, félédes rozé 
0,75 l/üveg 
665,33 Ft/l

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ, 
SZÁRNYASOKHOZ, 

SALÁTÁKHOZ

FELSŐ-
MAGYARORSZÁG

SFÉLÉDE

SI FOGYASZTÁS
T: HŐMÉRSÉKLET
C 7 - 8 °

Z, HALAKHOZ
Z, SZÁRNYASOKHOZ

OZSALÁTÁKHO

Ő-FELSŐ
GMAGYARORSZÁ

Mini olívás baguette
88 g/darab
1 125 Ft/kg

Belvita JóReggelt!
kakaós vagy 
mézes-mogyorós keksz
50 g/csomag
1 980 Ft/kg

Bueno White
fehér csokoládéval 
bevont ostya 
mogyorós krémmel
39 g/csomag
4 076,92 Ft/kg 

Radler 
ízesített sör 
2,5 % alkohol- 
tartalom
0,5 l/doboz
238 Ft/l

Sampon vagy 
balzsam
Ultimate Color vagy
Ultimate Repair vagy
Total Repair vagy
Million Gloss
250 ml vagy 200 ml/flakon
2 396 / 2 995 Ft/l

Hajregeneráló 
balzsamspray
Ultimate Color vagy
Ultimate Repair vagy
Total Repair vagy
Million Gloss
200 ml/flakon
4 495 Ft/l

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

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

Majonéz vagy 
remuládmártás
500 ml/flakon
698 Ft/l

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

349 449 Ft 

Ft/flakon

-22 %

149
 199 Ft 

Ft/csomag

-25 %

99
 129 Ft 

Ft/darab

-23 %

499 699 Ft 

Ft/üveg

-28 %

119
 159 Ft 

Ft/doboz

-25 %

159
 199 Ft 

Ft/csomag

-20 %

99
 119 Ft 

Ft/csomag

-16 %

159
 249 Ft 

Ft/doboz

-36 %

599 849 Ft 

Ft/flakon

-29 %
899 1 299 Ft 

Ft/flakon

-400 Ft

799 1 099 Ft 

Ft/csomag

-300 Ft

249 299 Ft 

Ft/doboz

-50 Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.17. csütörtöktől

499 Ft

/doboz

Monitortisztító kendő, 30 darab*
aktív zsíroldóval, csík- és szöszmentesen tisztít 
és megakadályozza a párásodást
30 darab/doboz
16,63 Ft/db

különböző színek 
és modellek 

Vasalódeszka-huzat*
kiváló minőségű pamutszövet, hátoldalán 
hővisszaverő alumíniumbevonattal
• standard méret: kb. 130 x 48 cm vagy
• XXL méret: kb. 132 x 55 cm
1 599 Ft/db

Vasalódeszka pótszivacs*
polietilén tűfilcanyag, könnyen méretre 
vágható, megakadályozza a nemkívánatos 
vasalólenyomatot
• standard méret: kb. 120 x 40 cm vagy
• XXL méret: kb. 122 x 44 cm 
799 Ft/db

799 Ft

/darab

1419054935

extra széles vasaló-
felület a kényelmes 
vasaláshoz

Komfort vasalóállvány*
a vasalódeszka huzata 100 % pamut, a puha vasalóalátét 
moltonanyagból készült, a stabil állvány porszórt alumíniumból,
vasalófelület mérete: kb. 122 x 47 cm
9 999 Ft/db

beépített csatlakozóaljzat 
2 m hosszú kábellel

Szárítógép-illatosító kendő, 
40 darab*
• száradás közben kellemes illatot  

kölcsönöz a ruháknak
• megakadályozza a ruhák 

összegyűrődését
• hihetetlenül puhává teszi  

a ruhákat a nedves öblítős  
impregnálásnak köszönhetően

2 x 20 darab/csomag
17,48 Ft/db

1 599 Ft

/darab

9 999 Ft

/darab

699 Ft

/csomag

122 cm

47 cm

különböző színekben

magassága 
74 - 97 cm között 

állítható

Felmosószett, 3 részes*
18 literes vödör csavarókosárral, teleszkópos 
felmosónyél és mikroszálas felmosófej
2 999 Ft/szett

2 999 Ft

/szett

OTTHONÉRT

ől

A TÖKÉLETES

a szett kizárólag  
egyben kapható

endő, 30 darab
szöszmentesen tisztít 
rásodást
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Tárolódoboz görgőkkel*
csatos tetővel, kiváló minőségű  
műanyagból készült  
méret: kb. 60 x 40 x 45 cm (ho x szé x ma), 
űrtartalom: kb. 80 l
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

549 Ft

/flakon

1419044275

Dizájn hálózati elosztó*
• mobil eszközök, például okostelefon, tablet 

vagy MP3-lejátszó töltéséhez
• 6 darab dugalj
• 2 USB-töltőcsatlakozás, max. 2,1 A
• túlfeszültség elleni védelem, gyermekzár, 

kivilágított kapcsoló, kábeltekercselés
4 999 Ft/db

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

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Toalettpapír*
3 rétegű 
kamillaillattal 
16 x 180 lap/csomag
87,44 Ft/tekercs

Légfrissítő aeroszol*
• bali szantálfa vagy
• japán kert illattal
300 ml/flakon
1 830 Ft/l

4 999 Ft

/darab

1 399 Ft

/csomag

  30 °

Takaró 
melange mintázattal*
különlegesen puha, többféle színben
méret: 150 x 200 cm
3 999 Ft/db

3 999 5 499 Ft 

Ft/darab

-1 500 Ft

ol*

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

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

/darab

Gardénia
13 cm-es cserépben
1 499 Ft/db

1 499Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

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

699 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

Szobafikusz
17-18 cm-es 
cserépben
1 699 Ft/db

GGG
131
1 41 41 4a

12 cm-es cserépbene ,
többféle színbenb ntöbbféle színbenbnnb nn
4994949499 FtFt/dbd Ft

/darab

mérsékelten mérsékeltenn
vízigényesvízigényenyess

fényigényesfényigéényigényenyess

Ge aerbera

AA HÉÉT

Robotporszívó*
• automatikusan tisztítja a kemény padlókat, pl. a parkettát, 

járólapot, laminált padlót ill. rövid szálú szőnyegeket
• HEPA-szűrővel a nagy hatékonyságú tisztítás érdekében
• önállóan felismeri az akadályokat és lépcsőket az ütközésgátló, 

leesésgátló, valamint az infravörös érzékelők segítségével
• a készülék érintőgombok vagy távirányító segítségével 

vezérelhető
• 6 takarítóprogram
• naponta külön programozható
• akkuüzemidő: 90 perc
• Li-ion akku, memóriaeffektus nélkül
• méret: 33 x 8 cm (Ø x ma)
• tartozékok: dokkolóállomás, 2 darab pótkefe,  

1 darab pót HEPA-szűrő, tisztítóeszközök,  
kefe és távirányító

39 990 Ft/db

kivehető, kimosható 
porgyűjtő tartály tartozékok

39 990 Ft

/darab

önállóan visszatér a 
dokkolóállomáshoz

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

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

dddénéé iaiaaa
-es ese cserépbben
Ft/Ft dbdbdb

Ft

/darab

mérsékelten mérsékeltekeltenn
vízigényesvízigényegényess
ne tegye ki ne tegyeye kiki
közvetlen napfénynekközvetlen napfn napfényénynenekk

epeppeses nnnövövövvénénényeyeyek k k k cscscscsütütütütü örörörtötötööktktktktőlőlőlőlő aaaa kkkkésésésészlzlzlzletetetetet eeeeererererejéjéjéjééigigigigg
tttóaóaóak!k!k!k   AAAA kékékékéépepepeekkkkk cscscscsakakakkk iiiillllll t ááá

fik
es 
n
b

kusz

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

1 699Ft

/darab

  60 °

Hullámkrepp ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
3 999 Ft/garnitúra

3 999 Ft

/garnitúra
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.17. csütörtöktől

Gázgyújtó utántöltővel*
utántölthető, 3 különböző színben
399 Ft/csomag

399 Ft

/csomag

Mcsütörtöktől

No Frost technológia - 
automatikus leolvasztásautomatikus leolvasztásautomatikus leolvasztáss

zavar esetén hangjelzés

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.

Mélyhűtő dobozok*
a beépített feliratozó mezővel ellátott fedéllel 
megspórolhatja az öntapadós címkék időigényes 
eltávolítását, mosogatógépben mosható
• 5 x 0,5 literes doboz vagy
• 4 x 0,75 literes doboz vagy
• 3 x 1,2 literes doboz
5, 4 vagy 3 darab/készlet
199,80 / 249,75 / 333 Ft/db

999 Ft

/készlet

1. feliratozás 2. használat 
3. kiradírozás 4. újra feliratozás

Konyhai késkészlet, 3 részes*
• uzsonnakés, 3 darab: hagyományos, recés élű kések pék-

sütemények és pékáruk felvágásához, valamint felvágottak, 
sajtok, gyümölcsök és zöldségek darabolásához vagy 

• hámozókés, zöldségkés és steakkés: gyümölcsök és 
zöldségek hámozásához és aprításához, steakkés hirtelen  
sült húsok szeleteléséhez vagy

• hámozókés, zöldségkés és hámozó: zöldségek aprításához 
és tisztításához, a mozgó duplapengével ellátott hámozó 
gyümölcsök, zöldségek hámozásához használható, jobb- és 
balkezesek számára is alkalmas

3 darab/készlet 
499,67 Ft/db / 1 499 Ft/készlet

uzsonnakés, 
3 darab

különböző színű 
késnyelek

1 499 Ft

/készlet

hámozókés, 
zöldségkés és 

steakkés hámozókés, 
zöldségkés és hámozó

1 299 Ft

/flakon

Vízkőoldó vagy  
konyhai zsíroldó*
750 ml + 250 ml/flakon
1 299 Ft/l

KONYHAI

ellenőrző jelzések és 
hőmérséklet-szabályozás

Fagyasztószekrény*
• nem beépíthető
• energiahatékonysági osztály: A++
• űrtartalom: 183 l
• 5 fagyasztófiók és 1 ajtóval ellátott rekesz 
• fagyasztó kapacitás: 12 kg/24 óra
• tárolási idő üzemzavar esetén: 10 óra
• nettó tömeg: 53 kg
• méret csomagolás nélkül: 168,7 x 55,4 x 57,1 cm 

(ma x szé x mé)
99 990 Ft/db

99 990 Ft

/darab 3 év
helyszíni szerviz

Mosogatógép-
tabletta,  
104 darab*
All in 1
2 doboz/csomag 
2 x 52 darab/csomag
33,64 Ft/db

3 499 Ft

/csomagvízkőoldó:
konyhai 
zsíroldó

el*
n
*

tartalom nélkül
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Viaszosvászon asztalterítő*
alkalmas beltéri és kültéri használatra 
egyaránt, strapabíró, könnyen tisztítható, 
a puha flanelanyagú alsó oldal védi  
az asztallapot
• szögletes: 130 x 160 cm vagy
• kerek: Ø 160 cm vagy
• ovális: 130 x 180 cm
999 Ft/db

999 Ft

/darab

Partiszett, 
40 részes*
• 10 darab papírpohár,
• 10 darab papírtányér és
• 20 darab papírszalvéta
40 darab/szett
1 299 Ft/szett

különböző színek és motívumok

Asztalterítő rögzítők, 
4 darab*
kiváló minőségű nemesacélból, 
asztalterítő leszorító csíptetők, 
asztalterítő csipeszek vagy 
mágnesek
4 darab/készlet 
224,75 Ft/db

különböző modellek899 Ft

/készlet

Radírszivacs, 6 darab*
a szivacsot kissé benedvesítve, 
enyhe dörzsöléssel, könnyen  
és fáradság nélkül távolítja el  
a makacs szennyeződéseket és 
foltokat, miközben óvja a felülete-
ket, univerzálisan használható
6 darab/csomag
83,17 Ft/db

ár,
yér és
véta

Rad
a sziv
enyh
és fár
a mak
foltok
ket, u
6 dar
83,17 

Fa fogpiszkáló, 
450 darab
450 darab/doboz
0,44 Ft/db

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig! ÚJ TERMÉK!

szárítás és 
fényesítés 
egyben

Mikroszálas konyharuha, 
3 darab*
különlegesen nedvszívó és gyorsan szárad, 
a speciális mikroszálaknak köszönhetően a 
konyharuha gyorsan felszívja a nedvességet 
és visszaadja az edények természetes fényét
méret: 68 x 42 cm
3 darab/csomag
433 Ft/db

1 299 Ft

/csomag

1 299 Ft

/szett

499 Ft

/csomag

AZ ÁRA IS.JÓL ESIK.

MOST MÉG OLCSÓBB:

Chic 
kapszulás kávéfőző 
• 20 bar szivattyúnyomás
• 0,75 literes víztartály
• levehető csepegtetőtálca
• felhajtható csepegtetőrács  
 kisebb és nagyobb csészéhez
• automatikus kikapcsolás
• méret: 14,5 x 34 x 23 cm (szé x mé x ma)
9 999 Ft/db

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig!

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.

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig!

CHIC KAPSZULÁS KÁVÉFOZO

9 999 14 990 Ft 

Ft/darab

-33 %

fekete vagy fehér 
színben

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

különböző színek 
és motívumok

Aszt
4 da
kiváló
asztal
asztal
mágn
4 dara
224,75

Kávékapszula
• Café Grande vagy
• Decaffeinato - 
   koffeinmentes vagy
• Gourmet Gold vagy
• La Notte Siciliana vagy
• Crema Gusto vagy
• Ristretto
10 darab/doboz
60 g/doboz 
9 983,33 Ft/kg

599 699 Ft 

Ft/doboz

-100 Ft

f i káló

Viszkózszivacs, 5 darab*
nedvszívó viszkózanyagból,  
használható a háztartásban  
vagy az autóban
5 darab/csomag
99,80 Ft/db

499 Ft

/csomag

199
 299 Ft 

Ft/doboz

-33 %

É éÉ é
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Tölcséres jégkrém
• eper vagy 
• vanília vagy
• csokoládé
120 ml/darab
991,67 Ft/l

Pálcikás sorbet 
jégkrém
• vörös szőlő vagy
• maracuja-őszibarack
80 ml/darab
987,50 Ft/l

szezonális 
kínálatunkból

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig!

119Ft

/darab

A NYÁR!
INDULJON

79
 119 Ft 

Ft/darab

-33 %

lis lis
nkbólnkbóóll

Érvényes  Érvényenyess
05.17-től 05.19-ig!

yyy
05 17-től 05.19ő

yy
.1.17-től 05.1.19-ig-ig!!
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Porcelán fagylaltospohár-készlet*
4 darab fagylaltospohár 4 darab porcelánkanállal, mosogatógépben 
mosható és mikrohullámú sütőben is használható
2 499 Ft/készlet

Prémium
pálcikás jégkrém
• mandulás vagy 
• klasszikus vagy 
• tripla csokoládés
6 x 120 ml/doboz
1 109,72 Ft/l

 
Vegán pálcikás 
jégkrém
• csokoládé-eper vagy
• csokoládé-vanília
75 ml/darab
1 320 Ft/l

Porcelán fagy
4 darab fagylaltosp
mosható és mikroh
2 499 Ft/készlet

Fagylalttölcsér
10 darab/doboz
112 g/doboz
2 401,79 Ft/kg

Prémium  
vaníliajégkrém
2 500 ml/doboz
359,60 Ft/l

Prémium jégkrém
többféle
1 000 ml/doboz
499 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

Fagylaltostya
• ostyaszív, 62 g vagy
• ostyarúd, 56 g
62 g vagy 56 g/csomag
4 016,13 / 4 446,43 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig!

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig!

szezonális  
kínálatunkból

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig!

499 699 Ft 

Ft/doboz

-28 %
249
 329 Ft 

Ft/csomag

-24 %

szezonálisszezonális

799 999 Ft 

Ft/doboz

-20 %

269 369 Ft 

Ft/doboz

-100 Ft

99Ft

/darab

899Ft

/doboz

999 Ft

/doboz799 Ft

/doboz

Twister pálcikás jégkrém* 
multipack
8 x 50 ml/doboz
1 997,50 Ft/l

T
m
8
1 

2 499 Ft

/készlet

Max Push-up Haribo 
pálcikás jégkrém*
multipack
4 x 85 ml/doboz
2 938,24 Ft/l
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Vízibombák*
egyszerűen a vízcsapra vagy a kerti slaghoz  
csatlakoztatható és megtölthető, a vízcsaphoz  
és a kerti slaghoz való adapterrel együtt kapható,  
a szett kb. 3 x 35 darab vízibombát tartalmaz
2 499 Ft/szett

gyorsan és könnyen megtölthető

Úszó robothal vagy  
-teknőc vagy -sellő*
fürdőkádban, medencében vagy akvárium-
ban gyorsan körbe-körbe úszik, ill. lemerül 
és felbukkan, 4 perc után automatikusan 
pihenő vagy energiatakarékos üzemmódba 
kapcsol, érintésre vagy vízzel való érintke-
zésre kezd el újra úszni, elemekkel együtt 
kapható, 3 éves kortól ajánlott
2 699 Ft/db 2 699 Ft

/darab

2 499 Ft

/szett

Agymenők kvízkártya*
szórakoztató és gondolkodtató feladatok, 
játék a családdal, a barátokkal vagy akár 
egyedül, 3 - 11 éves korig ajánlott
1 699 Ft/csomag

1 699 Ft

/csomag

különböző színekben

a teknőc a szárazon 
 is képes mozogni

1419052326

**biztonságra bevizsgálva

**

különböző modellek

Mása és a Medve*
puha baba vagy plüssmackó
• Mása: puha baba, 23 cm magas, 

különböző ruhákban vagy
• Medve: plüssfigura, 25 cm magas,  

ülő vagy álló
3 999 Ft/db

gy
999 Ft/db

, 

as,  
3 999 4 999 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

különböző 
modellek

A Mása és a Medve termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll  
rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden 
színben és formában vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

MOSOLYVARÁZSLÓK
GYERMEKNAPI

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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különböző színek 
és modellek

1 699 Ft

/csomag

Kisgyermek póló, 3 darab*
100 % pamut, bőrbarát 
és kényelmes viselet
méret: 74/80 - 98/104
3 darab/csomag
566,33 Ft/db

1 799 Ft

/készlet

Minifilctoll-készlet,  
14 részes*
kimosható, vastag mini- 
filctollak kisgyermekeknek
14 darab/készlet
128,50 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Kisgyermek nyári nadrág*
100 % pamut, bőrbarát  
és rendkívül kényelmes viselet,  
belül szabályozható derékbőséggel  
vagy külső összehúzó zsinórral
méret: 74 - 98
1 999 Ft/db

Ft

darab

különböző színekkülönböző színek
modellekdellek

Kisgyermek könyv*
Boribon és Annipanni
Marék Veronika könyvsorozata  
kicsiknek Boribon és Annipanni  
történeteivel, többféle cím
1 699 Ft/db

1 699 Ft

/darab

különböző színek 
és modellek

Kreatív  
foglalkoztatófüzet*
kreatív rajzkönyv  
gyermekeknek,
többféle cím
1 299 Ft/db

1 299 Ft

/darab

Rejtett képek 
foglalkoztatófüzet*
fejleszti a figyelmet, a precizitást,  
a pontos észlelést, erősíti a gyermekek 
esztétikai érzékét és kézügyességét,
többféle cím
699 Ft/db

699 Ft

/darab

399 Ft

/csomag

Fekete Péter és memóriakártya*
mesemotívumokkal, többféle
399 Ft/csomag

Matricaszett, 575 részes*
575 darab matrica, különböző  
Disney-motívumokkal, színezővel,
többféle
1 699 Ft/szett

1 699 Ft

/szett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.22. vasárnaptól05.17. csütörtöktől

29 Ft

/darab

Figurás nyalóka*
többféle
8 g/darab
3 625 Ft/kg

99 Ft

/darab

Töltött aprósütemény*
eper- vagy sárgabaracklekvárral 
45 g/darab
2 200 Ft/kg

599 Ft

/csomag

Gyümölcsízű cukorka*
cukorkaadagolóval, 2 matricával 
és 85 g cukorkával, többféle
599 Ft/csomag

Safari praliné*
mogyorókrémmel, tejkrémmel és 
gabonával töltött tej- és  
fehércsokoládé-praliné
150 g/csomag
3 993,33 Ft/kg

599 Ft

/csomag

1 199 Ft

/csomag

Schoko-Bons*
fehércsokoládé-bonbonok tejes  
krémmel és mogyoródarabkákkal töltve 
200 g/csomag
5 995 Ft/kg

rkrkrkrkrkrkkkkaaaaaaaaaaaaa*******
iciccicicávaávavávávvaávaávaávávaaavvaaaaaaavvvaavaavaaaaavaávaavvaavaavvaaaavavavaaavavvvavávávávávávvv llllllllllllllllll
eeeeee

169 Ft

/csomag

Pom-Bär 
burgonyasnack*
sós
50 g/csomag
3 380 Ft/kg

Topi
mogyorós tejdesszert
6 x 60 g/csomag
830,56 Ft/kg

299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig!

Töltött croissant
• nugát- vagy 
• tejes-karamellás vagy
• tejes töltelékkel
5 x 48 g/csomag
1 437,50 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.17-től 05.19-ig!

345 435 Ft 

Ft/csomag

-20 %Unikornis nyalóka*
50 g/darab
4 380 Ft/kg

219 Ft

/darab

Ft

299 Ft

/csomag

Cheese Tiger*
sajtrúd
4 x 21 g/csomag
3 559,52 Ft/kg

299 Ft

/pohár

Tejszínes krémpuding édességgel*
• csokoládépuding csokoládédrazséval, 155 g vagy
• vaníliapuding csokoládédrazséval, 155 g vagy
• vaníliapuding kekszdarabokkal, 150 g vagy
• csokoládépuding pillecukorral, 145 g
155 g, 150 g vagy 145 g/pohár
1 929,03 / 1 993,33 / 2 062,07 Ft/kg

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

129 Ft

/pohár

Gyermek joghurt*
• epres vagy 
• málnás vagy 
• banános-őszibarackos
125 g/pohár
1 032 Ft/kg

149 Ft

/csomag

Kids szalvéta*
1 rétegű
• oroszlán vagy 
• pingvin vagy
• zebra vagy
• zsiráf motívumokkal
45 darab/csomag
3,31 Ft/db
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05.22. keddtől

ALKOSSUNK
EGYÜTT!

04-31-1529

04-31-1552

04-31-1852

melegfóliás dekortapasz vagy  
matrica, 3D kinyitható képeslapok, 
dekorációs papír, ezüst dombor- 
nyomású matricák:

A scrapbook albumkészítés mára igen népszerű kreatív 
hobbitevékenységgé vált. Mottó: „Kézzel fogható álmok  
és emlékek”. A scrapbook készítésekor legkedvesebb és 
legszebb emlékeinket örökítjük meg egy albumban  
fényképek formájában, egyéb kreatív kiegészítőkkel  
és díszítésekkel együtt. Így minden egyes scrapbook 
egyedi.

Ajándékcsomagoló 
papír*
méret: 10 m x 70 cm
10 m/tekercs
59,90 Ft/m

599 Ft

/tekercs

Csomagolópapír*
nyomott mintás, színes vagy  
natúr, sokrétűen használható  
csomagoláshoz, barkácsoláshoz 
vagy renováláshoz
méret: 10 m x 70 cm
10 m/tekercs
49,90 Ft/m

499 Ft

/tekercs

Nyári kreatív barkácskészlet*
különböző fajták, pl. színes karton vagy 
színes papír rajztömb vagy 3D-hatású  
matricák vagy dekorációs papír vagy  
3D kinyitható képeslapok vagy  
origamipapír stb.
1 299 Ft/készlet

1 299 Ft

/készlet

origamipapír, dekorkartontömb,  
színes karton, színes papír rajztömb:

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

különböző 
modellek

Dekorfilctollak*
10 darab textilfilctoll  
különböző textilek deko- 
rálásához vagy 8 darab  
lemosható üvegfestő filctoll
10 vagy 8 darab/csomag
199,90 / 249,88 Ft/db

Spirálozott fotóalbum*
spirálozott album 25 darab fekete fotó-
karton lappal, kb. 100 darab 10 x 15 cm 
méretű fényképhez, méret: 25 x 24 cm
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

Textil dekorszalag, 5 tekercs*
csomagoláshoz, kreatív barkácsoláshoz  
és dekoráláshoz, tekercsenként 3 m hosszú 
5 tekercs/csomag
159,80 Ft/tekercs

799 Ft

/csomag

különböző  
motívumok 

különböző 
készletek

DIY könyv*
Csináld magad! ötletek  
dekorációk és receptek  
lépésről lépésre, többféle cím
699 Ft/db

699 Ft

/darab

Horgolószett*
különböző tartozékok és 
részletes leírás a saját állat-
figura elkészítéséhez, varró-  
és horgolótűvel, többféle 
motívummal
999 Ft/szett

t-
ró-  1 999 Ft

/csomag

kreatív ötleteinek egyedi 
megvalósításához

különböző 
minták

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

ó é é é

999 1 699 Ft 

Ft/szett

-700 Ft
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29 990 Ft

/darab

1419051739

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

7 999 Ft

/darab

Csiszológép*
ideális nagy felületek, sarkok és szegletek, valamint kerekített és hajlított  
felületek megmunkálásához, csiszolópapírral és elszívóadapterrel
• marokcsiszoló: 220 W, tökéletes munkavégzés egyenes felületeken, valamint 

sarkokban és szegletekben, üresjárati rezgésszám: 13 000 ford./perc,  
csiszolófelület: 140 x 140 x 80 mm, porgyűjtő zsákkal vagy

• rezgőcsiszoló: 150 W, ideális nagy felületeken történő munkavégzéshez,  
üresjárati rezgésszám: 12 000 ford./perc, csiszolófelület: 187 x 90 mm vagy

• excentercsiszoló: 430 W, ideális hajlított vagy kerekített felületeken,  
üresjárati rezgésszám: max. 13 000 ford./perc, porgyűjtő zsákkal

7 999 Ft/db

excentercsiszoló

tépőzáras csiszolólap/-tányér az 
egyszerű csiszolópapír cseréhez

centercrcsissiszolzolóócenterrccssiisszzollóó

699 Ft

/csomag

rezgőcsiszolóhoz

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.

•••••••

VELÜNK KÖNNYEBB

A MUNKA

Ft

rezgőcsisi zolóhoó zrezgőcsiiszolóhoólóóhozzrrrrrezgőcőcsissiszzolóhozrezgőcssiisszzolóholóhozzrrr

kézi szalag-
csiszolóhoz

marokcsiszolóhoz

huhuhuhuhuhuhullallallallallalladékdékdékdékdékdékkdédé gazgazgazgazgazgazgazgaga dáldáldádálldádáldáldáláldá k dkkokodkodkodkodkododkodáá iásiásiásiásiássi tetteteeteevéévékvékvéékkvékvé enyenyenyenyenységségségségségséggekrekrekrkrekrek ől ől ől ől ől ő szószószóószóós ló ló ólóló 197197197197919797/20/20/20202014.14.14.14.14. 
ldldldlllddi.hi.hi.hi.hi.hi hhu/hu/hu/hu/hu/hu/hhu/huu/iu/iu/iu/iu/i/iu nfonfonfonfonfofonfon rmarmarmarmamaarmaciociociociociocioiok/sk/sk/sk/sk/ssk zolzolzozoozolzolgalgalgalgalgalga tattattattaatatta asoasososoasosoasosokk/ek/ekk/ek/ek lekleklekleklekekktrotrotrortrortrotromosmosmosmosomomo -va-va-vava-v gy-gy-gy-ygy-gy-gy-g  

rezgőcsiszoló:

1419034676

excentercsiszoló:

Csiszolópapír*
különböző modellek és szemcsézések
• marokcsiszolóhoz: 30 darab,  

140 x 140 x 80 mm, többlyukas,  
tépőzáras rögzítéssel vagy

• excentercsiszolóhoz: 30 darab, Ø 125 mm,  
többlyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy

• rezgőcsiszolóhoz: 30 darab, 187 x 90 mm, 
többlyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy

• kézi szalagcsiszolóhoz: 10 darab,  
76 x 457 mm, nem lyukas vagy

• rögzített szalagcsiszolóhoz: 6 darab,  
50 x 686 mm, nem lyukas

30, 10 vagy 6 darab/csomag
23,30 / 69,90 / 116,50 Ft/db

Alumíniumlétra és -állvány*
2 darab 6 fokos támasztólétra, keresztgeren-
dával és csúszásmentes bevonattal ellátott, 
korlát nélküli emelvénnyel (méret: 150 x 50 cm), 
a magasság fokról fokra állítható, ezért lépcsőn 
is problémamentes a használata, gyorsan 
és biztonságosan összeszerelhető szerszám 
nélkül, teherbírás: max. 150 kg
29 990 Ft/db

Fonott kötél*
különböző kötelek többféle vastagságban és 
hosszúságban, sokoldalúan felhasználhatók 
a háztartásban, kempingezéskor stb.
200 m, 100 m, 60 m vagy 50 m/tekercs
12,50 / 24,99 / 41,65 / 49,98 Ft/m

2 499 Ft

/tekercs

különböző színek  
és modellek

Zsinór vagy kötél*
különböző kötelek különböző  
felhasználásokhoz
22 m, 15 m vagy 10 m/darab
68,14 / 99,93 / 149,90 Ft/m

1 499 Ft

/darab

marokcsiszoló

rezgőcsiszoló

marokcsiszoló:

kihúzható létra: 
munkamagasság 

max. 3,80 m

állólétra: munkamagasság 
max. 3,10 m

a létraállvány lépcsőn  
is használható

kompatibilis a WORKZONE csiszoló-
gépekkel, ill. számos egyéb, a keres-
kedelemben kapható csiszológéppel

rögzített 
szalagcsiszolóhoz

excentercsiszolóhoz
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1 399 Ft

/készlet

6 999 Ft

/készlet

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

13 990 Ft

/darab

4 darab fűrészlappal  
fához és fémhez

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.

1419048980

2 999 Ft

/készlet

1 999 Ft

/készlet

1 999 Ft

/készlet/darab

Li-ion akkus csavarozó

Az Az Az AzAzzAz eleeleeleeleeleeleeleeleeleektrktrktrktrktrkk omomomoomo
ulhulhulhulhulhuhulhu ladladadladladladaddladadaddadadékgékgékgékgéékéékgékgaa

(VI(VI(VI(VI(V(V( III.II.II.II.II.IIII. 11.1.1.1.11.) K) K) K) K) K) K) K) orooroorororor
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww .al.al.a.alalaldi.di.di.ddi.di.di.hhh
vvvvvvvagyagyagyagygygyaggy-el-el-elel-el-eelektektektektektktktektkkt

mini kábeldob, 
10 m

Csavarhúzókészlet, 8 részes*
magas minőségű, króm-vanádium ötvözésű 
acélból készült, mágneses heggyel és  
kétkomponensű műanyag nyéllel
8 darab/készlet
1 399 Ft/készlet

Ütésálló csavarhúzókészlet,  
6 részes*
hatlapú szár és villáskulcsbefogó a nagyobb  
forgatónyomaték érdekében, fémfej a kalapáccsal 
történő használathoz, 6 különböző méretben
6 darab/készlet
2 999 Ft/készlet

Li-ion akkus csavarozó*
• praktikus tárolódobozban
• üresjárati fordulatszám: 180 ford./perc
• jobb/bal forgásirány
• max. forgatónyomaték: 4 Nm
• LED-es munkalámpa és LED-es  

akkumulátorállapot-kijelző
• akkumulátor: 3,6 V Li-ion, 1 300 mAh
• 54 részes bitkészlettel és 1 darab  

mágneses bittartóval
6 999 Ft/készlet

Fúrógéptartozékok*
használhatók akkus csavarozókhoz, ill. fúrógépekhez
• drótkefekészlet, 7 részes: 1 darab univerzális kézi drótkefe praktikus markolattal, 

4 darab lapos drótkefekorong, 1 darab edénysúroló kefe, 1 darab ecsetalakú kefe, 
festék, rozsda, vízkőlerakódás stb. eltávolításához vagy 

• szögfúró adapter gyorsbefogó tokmánnyal: 90°-os szögben történő fúrást 
és csavarozást tesz lehetővé, gyorsbefogó tokmány: Ø 1,5 - 10 mm, jobb és bal 
forgásirányhoz is alkalmas, kiegészítő markolattal vagy

• hajlított bittartó: nehezen hozzáférhető helyeken történő csavarozási munkák-
hoz, mindkét oldalra felcsavarozható kiegészítő markolattal az optimális munka-
végzés érdekében, 4 darab bittel vagy

• fúrósablon: köracélok, lemezek és faanyagok széleinek fúrásához, tartalmaz  
egy fúrósablont, jelölőt és 3 darab fúróvezetőt

1 999 Ft/készlet

1419039506

behajtható markolat 
(pisztolyforma  

és rúdforma)

Orrfűrész*
• sokoldalúan felhasználható
• teljesítmény: 850 W
• 500 - 2 800 ford./perc
• vágási mélység: fában: 180 mm,  

acélban: 10 mm
• forgatható markolat
• LED-munkalámpával
• fűrészlapbefogó gyorscserélő funkcióval 
• alkalmas a kereskedelmi forgalomban 

kapható tartozékokhoz
13 990 Ft/db

Hosszabbító*
• hosszabbítókábel, 20 m: biztonsági 

csatlakozódugóval és lengő csatlakozó- 
aljzattal vagy

• kábelbox, 10 m: 4 darab biztonsági 
csatlakozóaljzat túlmelegedés elleni 
védelemmel vagy

• mini kábeldob, 10 m: 4 darab biztonsági 
csatlakozóaljzat túlmelegedés elleni 
védelemmel, stabil acélcső állvánnyal

20 m vagy 10 m/darab
249,95 / 499,90 Ft/m

szögfúró 
adapter

flexibilis csőtisztító

vegyszerek nélkül  
szünteti meg a dugulást

duguláselhárító 
spirál

Duguláselhárító*
• lefolyótisztító pumpa: két különböző fejjel, WC-hez,   
 mosdóhoz, mosogatóhoz és fürdőkádhoz alkalmas,
 nagyméretű fej: Ø 15 cm, kisméretű fej: Ø 6,5 cm vagy
• flexibilis csőtisztító: tisztítja a csöveket és eltávolítja  
 a lerakódásokat, sokoldalúan felhasználható,  
 hossz: 120 cm vagy
• duguláselhárító spirál: eldugult csövek tisztításához,   
 karmos véggel, Ø 0,9 cm, hossz: 500 cm
1 999 Ft/készlet/db

lefolyótisztító 
pumpa

kábelbox, 
10 m

4 999 Ft

/darab

hajlított bittartó

fúrósablon

drótkefekészlet,  
7 részes

hosszabbító-
kábel, 20 m
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.22. keddtől

nagyobb serpenyőkhöz  
és edényekhez is alkalmas

3 999 Ft

/darab

599 Ft

/darab

Gázpalack*
C200 bután kiszúrható gázpalack,  
használható számos kereskedelmi  
forgalomban kapható gázkészülékhez
330 ml vagy 190 g/darab
1 815,15 Ft/l / 3 152,63 Ft/kg

899 Ft

/tekercs

Kétoldalú ragasztószalag, 5 méter*
gyors, biztos és láthatatlan rögzítés, beltéri és kültéri  
használatra egyaránt alkalmas, vízálló és UV-álló,
méret: 5 m x 19 mm
• tartós ragasztószalag: -40 és +90 °C között hőálló,  

szürke, teherbírás: 33 kg/m vagy
• oldható ragasztószalag: -40 és +80 °C között  

hőálló, átlátszó, teherbírás: 25 kg/m
5 m/tekercs
179,80 Ft/m

3 499 Ft

/készlet/darab

praktikus tolózárakkal

8 999 Ft

/darab

1419045936

Munka- és szabadidő-rádió*
PLL URH rádió, masszív, ütésálló készülékház, vezeték nélküli zenelejátszás okostelefon-
ról vagy tabletről Bluetooth®-technológiával, IP44: a készülék ellenáll pl. a beszivárgó 
homok vagy víz okozta sérüléseknek, elemmel vagy hálózatról működtethető
méret / tömeg: kb. 188 x 248 x 161 mm (szé x ma x mé) / 2,4 kg
14 990 Ft/db

gggggg

Gázkészülék*
a kereskedelmi forgalomban kapható kiszúrható, 
ill. csavaros gázpalackokkal működtethető
(gázpalack nélkül kapható)
• gázkempingfőző: Ø 14 cm, 900 °C, 1,2 kW vagy
• gázlámpa: 3 darab harisnyával vagy
• forrasztólámpa: lágyforrasztáshoz és kisebb 

keményforrasztási munkákhoz, alkalmas jeges 
vezetékek kiolvasztásához és grill begyújtásához, 
kisebb olvasztási és zsugorítási munkákhoz vagy

• Bunsen-égő: laboranyagok hevítéséhez vagy 
lágyításához, ideálisan használható kísérletek 
elvégzéséhez, melegítéshez stb.

3 999 Ft/db

Összecsukható kézikocsi*
• egyszerű kezelés
• kihajtható kerekek
• kihúzható fogantyú habszivacs 

bevonattal
• max. 90 kg teherbírás
• méret kinyitva: 110 x 49 x 51,8 cm
• méret összecsukva: 82,5 x 48,8 x 5,7 cm
• rakodófelület mérete: 48,8 x 35 cm
8 999 Ft/db

 
khekhhekhekhekheheehezzzzzzz

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 5760

kihúzható fogantyú

helytakarékos tárolás
FtAz elektromos és elektronikus berendezé-

sekkel 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.

14 990 Ft

/darab

Extra erős tárolódoboz tetővel*
masszív és ütésálló, szerszámok és hobbikellékek 
helytakarékos tárolásához, a tető enyhén meg- 
emelt pereme miatt rendkívül jól rakásolható
• 3 részes: űrtartalom: 12 l vagy
• 2 részes: űrtartalom: 24 l vagy 
• 1 részes: űrtartalom: 52 l
3, 2 vagy 1 darab/készlet
1 166,33 / 1 749,50 / 3 499 Ft/db

tapad fémre, üvegre, fára,  
csempére és a legtöbb műanyagra

3 499 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Gázfőző*
• kiválóan használható kempingezéskor, 

kertben stb.
• rendkívül nagy teljesítmény: 7,5 kW
• stabil acéllemezből készült keret
• masszív öntöttvas égőfej
• 50 mbar propán nyomáscsökkentővel  

és 1,5 m gázcsővel
• nagy méretű főzőfelület: 40 x 40 cm
9 999 Ft/db

9 999 Ft

/darab

Univerzális szállítókocsi*
• nagy súlyok szállításához, max. 250 kg-ig
• masszív MDF-lap csúszásgátló bevonattal
• 4 darab forgatható kerékkel
3 499 Ft/db
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6 999 Ft

/darab

Férfi rövid munkásnadrág*
erős, nagy szakítószilárdságú és kopásálló 
nadrág, elöl és hátul különböző zseb- 
megoldásokkal, szabályozható derék- 
bőség az optimális illeszkedés érdekében, 
CORDURA® szövettel megerősítve
méret: 46 - 54
6 999 Ft/db

Munkászokni, 3 pár*
kényelmes viselet, megerősített orr- és sarokrész a kemény 
cipő általi dörzsölés ellen, a Sanitized® Actifresh kialakítás 
megelőzi a kellemetlen szagok képződését
méret: 39/40 - 45/46 
3 pár/csomag
499,67 Ft/pár

3 499 Ft

/csomag

2 499 Ft

/darab

4 999 Ft

/darab
a zsebek tetszés szerint 
mozgathatók vagy levehetők

A CORDURA® egy rendkívül erős szövet márkajelzése, 
amelyet a nagymértékben kopásnak kitett textil- 
anyagok megerősítéséhez használnak. Ez a szövet 
könnyű, mégis rendkívül masszív.

ii

ése, 

kíkkíkík tástásástásáá  

hosszú vagy rövid szárú

Férfi munkás alsónadrág,  
2 darab*
kellemes viselet, hagyományos  
fazon vagy boxer, méret: S - XXL
2 darab/csomag
1 749,50 Ft/db

FFt

a zsebekben kényelmesen elfér 
a mérőléc, a mobiltelefon és más 
munkaeszközök

Szerszámtartó öv*
különböző nagy méretű zsebek szögek, 
csavarok és szerszámok részére, egyes 
zsebek levehetők
• 1 darab kalapácstartó
• 1 darab tok akkus csavarhúzó részére
• állítható öv (max. 130 cm) gyorszárral
4 999 Ft/db

különböző 
színekben

KITARTÁS

HARMÓNIA

ÉLETMÓD

EGÉSZSÉG

23. ALDI NŐI FUTÓGÁLA

2018. május 27.

Népliget

Előnevezés: 
2018. május 24-ig!

Nevezés és részletek a futanet.hu oldalon.
Az esemény szervezője a Budapest Sportiroda.

5 wattos LED-zseblámpa*
5 W Cree LED-chip, világítási távolság: max. 140 m, 160 lm,  
3 üzemmód (100 % / 50 % / SOS), fokozatmentesen 
állítható fókusz, fröccsenő víz ellen védett, ellenáll a ráz-
kódásnak és az időjárásnak, elemekkel és védőtasakkal
2 499 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.

tartalom nélkül

fekete/zöld, fekete 
vagy fekete/antracit 

színben

1 499 Ft

/csomag
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999 Ft

/darab

Vízi kutyajáték*
vízparti vagy vízi játékhoz, fennmarad  
a víz tetején, csipogó hangot ad
999 Ft/db

/darab

Vízi kutyayaajjájáték*
vízparti vagaggyy vízi játékhoz, fennm
a víz tetejejéején, csipogó hangot ad
999 FtFt//d/db

Kutyasampon*
• kölyökkutyák részére vagy 
• lakásban tartott kutyák részére vagy
• hipoallergén
230 ml/flakon
6 517,39 Ft/l

Ft

*

Prémium 
macskaeledel
• felnőtt vagy
• senior vagy
• sensitiv
750 g/csomag
932 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

699Ft

/csomag

 
Macskaeledel
• vad és szárnyas vagy 
• csirke és pulyka vagy 
• borjú és szárnyas vagy 
• marha és máj
415 g/doboz
286,75 Ft/kg

119
 159 Ft 

Ft/doboz

-25 %

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.22-től 05.23-ig!

Macska jutalomfalat
• Anti Hairball  

(szőrcsomóoldó hatású) vagy
• lazaccal vagy
• szárnyashússal és sajttal vagy
• marhával
70 g/csomag
3 557,14 Ft/kg

249Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

1 999 Ft

/darab

1 499 Ft

/flakon

Szőrápoló kefe vagy fésű*
ideális kutyák, macskák és rágcsálók 
részére, egyszerű kezelés,
különböző méretek
1 999 Ft/db

S ő á

Kuty
• kölyö
• lakás
• hipoa
230 m
6 517,3

Etetőtál*
kutya vagy macska etetőtál 
gumitappanccsal 
0,5 liter + 0,1 liter vagy  
2 x 0,4 liter vagy 2,2 liter,  
különböző színekben
599 Ft/db

599 Ft

/darab

különböző modellek

Ft

g
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1 799 Ft

/csomagFit Active  
száraz kutyaeledel*
• ToyDogs vagy
• WhiteDogs vagy
• Bulldogs
1,5 kg/csomag
1 199,33 Ft/kg

599 Ft

/csomag

Kutya jutalomdesszert*
kiegészítő eledel felnőtt kutyák részére
• kalciumos csont csirkehússal vagy
• halas és csirkés csíkok vagy
• csirkés és répás rúd vagy
• csontalakú snack csirkehússal és gabonával
100 g/csomag
5 990 Ft/kg

j

1 999 Ft

/csomag

Marhafejbőr kutyáknak*
hosszú ideig rágható, erősíti a rágóizmokat
300 g/csomag
6 663,33 Ft/kg

elősegíti a fogazat 
tisztítását

699 Ft

/csomag

Jutalomfalat zöldséggel vagy 
gyümölccsel kutyáknak*
• csirkehússal és répával vagy
• csirkehússal és banánnal vagy 
• csirkehússal és spenóttal vagy
• csirkehússal és almával
100 g/csomag
6 990 Ft/kg

hozzáadott  
cukor nélkül

Száraz  
kutyaeledel 
• baromfi vagy
• marha
3 kg/csomag 
186,33 Ft/kg

del 
y

559 699 Ft 

Ft/csomag

-20 %

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.22-től 05.23-ig!

249 Ft

/csomag

Fit Active 
jutalomfalat kutyáknak*
• Dental Stick vagy
• Crispillo Snack
100 g/csomag
2 490 Ft/kg

Kutyaeledel*
• marhával vagy 
• csirkével vagy 
• borjúval 
1 240 g/doboz
176,61 Ft/kg

219 Ft

/doboz

3 kg

utyaeleddeell*l*
marhával vagygyy 

sirkével vagaggggyy 
borjúval 
40 g/dooboboz
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05.17 - 05.23. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Padlizsán
I. osztály 
/darab 
129 Ft/db

Örökzöld puszpáng*
23 cm-es cserépben,  
masszív, formára vágott 
bokor, magassága  
cseréppel együtt: min. 50 cm, 
a gömb átmérője: min. 30 cm, 
kültérre, télálló
3 499 Ft/db

3 499Ft

/darab

399 699 Ft 

Ft/csomag

-42 %

129
 199 Ft 

Ft/darab

-35 %

A cserepes növények csütörtöktől,  
a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!  

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

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

799 Ft

/csokor

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

189
 399 Ft 

Ft/darab

-52 %

Mangó
I. osztály 
/darab
189 Ft/db

Őszibarack
I. osztály 
500 g/csomag
798 Ft/kg

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
450 g/csomag
886,67 Ft/kg

Újburgonya
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

Laskagomba
I. osztály 
300 g/doboz 
996,67 Ft/kg

399
Ft/csomag

FRISS ÉS MAGYAR

399
Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %
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05.19. szombat

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

  
Gabonás 
joghurtital
epres vagy 
erdei gyümölcsös 
500 g/palack
398 Ft/kg

Tömlős sajt
tejszínes vagy metélőhagymás vagy 
pulykasonkás 
100 g/darab
790 Ft/kg

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

 
Karamellás 
sütemény
400 g/csomag 
1 122,50 Ft/kg

Turistafelvágott
szeletelt
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

 
Sertés 
húsos csont 
vákuumcsomagolt
/kg 
419 Ft/kg

tálalási javaslat

99
 159 Ft 

Ft/doboz

-37 %
449 599 Ft 

Ft/csomag

-25 %

199
 299 Ft 

Ft/csomag

-33 %

79
 125 Ft 

Ft/darab

-36 %

199
 269 Ft 

Ft/palack

-26 %

419
 459 Ft 

Ft/kg

-40 Ft

Spárga
zöld vagy fehér
I. osztály 
500 g/csomag 
898 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

449 699 Ft 

Ft/csomag

-35 %

FRISS ÉS MAGYAR

299 599 Ft 

Ft/doboz

-50 %Tv-paprika
I. osztály 
350 g/doboz
854,29 Ft/kg
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AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
AAAZ AAAAZ AAALDA
MOST UTAZNI IS

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

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

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

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

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

AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:                  2018.05.17 - 05.30.

További ajánlatainkat keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

HOTEL BRIONI

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4, 5 vagy 7 éjszaka  

2018.05.21. és 2018.09.30. között
• ellátás: félpanzió plusz ellátás svédasztalos 

reggelivel és vacsorával, korlátlan 
italfogyasztással az italautomatából a vacsora 
mellé (üdítők, sör, bor)

• a szálloda fűtött, tengervizes beltéri 
úszómedencéjének használata (nyitvatartás 
a helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9231945

Betonos és kavicsos strand: 50 m, legközelebbi buszmegálló: 200 m, városközpont: 
4 km. 
Felszereltség: étkező, bár, tévészoba, terasz, napozórét, úszómedence (május 
közepétől szeptember közepéig, időjárásfüggő), fűtött, tengervizes beltéri 
úszómedence, szabad helyek függvényében parkolóhely. Térítés ellenében: 
napozóágyak és napernyők, masszázsok.
Elhelyezés: kétágyas szobában. 
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 %, 6-11 éves korig: 50 % és 
12-18 éves korig: 25 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információ: a szauna területére gyermekek csak felnőtt kíséretében 
léphetnek be. 3 évesnél fiatalabb gyermek nem tartózkodhat a szauna területén.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Kétágyas szoba „Tengeri oldal”  

3 éjszaka 32 990 Ft-tól 35 990 Ft-tól

4 éjszaka 43 990 Ft-tól 47 990 Ft-tól

5 éjszaka 81 990 Ft-tól 87 990 Ft-tól

7 éjszaka 76 990 Ft-tól 84 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

ISZTRIA, HORVÁTORSZÁG 

PULA 

PARK HOTEL GASTEIN

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3 vagy 6 éjszaka  

2018.05.25. és 2018.10.27. között
• ellátás: all inclusive ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebédcsomaggal, délutánonként 
kávéval/teával és süteménnyel (15:00 és 16:00 
között), esténként háromfogásos menüvel, 
korlátlan italfogyasztással (víz, üdítők, kávé/tea, 
csapolt sör, bor, 09:00 és 21:00 között)

• a szálloda saját szaunarészlegének használata  
(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9231364

CAMPING LIDO***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3 vagy 4 éjszaka  

2018.06.03. és 2018.10.14. között
• a kemping saját fitnesztermének használata 

(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)
• energiahasználat
• 1 parkolóhely mobilházanként

Foglalási kód: 9231821

Utazási mód Fő / 2 éj all inclusive ellátással 

19 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 4 éj

21 990 Ft-tól

SALZBURG, AUSZTRIA

BAD HOFGASTEIN
GARDA-TÓ, OLASZORSZÁG

LAZISE

ÜDÜLŐKOMPLEXUM ARENA KAZELA - 
APARTMANOK VAGY MOBILHÁZAK

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4, 5 vagy 7 éjszaka  

2018.05.21. és 2018.09.30. között
• energiahasználat, ágyneműk, kéztörlők, 

végtakarítás

Foglalási kód: 9231322

Betonos, sziklás és kavicsos strand: 100 m, városközpont: 3 km, Pula: 10 km. 
Felszereltség: étterem, bár, kávézó, terasz, napozórét, úszómedence (május 
közepétől szeptember végéig, időjárásfüggő), szabad helyek függvényében 
parkolóhely. Térítés ellenében: napozóágyak és napernyők. 
Elhelyezés: háromfős vagy ötfős apartmanban, illetve mobilházban. 
Fontos információk: légkondicionáló: 5 €/nap/apartman, illetve 10 €/nap/
mobilház, a helyszínen fizetendő. Törülközőről a vendégnek kell gondoskodnia.

Ár/szállás és tartózkodás Háromfős apartman Ötfős apartman Mobilház

3 éjszaka 31 990 Ft-tól 38 990 Ft-tól 36 990 Ft-tól

4 éjszaka 42 990 Ft-tól 51 990 Ft-tól 48 990 Ft-tól

5 éjszaka 117 990 Ft-tól 127 990 Ft-tól 130 990 Ft-tól

7 éjszaka 209 990 Ft-tól 251 990 Ft-tól 249 990 Ft-tól

Az árak szállásonként és tartózkodásonként értendőek.

Utazási mód Apartman / 3 éj

31 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 3 éj félpanzió plusz ellátással

32 990 Ft-tól

ISZTRIA, HORVÁTORSZÁG

MEDULIN

All inclusiveellátással

Medulin
San Marino

I

HR

Pula

San Marino

I

HR

Buszmegálló közvetlenül a szállodánál, Schlossalmbahn és a városközpont: 500 m, 
Bad Hofgastein vasútállomása: 2 km. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, vendéglő, lift, terasz, szauna, 
és pihenőszoba, szabad helyek függvényében parkolóhely, valamint napernyők. 
Elhelyezés: egyágyas, kétágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 11 éves korig: 100 %, 12-15 éves korig: 50 % 
és 16-18 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 2,30 €/fő/nap 15 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. Az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás napján  
reggelivel zárul. A szauna területére gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek 
be. 12 évesnél fiatalabb gyermek nem tartózkodhat a szauna területén.

Ár/fő és 
tartózkodás

Kétágyas szoba „Eco” /  
kétágyas szoba

Kétágyas szoba 
erkéllyel

Egyágyas szoba /  
négyágyas szoba

2 éjszaka 19 990 Ft-tól 20 990 Ft-tól 21 990 Ft-tól

3 éjszaka 29 990 Ft-tól 30 990 Ft-tól 32 990 Ft-tól

6 éjszaka 59 990 Ft-tól 61 990 Ft-tól 66 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Közvetlenül a Garda-tónál, legközelebbi buszmegálló: 150 m, városközpont: 200 m. 
Felszereltség: étterem, bár, fitneszterem, 3 úszómedence (szeptember végéig, 
időjárásfüggő), szabad helyek függvényében napozóágyak és napernyők 
a medencénél. 
Elhelyezés: mobilházban. 
Kedvezményes ár gyermekek számára: 7 éves korig: ingyenes és 8-18 éves korig: 
9 090 Ft gyermekenként és tartózkodásonként 2 teljes árat fizető vendéggel egy 
mobilházban való elhelyezés esetén.
Fontos információk: ágynemű:  15 €/szett, a helyszínen fizetendő (választható), 
végtakarítás: 15 €/mobilház, a helyszínen fizetendő (kötelező). Törülközőről és 
kéztörlőről a vendégnek kell gondoskodnia.

Ár/fő és tartózkodás Mobilház

3 = 4 éjszaka* 21 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.
*4 éjszaka 3 éjszaka áráért.Bad 

Hofgastein

BécsA

CZ

I

D

Graz

© Gasterinertal  
Tourismus GmbH

Lazise

Velence

Firenze

I

ATCH
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