
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 05.24. CSÜTÖRTÖKTŐL 05.30. 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. 21. hét

4 999 Ft

/darab

aldi.hu

SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

29 990 Ft

/darab

Benzinmotoros  
fűkasza*
29 990 Ft/db

499 699 Ft 

Ft/doboz

-28 %
999 1 249 Ft 

Ft/csomag

-20 %199
 229 Ft 

Ft/doboz

-13 %

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

UHT tej
3,5 % zsírtartalom 
csavarkupakkal 
1 l/doboz
199 Ft/l

119
 179 Ft 

Ft/doboz

-33 %
Őszibarack- vagy
alma- vagy
szőlőital
1 l/doboz
119 Ft/l

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

 
Szemes 
kávé
500 g/csomag
1 998 Ft/kg

Vízi függőágy*
4 999 Ft/db

Ft

/darab

zinmotoros 
sza*
Ft/db

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.24-től 05.30-ig!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 6 - 9. OLDALAKON!

05.24. csütörtöktől

05.24. csütörtöktől 05.27. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 10 - 11. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 16 - 18. OLDALAKON!

Ultrakönnyű hálózsák*
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Cevapcici*
480 g/tálca
1 872,92 Ft/kg

05.24. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Cevapcici*

499 599 Ft 

Ft/kg

-100 Ft 279
 349 Ft 

Ft/palack

-20 %

349 499 Ft 

Ft/csomag

-30 %

699 899 Ft 

Ft/darab

-22 %

599 819 Ft 

Ft/csomag

-26 %

579
 719 Ft 

Ft/csomag

-19 %

75
 105 Ft 

Ft/pohár

-28 %

269 369 Ft 

Ft/csomag

-27 %

tálalási javaslat
Érvényes  
05.24-től 05.30-ig!

Grillcsirke
/kg
499 Ft/kg

Joghurtital
áfonyás
350 g/palack
797,14 Ft/kg

Tejföl
12 % zsírtartalom 
175 g/pohár
428,57 Ft/kg

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

Rántott 
trappista sajt
natúr vagy füstölt ízű
500 g/csomag
1 198 Ft/kg

Füstli 
350 g/csomag
1 654,29 Ft/kg

Vegetáriánus 
szendvicsfeltét
natúr vagy 
pikáns vagy 
chilis vagy 
csemegeuborkás 
125 g/csomag
2 792 Ft/kg

399 599 Ft 

Ft/csomag

-33 %

Nemzetközi 
szalámi-
specialitások
többféle
100 g/csomag
3 990 Ft/kg

Uzsonnasonka
150 g/csomag
1 793,33 Ft/kg

899 Ft

/tálca

tálalási javaslat

Kapható 05.24-től 
a készlet erejéig!

Gouda sajt 
450 g/darab 
1 553,33 Ft/kg
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05.26. szombatig

189
 259 Ft 

Ft/üveg

-27 %

199
 259 Ft 

Ft/doboz

-23 %

119
 159 Ft 

Ft/palack

-25 % 449 529 Ft 

Ft/üveg

-15 %
179
 259 Ft 

Ft/darab

-30 %

399 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %

169
 225 Ft 

Ft/csomag

-24 %

699 899 Ft 

Ft/csomag

-22 %

349 499 Ft 

Ft/tégely

-30 %

199
 299 Ft 

Ft/doboz

-33 %

1 599 1 899 Ft 

Ft/csomag

-300 Ft

ACE / BCE üdítőital
egzotikus vagy 
piros multivitamin vagy 
meggyes
0,5 l/palack
238 Ft/l

Ciabatta
egyenes: olívás vagy 
csavart: provance
300 g/darab
596,67 Ft/kg

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 °C 

VADHÚSOKHOZ,
MAGYAROS 
ÉTELEKHEZ

EGER

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T:HŐMÉRSÉKLET
C16 °

Z,VADHÚSOKHOZ
OSMAGYARO
EZÉTELEKHE

REGER

EGRI
Bikavér
védett eredetű, 
száraz vörösbor (OEM) 
0,75 l/üveg 
598,67 Ft/l

Vajas keksz
natúr vagy 
teljes kiőrlésű
400 g/csomag 
997,50 Ft/kg

Száraz kutyaeledel
baromfi vagy marha
10 kg/csomag
159,90 Ft/kg

10 kg

Hummus 
csicseriborsópüré
natúr szezámmaggal vagy  
pikáns vagy pestós
200 g/tégely
1 745 Ft/kg

Szardíniamix
növényi olajban 
piri pirivel vagy 
növényi olajban 
citrommal vagy 
paradicsomszószban
125 g/doboz
2 211,11 Ft/kg 
(töltőtömeg) /
1 592 Ft/kg 

Olívaolajos 
margarin
250 g/doboz
796 Ft/kg

 
Fodros 
nagykocka
4 tojásos 
500 g/csomag
338 Ft/kg

Prémium müzli
többféle
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

Zöldborsó
660 g/üveg
406,45 Ft/kg
(töltőtömeg)
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.27. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

A mangós-papajás joghurtdesszert 
05.27-től a készlet erejéig kapható!

A termékeket a látványpékségünk 
melletti Coolbox-hűtőben keresse!

649 899 Ft 

Ft/darab

-27 %

279
 365 Ft 

Ft/pohár

-23 %
499 749 Ft 

Ft/doboz

-33 %

349 499 Ft 

Ft/tégely

-30 %

399 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %

139
 199 Ft 

Ft/csomag

-30 %

219
 299 Ft 

Ft/csomag

-26 %
169
 249 Ft 

Ft/doboz

-32 %

349 479 Ft 

Ft/csomag

-27 %

Oikos joghurtdesszert
epres vagy sós karamellás vagy
mangós-papajás
2 x 110 g/csomag
1 268,18 Ft/kg

279
Ft/csomag

Trappista vagy 
füstölt trappista vagy 
edámi sajt
400 g/darab
1 622,50 Ft/kg

Kiváló minőségű magyar sajtok a Tolnatej Zrt.-től!

Puding
csokoládés vagy 
vaníliás 
500 g/pohár 
558 Ft/kg

Saláta
coleslaw (amerikai 
káposztasaláta) vagy 
tzatziki (fokhagymás-
joghurtos uborkasaláta)
140 g/doboz
1 207,14 Ft/kg

 
Sorbet jégkrém
citrom vagy 
mangó-ananász vagy eper
1 000 ml/doboz
499 Ft/l

Tortelloni
sajtos vagy húsos vagy 
spenótos-ricottás 
400 g/csomag 
872,50 Ft/kg

Májpástétom
natúr vagy 
metélőhagymás vagy 
szemcsés
175 g/tégely
1 994,29 Ft/kg

Royal baromfisonka
natúr vagy paprikás vagy zöldfűszeres 
125 g/csomag
3 192 Ft/kg

Sertéspárizsi
szeletelt
150 g/csomag
926,67 Ft/kg

Dán szalámi
szeletelt
100 g/csomag
2 190 Ft/kg
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05.30. szerdáig

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

Kapható 05.27-től 
a készlet erejéig!

499Ft

/doboz

149
 199 Ft 

Ft/darab

-25 % 129
 169 Ft 

Ft/doboz

-23 %

349 449 Ft 

Ft/doboz

-22 %

199
 299 Ft 

Ft/doboz

-33 %

699 899 Ft 

Ft/üveg

-22 %

219
 299 Ft 

Ft/csomag

-26 %
339 439 Ft 

Ft/csomag

-22 %

1 499 2 299 Ft 

Ft/doboz

-800 Ft

569 639 Ft 

Ft/csomag

-70 Ft

Kenyérlángos  
bacon darabokkal 
és tejföllel
145 g/darab
1 027,59 Ft/kg

Mosókapszula 
színes vagy 
fehér ruhákhoz
22 darab/doboz 
68,14 Ft/db

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

TOLNAI 
Cabernet 
Sauvignon 
Rosé 
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,
száraz rozé
0,75 l/üveg
932 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 12 °C 

SALÁTÁKHOZ, 
KÖNNYŰ 

TÉSZTÁKHOZ, 
HALÉTELEKHEZ

TOLNA

Zárószalagos 
szemeteszsák
30 vagy 60 literes
35 vagy 20 darab/csomag
9,69 / 16,95 Ft/db

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

Szeletelt 
gomba
400 g/doboz
865,22 Ft/kg
(töltőtömeg)

Világos sör
4,2 % alkoholtartalom 
0,5 l/doboz
258 Ft/l

Ananászlé*
100 % gyümölcs-
tartalom 
1 l/doboz
499 Ft/l

Tarkabab
500 g/csomag
438 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.24. csütörtöktől

vízkapacitás: kb. 290 l

vízpermetezővel

Gumicsónak vagy kajak*
masszív, minőségi anyagból, tengervíz- és olajálló, nagyfokú stabilitás 
és hőszigetelés, tárolótáskával (használható tároláshoz, szállításhoz 
vagy lehorgonyozható táskaként), vízálló táskával (különböző  
tárgyak fröccsenő víztől védett tárolásához), javítókészlettel
• sport gumicsónak: 1 pár alumíniumevezővel, max. 2 felnőtt  

és 1 gyermek részére, max. teherbírás: 210 kg 
méret (felfújt állapotban): kb. 285 x 138 cm (ho x szé) vagy

• gumicsónak: 1 pár alumíniumevezővel, max. 3 felnőtt  
részére, max. teherbírás: 260 kg 
méret (felfújt állapotban): kb. 272 x 132,5 cm  
(ho x szé) vagy

• kajak: 1 dupla evezővel, max. 2 felnőtt részére,  
max. teherbírás: 160 kg 
méret (felfújt állapotban): kb. 310 x 76 cm (ho x szé)

15 990 Ft/db

világít a sötétben

többféle 
labdajátékhoz 
használható

Neoprén labda*
vízálló és gyorsan száradó neoprén 
bevonat, magas fényállóság, tárolóháló 
összehúzó zsinórral, 2 különböző méret
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

ásás 
kajak

Búvárfelszerelés*
gyermekek és felnőttek részére, tengervíz- 
álló, praktikus tárolótáskában
• békatalp: állítható méretű lábfejrész  

puha termogumi anyagból,  
méret: 32 - 36, 37 - 41 vagy 42 - 47,

• pipa: anatómiailag formált  
szilikoncsutora és

• búvárszemüveg: edzett biztonsági  
üveg, szilikonkeret és szabályozható  
szilikon fejpánt

4 999 Ft/készlet

4 999 Ft

/készlet

, m, max.ax  2 fefelnőtt 

x szé) vagy
3 3 felfelnnőtnőtt t

, 

 sszé)zé)(( )

gumicsónak

IRÁNY

sport 
gumicsónak

ID 1111214327

**

** biztonságos játék3 499 Ft

/darab

1111209098

különböző 
színekben

15 990 Ft

/darab

különböző színekben

Dinoszaurusz élménymedence*
nagy méretű medence játékhoz és szórakozáshoz, 
vízpermetezővel, valamint karika- és labdadobó játékkal
méret (felfújt állapotban): kb. 333 x 229 x 112 cm
14 990 Ft/db

14 990 Ft

/darab

Úszófelszerelés*
úszóeszközök minden  
korosztálynak
• karúszó: 1 - 6 éves (11 - 30 kg) 

gyermekek részére vagy
• úszódeszka: méret: 45 x 30 x 4 cm, 

könnyű és stabil vagy
• gyermek szörfdeszka:  

méret: kb. 78 x 68 cm, 3 - 12 éves  
(18 - 60 kg) gyermekek részére

1 499 Ft/pár/db

1 499 Ft

/pár/darab

Vízi csúszda*
vízzel töltött megállítóperemmel és 2 darab rögzítővel, az egyik oldalon  

finoman permetező vízfúvókák az optimális csúszóhatás érdekében,  

kerti slaghoz való csatlakozóval

méret: kb. 615 x 100 cm 

3 499 Ft/db
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Akkus kompresszor- és  
pumpakészlet 16 V*
• 1 darab akkus kompresszor 16 V kerékpár-

gumihoz és sportszerekhez, max. 7 bar és
• 1 darab akkus levegőpumpa felfújható mat-

racokhoz, csónakokhoz és strandcikkekhez
• LCD-nyomáskijelző és automatikus 

kikapcsolás
• LED-munkalámpa
• 1 darab 16 V/1 500 mAh akku és töltő
17 990 Ft/készlet

a kívánt nyomás 
beállítható

9 részes adapter- és 
fúvókaszett

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.

labdával vagy 
dobózsákocskákkal

17 990 Ft

/készlet

Vízi függőágy*
tartós és kényelmes, szövettel bevont, felfújható gyűrű, beépített légpárna a fejrészen, puha, hálós szerkezetű fekvőfelület, melyen keresztül érezhető a víz hűsítő hatása

méret (felfújt állapotban): kb. 166 x 83 x 18 cm  (ho x szé x ma), teherbírás: max. 100 kg4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

Ft

/darab

Felfújható úszó sziget*
2 levegőkamra és felfújható háttámlák,  
a sziget közepe alul nyitott, így a lábakat 
a vízbe lehet lógatni, max. terhelhetőség: 
270 kg, max. 3 személy részére
méret (felfújt állapotban):  
kb. 191 x 178 x 46 cm  
(ho x szé x ma)
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

Gyermek medence*
masszív és strapabíró, a szokványos kerti 
locsolótömlő-rendszerhez csatlakoztatható, 
alul vízleeresztő szeleppel, javítókészlettel, 
2 éves kortól ajánlott
4 999 Ft/db

dence*Gyermek med
masszív és strapabíró, a szok
locsolótömlő-rendszerhez cs
alul vízleeresztő szeleppel, ja
2 éves kortól ajánlott
4 999 Ft/db

vízpermettel

egyszarvú: 
kb. 272 x 193 x 104 cm

aligátor : 
kb. 198 x 160 x 91 cm

bálna: 
kb. 208 x 157 x 99 cm

bevizsgált
biztonság

ideális utazás 
közben

3 999 Ft

/darab

Felfújható vízijáték*
használható a medencében és a kertben
• vízilabdakapu: méret (felfújt állapotban): kb. 140 x 89 x 81 cm (ho x szé x ma) vagy
• röplabdajáték: méret (felfújt állapotban): kb. 239 x 64 x 91 cm (ho x szé x ma) vagy
• dobójáték: méret (felfújt állapotban): kb. 86 x 71 x 42 cm (ho x szé x ma)
3 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Elektromos pumpa*
különböző felfújható eszközök, pl. matracok, csónakok vagy 
vendégágyak gyors felpumpálásához és leeresztéséhez,  
3 különböző adapterrel, szokványos szelepekhez
• 230 V vagy
• 12 V
1 999 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.

italtartóval

** káros anyagra tesztelve

** 

Ft

darab

s elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.
zerinti tájékoztatást a https://www aldi hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektroniku

230 V-os pumpa: hálózatról 
történő működtetéshez

4 999 Ft

/darab

Felfújható matrac*
fotorealisztikus nyomattal, max. terhelhetőség: 100 kg
• narancsszelet: méret (felfújt állapotban): kb. 169 x 76 x 15 cm (ho x szé x ma) vagy
• kiviszelet: méret (felfújt állapotban): kb. 169 x 76 x 15 cm (ho x szé x ma) vagy
• görögdinnye - pálcikás jégkrém: méret (felfújt állapotban): kb. 184 x 66 x 20 cm  

(ho x szé x ma)
2 999 Ft/db

12 V-os pumpa:
szivargyújtóról történő 

működtetéshez
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.24. csütörtöktől

Baba nyári napozó, 
2 darab*
100 % pamut, bőrbarát  
és kényelmes viselet,  
nappalra és éjszakára,  
alul patentokkal a gyorsabb 
pelenkacsere érdekében
méret: 50/56 - 98/104
2 darab/csomag
1 349,50 Ft/db

Gyermek strandpóló, 
2 darab*
100 % pamut, bőrbarát  
és kényelmes viselet
méret: 116 - 164
2 darab/csomag
799,50 Ft/db

1 599 Ft

/csomag

a felsőrész anyaga  
gyorsan száradó neoprén, 
UV-védelemmel

313-01-SHS B17

Gyermek úszócipő*
praktikus belebújós vagy tépőzáras 
modell, csúszásgátló talppal
méret: 24 - 32
1 799 Ft/pár

1 799 Ft

/pár

különböző 
motívumokkal

  60 °

ó,ó,óó,ó  

b 

2 699 Ft

/csomag

különböző színek 
és modellek

különböző színek 
és motívumok

°°°°

Vegye ki a tasakból - 
dobja fel - kész!

5 499 Ft

/darabPop-up strandsátor*
árnyékot ad és kitűnően véd a szél ellen, strapabíró  
poliészter anyagból, üvegszálas váz, UV-fényvédő  
faktor: 40+, praktikus tárolótasakkal, 2 különböző modell
5 499 Ft/db

Mindig. Jobban. Oko

Habszivacs vízipisztoly*
hatótávolság: kb. 6 m
999 Ft/db

Nerf Super Soaker vízipisztoly*
a nagy méretű nyíláson keresztül a tartály jégkockák-
kal is megtölthető, így a pisztoly jeges vízsugarat lő ki, 
tartály űrtartalma: 0,68 l, hatótávolság: 11,5 m,  
6 éves kortól ajánlott
3 499 Ft/db

Vízi- vagy homokozójáték*
játék és szórakozás a homokban, ill. a fürdőkádban,  
12 hónapos kortól ajánlott
1 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

1 499 Ft

/darab

Ágyneműhuzat  
sportmotívummal*
100 % pamut, cipzáras  
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
5 499 Ft/garnitúra

5 499 Ft

/garnitúra

különböző színekben

különböző 
 modellek

különböző színek 
és motívumok

999 Ft

/darab

1111214427

** biztonságos játék

** 

dddpópópópólólólól ,,

ttt 

Gyermek farmer 
rövidnadrág*
tökéletes illeszkedés  
és kényelmes viselet
• fiú bermuda vagy
• lányka rövidnadrág
méret: 116 - 164
2 299 Ft/db

2 299 Ft

/darab

ALDI | 8



szerelési videóval

Kültéri pingpongasztal*
• időjárásálló és masszív, 4 mm vastag asztallap
• a játékfelület mérete megfelel a nemzetközi versenyszabványnak
• porszórt csőprofilokból (25 mm) készült váz 
• a forgatható dupla kerekekkel a nehezen járható talajon is mozgatható
• rögzítés kényelmes forgókaros rendszerrel
• hálógarnitúrával és labda-, valamint ütőtartóval
• mérete felállítva: 274 x 152,5 x 76 cm (ho x szé x ma)
• mérete összecsukva: 155,5 x 74 x 165,5 cm (ho x szé x ma)
119 990 Ft/db

védőhuzattal

az asztallap 
felhajtható önálló 

edzéshez

ütőszettel és 
3 darab labdával

Asztaliteniszszett*
2 darab versenyminőségű ütő és 3 darab 
3 csillagos labda, pontos labdavezetés és 
kiváló labdairányítás, tárolótáskával
3 499 Ft/szett

3 499 Ft

/szett

Bevásárlókosár*
könnyű és strapabíró, 
rendkívül stabil, 
teherbírás: kb. 15 kg
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Turbó tollaslabdaszett*
2 darab alumíniumkeretes ütő, masszív  
nejlonhúrozással, 5 darab labda (2 darab  
a kezdők és 3 darab a haladók részére) 
és 1 darab funball, tárolótáskával
4 499 Ft/szett

Kemping- és pikniktakaró*
hordfüllel és kiegészítő vállszíjjal, puha  
felület divatos nyomott mintával, szigetelő, 
vízálló és szennyeződéstaszító alsó oldallal
méret: 135 x 175 cm
2 699 Ft/db

2 699 Ft

/darab
Bevásárlókosár*

Háló labdajátékokhoz* 
3 különböző magasságra állítható 
(80/155/224 cm), a háló szélessége: 
kb. 400 cm, gyorsan, szerszám 
nélkül felállítható, földbe szúrható 
kampókkal, feszítőkötelekkel  
és tárolótáskával
9 999 Ft/db

9 999 Ft

/darab

sokféle, ütővel játszható és egyéb labda-
játékhoz alkalmas, pl. tollaslabdához, 
röplabdához, lábteniszhez stb. 

3 999 Ft

/darab

Asztalitenisz-háló*
praktikus feltekerőautomatikával, max. 190 cm-ig kihúzható, 
így számos nehézségi fokozathoz és játékvariációhoz  
alkalmas, minden szokványos pingpongasztalhoz és  
standard asztallaphoz használható, tárolótáskával
3 999 Ft/db

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!

Rendelhető 2018.05.24-től 
2018.06.13-ig, illetve a készlet 
erejéig.

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

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

2.
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT 
EGYEZTETÉSE
A szállító 3 munkanapon belül 
veszi fel Önnel a kapcsolatot 
telefonon a kívánt szállítási 
időpont egyeztetése céljából.

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

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ,   
KÉNYELMES HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

4 499 Ft

/szett

222 62 66222 99 Ft/F db

119 990 Ft

/darab

különböző színekben

8 darab 
pályajelölő 

bójával

tartalom nélkül

Ft

tartalom nélkül

** bevizsgált biztonság

** 
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.24. csütörtöktől

tömlőcsévélő a 
nagyobb kénye-
lem érdekében

tartozékokkal

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.

Magasnyomású mosó K4*
• kompakt és masszív szerkezet,  

hosszú élettartam, csekély súly
• nyomás: 20 - max. 130 bar
• vízmennyiség: max. 420 l/óra 
• bemeneti hőmérséklet: max. 40 °C
• hálózati teljesítmény: 1,7 kW
• felszereltség: 6 m magasnyomású  

tömlő és tömlődob, pisztoly Quick  
Connect csatlakozással, Vario Power 
acélcső, szennymarófej, beépített 
vízszűrő, tisztítószertartály

• szennymarófej a makacs 
szennyeződésekhez

59 990 Ft/db

59 990 Ft

/darab

Pop-up kerti tárolózsákszett, 
2 darabos*
ideálisan használható a kertben vagy  
a háztartásban, szállításhoz, tároláshoz  
és szemétgyűjtéshez, masszív  
és víztaszító anyagból készült
• kerti tárolózsák, kicsi: 15 l és
• kerti tárolózsák, nagy: 85 l
2 darab/szett
2 499 Ft/szett

zett, 

oz 

a bedolgozott,  
rugalmas fémgyűrű 
révén megáll a talpán

2 499 Ft

/szett

max. 400 m² gyepfelülethez 
ajánlottajánlottajánlottnlott

nincs kábel - nincs benzin

A lítium-ion technológia biztonságos és hosszú akkuélettartamot biztosít. Az alacsony önkisülés  

miatt az akku hosszabb idejű pihentetése után is rendelkezésre áll a teljes teljesítmény. Nincs  

memóriaeffektus: a Li-ion akkukat bármikor fel lehet tölteni, nem veszítenek a teljesítményükből.

i

bevizsgált
biztonság

Akkus fűnyíró*
• Li-ion akku: 36 V/4,0 Ah

• vágószélesség: 43 cm
• 40 literes fűgyűjtő tartály szintkijelzéssel

• központilag állítható vágási magasság, 

30 - 80 mm között
• helytakarékosan behajtható markolat

69 990 Ft/db

69 990 Ft

/darab

Akkus sövényvágó*
• pengehossz: 58 cm
• Li-ion akku: 18 V/3,0 Ah
• max. üzemidő: 60 perc
• kétkezes biztonsági kapcsoló
• forgatható markolat
22 990 Ft/db

22 990 Ft

/darab

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.

Benzinmotoros fűkasza*
professzionális munkavégzéshez, pl. nehezen járható 
terepen, vízelvezető árkoknál, lejtős domboldalon stb., 
valamint gyomtalanításhoz
• kétütemű motor
• teljesítmény: 1,25 kW/1,7 LE
• fűkaszadamil vágószélessége: 42 cm
• kés vágószélessége: 25,5 cm
• a markolatba beépített, motorvezérlő kezelőelemek
• gyorsindító rendszer az egyszerű indításhoz
• szétszedhető nyél az egyszerű szállíthatóság  

és a helytakarékos tárolás érdekében
29 990 Ft/db

en járható 
oldalon stb., 

zelőelemek
shoz
tóság 

a kényelmes pánt fárad-
ságmentes és kímélő 
munkavégzést biztosít

3 999 Ft

/csomag

Fűkaszadamil, 2 tekercs*
• automatikus továbbítású,  

benzinmotoros fűkaszához 
• szálhosszúság: 8 m
• szálvastagság: Ø 2 mm
• alkalmas a 2009 utáni GARDENLINE  

modellekhez és a szokványos EINHELL  
modellekhez, pl. GH-BC 43

2 x 8 m/csomag
1 999,50 Ft/tekercs / 249,94 Ft/m

9 999 Ft

/darab

Akkus fűnyíró olló*
• Li-ion akku: 3,6 V
• vágószélesség: kb. 80 mm
• a kerekek segítik  

a könnyű vezetést
• a csatlakoztatható  

hosszabbítónyéllel  
nem fárasztó a munka

• jobb- és balkezesek  
is használhatják

9 999 Ft/db

lehetővé teszi 
pl. a szegélyek 
kényelmes 
nyírását

4 499 Ft

/szett

Kézi permetezőszett, 2 részes*
kiválóan alkalmas növényvédő szerek, virágápolók, 
műtrágya, gyomirtó szerek stb. szórásához
• permetező, 3 l: réz permetezőcső és szórófej,  

állítható pántokkal, tömlővel együtt és
• permetező, 2 l: állítható réz szórófej,  

pumpás mechanizmus
2 darab/szett
4 499 Ft/szett

zes*
virágápolók, 

ához
órófej, 

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

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet  

szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

AKÁR 80 %-KAL KEVESEBB 
VÍZFELHASZNÁLÁS, MINT

A KERTI TÖMLŐNÉLhatékony
szennyeződéseltávolítás

ideális új gyep 
telepítéséhez

Fűmag, 2 kg*
válogatott fűmagok keveréke, strapabíró  
és dúsan zöldellő kerti gyepfelületet  
biztosít, terhelhető és masszív,  
kb. 70 m2 területre elegendő
2 kg/csomag
1 249,50 Ft/kg

2 499 Ft

/csomag

2 az 1-ben: 
néhány mozdulattal 

átszerelhető a damilos 
használatról a 3 fogú késre

**tesztelve

**

29 990 Ft

/darab

könnyen összehajtható
A fűmag termék csak a készlet erejéig, korlátozott  
számban és választékban áll rendelkezésre. 
A termék eltérhet a fotón látottaktól.
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Fukszia
12 cm-es cserépben
499 Ft/db

rendszeres öntözést 
igényel
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

499 Ft

/darab

Fuk
12 cm-es ccserépben
499 Ft/dbb

rendszeres öntözést rendszeres öntözést
igényeligényell
ne tegye ki közvetlenne tegye ki közvetlen
napfényneknapfénynenynekk

Ft

/darab

ksziaa

2 999 Ft

/darab

Teleszkópos öntözőrúd*
180°-ban elforgatható, többfunkciós szórófej,  
9-féle beállítható szórás, fokozatmentes  
átfolyásszabályozás, minden szokványos  
1/2” és 3/4” tömlőrendszerhez alkalmas adapter
2 999 Ft/db

Ft

/darab

ej, 

apteer
a teleszkópos rúd 92 - 141 cm 
között kihúzható

Bogyósgyümölcs-termő cserje*
19 cm-es cserépben, magasság cseréppel  
együtt: min. 30 cm, különböző fajták,  
pl. málna, áfonya, ribiszke, szeder,  
vörös áfonya, piszke vagy  
szedermálna,  
kültérre, téltűrő
1 599 Ft/db

1 599 Ft

/darab

rendszeres öntözést 
igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

  

-
ös

sz
et
ét
el

tá
pa

ny
ag

- N: 7 % 

P: 5 % 

K: 6 %

A nitrogén elősegíti a növény erőteljes  
növekedését, a foszfor a virágzásért és  
a termésképzésért felel, a kálium pedig  
a növény ellenálló képességét erősíti.

i

Folyékony tápoldat, 3 liter*
alkalmas minden  zöld és virágos  
növényhez a házban és a kertben,  
erőteljes növekedést és dús  
virágzatot biztosít
3 l/flakon
433 Ft/l

Fűszernövénymagok 
kerámiakaspóban*
6 különböző fajta 
fűszernövénymaggal
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

védőhuzattal

Hintaágy*
• kényelmes ágy kültéri használatra
• könnyen kezelhető textilhuzattal
• praktikus napvédő tetővel
• a fekvőfelület mérete: 200 x 64 cm
• tömeg: 36 kg
• méret tetővel együtt:  

188 x 127 x 205 cm (ho x szé x ma)
• max. terhelhetőség: 120 kg
54 990 Ft/db

54 990 Ft

/darab

szürkületérzékelővel

leszúrható cövek  
a talajban való 

rögzítéshez

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.

Kőhatású kültéri szolárlámpa*
kellemes hangulatot varázsol a kertben,  
világos LED, magas minőségű napelem,  
világítási idő: max. 8 óra, magasság: 30 cm
• kerek: Ø 11 cm vagy
• szögletes: 10 x 10 cm
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

Hibiszkusz
10 cm-es cserépben,
többféle színben
1 599 Ft/db

1 599 Ft

/darab

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

1 299 Ft

/flakon

Illatgyertya üvegben*
3 különböző színben és illattal,  
égési időtartam: kb. 22 óra
999 Ft/db

999 Ft

/darab

3 499 Ft

/készlet/darab

Nemesacél szolárfáklya*
természetes lobogás funkcióval,  
földbe szúrható nyárssal,  
világítási idő: max. 8 óra
• 3 darabos készlet: magasság kb. 39 cm vagy
• 1 darabos készlet: magasság kb. 108 cm 
3 vagy 1 darab/készlet
1 166,33 / 3 499 Ft/db

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

**bevizsgált biztonság

**

3 liter

% 

% 

%

**

terterr

nemesacél vagy 
nemesacél-antracit 

színben

Ideális az automatikus házi vízellátáshoz, kerti 
öntözéshez és a talajvíz szivattyúzásához, mivel a házi 
vízmű optimálisan alkalmas a tiszta víz továbbítására, 
kiszivattyúzására és keringetésére.

i
az esővíz, ill.  

a kútvíz hatékony 
felhasználásához

adapter a szokványos 
kerti tömlők  

csatlakoztatásához

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

Házi vízmű*
• ideális összegyűjtött esővízzel vagy kútvízzel 

történő öntözéshez vagy vízellátáshoz
• nemesacél szivattyúház
• automatikus be- és kikapcsolás 

membránkapcsolóval
• szállítási mennyiség: max. 4 600 l/óra
• szállítási magasság: max. 45 m
• szállítási nyomás: max. 4,5 bar
• a szárazon futás elleni védelem  

megakadályozza a víz nélküli üzemelést
• teljesítmény: 1 100 W
29 990 Ft/db

29 990 Ft

/darab
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.27. vasárnaptól

Óra futballrajongóknak*
modern és színes szurkolói óra EMOJI-motívumokkal, 
analóg időkijelzés, műanyag tok, elemekkel együtt
• karóra: szilikonpánt (egyes modelleken nyomott 

mintával), különböző méretű tokok (Ø 35 mm vagy  
Ø 41 mm, egyes modellek forgatható gyűrűvel) vagy

• falióra: halk óramű, Ø 26 cm, fali tartóval vagy
• ébresztőóra: halk óramű, ébresztőfunkció, Ø 9 cm
2 499 Ft/db

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

Bluetooth® fejhallgató*
Pulse Escape 
• vezeték nélküli zenelejátszás okostelefonról vagy 

tabletről Bluetooth® 4.1 segítségével
• első osztályú hangzás
• beépített mikrofon telefonkihangosítás funkcióhoz
• rendkívül jól megszűri a külső zajokat
• akkuüzemidő: max. 10 óra
9 999 Ft/db

2 499 Ft

/darab

HD-Triple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)1HD-Triple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)HD-TTriple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)11

HDR (High Dynamic Range)

DTS HD & 1 200 MPI (Motion Picture Index)

internetes böngésző2,3 és médiaportál2

HDR High Dynamic RangHDR (High Dynamic Range)mic Range)HDR (High Dynamic Range)

DTS HD & 1 200 MPI (Motion Picture Index)DTS HD & 1 200 MPI (Motion Picture Index)

internetes böngészőinternetes böngésző2,32,3 és médiaportálés médiaportál22

DTS HD & 1 200 MPI (Motion Picture Index)DTS HD & 1 200 MPI (Motion Picture Index)

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

1. Előfeltétele, hogy a megfelelő jel rendelkezésre álljon.  
2. Internetkapcsolat szükséges.  
3. A flash-animált tartalmak lejátszásánál  
 előfordulhatnak problémák.

Ultra HD Smart TV 163,8 cm (65”)
LED-háttérvilágítással
MEDION® LIFE® X16506*
• beépített sztereó hangszórók
• 2 x 12 W RMS
• DTS HD támogatás
• 2 x USB 
• 1 x LAN RJ 45
• 3 x HDMI® 2.0 HDCP 2.2 dekódolással
• 1 x VGA (15 pin D-Sub, YUV)
• AV In (adapter 3,5 jack/RCA)
• fejhallgató-csatlakozó (3,5 mm jack)
• Digital Audio Out (SPDIF) (optikai)
• méret (szé x ma x mé)/tömeg:  

lábakkal együtt: kb. 146 x 89,5 x 34,5 cm/24,1 kg,  
lábak nélkül: kb. 146 x 84,6 x 7,4 cm/23,5 kg,  
lábak közötti távolság: kb. 115 cm

279 990 Ft/db

279 990 Ft

/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 bejáratáig 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!

Rendelhető 2018.05.27-től 
2018.06.17-ig, illetve a készlet 
erejéig.

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

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

2.
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT 
EGYEZTETÉSE
A szállító 5 munkanapon belül 
veszi fel Önnel a kapcsolatot 
telefonon a kívánt szállítási 
időpont egyeztetése céljából.

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

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ,   
KÉNYELMES HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

9 999 Ft

/darab

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

SPEKTRUM A++ - E

AJÁNLATAINK
BAJNOK

ALDI | 12



5 999 Ft

/készlet

  60 °

Ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras  
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
5 499 Ft/garnitúra

  40 °

Futballmintás  
strandlepedő*
100 % pamut, bársonyos hatású 
méret: 75 x 150 cm
2 499 Ft/db

Pop-up futballkapu, 2 darab*
az önnyitó mechanizmus segítségével gyorsan  
felállítható, poliészterből készült, kapunként  
2 darab üvegszálas rúddal a stabil tartásért,  
földnyársakkal a talajban való rögzítéshez,  
praktikus tárolótáskával 
méret felállítva: 120 x 80 x 80 cm  
(ho x szé x ma)
2 darab/készlet
2 999,50 Ft/db

2 499 Ft

/darab 5 499Ft

/garnitúra

1 999 Ft

/darab

VB-futball-labda*
nagyfokú strapabíróság, precíz labdatartás, 
labdaméret: 5, tömeg: 350 g
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

2 499 Ft

/darab
különböző országok 

motívumaival

különböző országok 
motívumaival

Női vagy férfi  
szurkolói póló*
női méret: S - L
férfi méret: M - XL
2 499 Ft/db

Gyermek szurkolói póló*
100 % pamut, bőrbarát 
és kényelmes viselet
méret: 116 - 164
1 999 Ft/db

ALDI | 13



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.27. vasárnaptól

499 Ft

/csomag

Futballtészta*
350 g/csomag
1 425,71 Ft/kg

479 Ft

/csomag

Drazsé*
• csokoládés vagy
• földimogyorós
150 g/csomag
3 193,33 Ft/kg

Eldobható partikészlet  
futballmotívummal, 
40 részes*
• 10 darab papírtányér,
• 10 darab papírpohár és
• 20 darab szalvéta
40 darab/készlet
1 299 Ft/készlet

599 Ft

/doboz

1 699 Ft

/doboz

Toffifee*
3 x 125 g/doboz
4 530,67 Ft/kg

599 Ft

/csomag

Nimm 2 vagy Nimm 2 Soft*
• Fan Edition, 240 g vagy
• Fan Mix, 195 g
240 g vagy 195 g/csomag
2 495,83 / 3 071,79 Ft/kg

399 Ft

/darab

VB-szurkolói trombita*
minden szurkolónak kötelező  
kellék, nyakba akasztható 
399 Ft/db

Futballmotívumos  
girland*
többféle
999 Ft/db 999 Ft

/darab

999 Ft

/csomag

Schoko-Bons*
tejes krémmel és mogyoródarabkákkal 
töltött csokoládébonbon
200 g/csomag
4 995 Ft/kg

Futballjégkrém,  
11 darab*
470 ml/doboz
1 274,47 Ft/l

789 Ft

/csomag

Knoppers*
10 x 25 g/csomag
3 156 Ft/kg

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

1 299 Ft

/készlet

különböző 
motívumokkal

ALDI | 14



 

Krékermix
300 g/csomag 
930 Ft/kg

329 Ft

/csomag

Burgonyapálcikák
• sós vagy 
• paprikás vagy 
• hagymás-tejfölös 
125 g/csomag
2 632 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.27-től 05.30-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.27-től 05.30-ig!

279
 329 Ft 

Ft/csomag

-50 Ft

359Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

Hullámos chips
• sós vagy 
• paprikás vagy 
• tejfölös 
200 g/csomag
1 795 Ft/kg

Földi-
mogyoró*
pörkölt, sózott 
1 000 g/csomag
899 Ft/kg

499 Ft

/csomag

Zöldséges 
snack*
150 g/csomag
3 326,67 Ft/kg

899 Ft

/csomag

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 - 13 °C 

KÖNNYŰ LEVESEKHEZ, 
SZÁRNYASSÜLTEKHEZ

NESZMÉLYI 
BORVIDÉK

NESZMÉLY 
Szöllősi Boldogság* 
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
1 598,67 Ft/l

1 199 Ft

/üveg

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

APERITIFKÉNT,  
HALÉTELEKHEZ,  

GYÜMÖLCSÖS  
DESSZERTEKHEZ

NESZMÉLYI 
BORVIDÉK

NESZMÉLY 
Szöllősi Rozé* 
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,  
száraz rozé
0,75 l/üveg
1 598,67 Ft/l

1 199 Ft

/üveg

399 Ft

/csomag

Burgonyachips*
• hagymás-tejfölös ízű, 150 g vagy
• chiliízű, 140 g vagy
• kebabízű, 140 g
• pizzaízű, 140 g
150 g vagy 140 g/csomag
2 660 / 2 850 Ft/kg

1 kg

179
 239 Ft 

Ft/doboz

-25 %

Sörválogatás  
futball-vb 2018* 
kézműves sör  
5 különböző ízben
6 x 0,33 l/csomag
1 009,60 Ft/l

1 999Ft

/csomag

ALDI | 15

Pattogatott 
kukorica
mikrohullámú  
sütőben elkészíthető
• sós vagy 
• vajas vagy
• sajtos 
3 x 100 g/doboz
596,67 Ft/kg



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.27. vasárnaptól

4 999 Ft

/darab

Felfújható vendégágy*
kellemesen puha, flokkolt felület,  
a 2 az 1-ben szelep segítségével gyorsan 
felfújható és leereszthető, tárolótáskával,  
méret (felfújt állapotban): kb. 191 x 99 x 22 cm  
(ho x szé x ma), max. terhelhetőség: 136 kg
4 999 Ft/db

1419043657

ideálisan használható 
utazóágyként vagy 
vendégágyként

különböző színekben

5 999 Ft

/darab/d/da/da brabrab

Önfelfújó matrac*
külső anyaga strapabíró és jól szigetel,  
az extra vastag levegős habréteg kényel- 
mes fekvést biztosít, a csúszásgátló 
bevonat megakadályozza a hálózsák 
elcsúszását a matracon 
méret: kb. 188 x 66 x 5 cm (ho x szé x ma)
5 999 Ft/db

ELLENŐRZÖTT
1111211441

helyigény: kb. 66 x 15 cm

hálótér

kék vagy 
zöld színben

köztes sátortér

EGYÜTT!

FESZTIVÁLOZZUNK

34 990 Ft

/darab

Négyszemélyes sátor*
• nagy méretű sátor 2 nagy bejárattal és 

2 egymással szemben fekvő hálótérrel
• külső anyaga víztaszító bevonattal 

ellátva (vízoszlop: 3 000 mm)
• hegesztett varratok
• stabil üvegszálas váz
• világos belső tér a műanyag oldalsó 

ablaknak köszönhetően
• több szellőzőnyílással a megfelelő 

levegőkeringetés érdekében
• kifeszítőkötéllel és acélcövekekkel
• praktikus tárolózsákkal
• hálótér mérete: 150 x 210 x 190/160 cm 

(ho x szé x ma)
34 990 Ft/db

különböző színekben

4 999 Ft

/darab

Ultrakönnyű hálózsák*
rendkívül könnyű, nyári hálózsák,  
kis helyigényű, külső anyaga: 100 % poliészter, 
töltet: 100 % poliészter szál, 2 darab hálózsák 
kétszemélyes hálózsákká alakítható  
(összekapcsolható)
• múmia alakú hálózsák:  

teljes hossz a fejrésszel együtt: 225 cm vagy
• takaró alakú hálózsák:  

teljes hossz a fejrésszel együtt: 200 cm
4 999 Ft/db

múmia vagy takaró alakú hálózsák

2 külön bejáratú 
hálótér

hossz: 520 cmm
ag

as
sá

g:
 20

0/
17

0 
cm

szélesség: 230 cm

1 999 Ft

/darab

Önfelfújó párna*
kellemesen puha felület, az alsó oldalon 
csúszásgátló bevonattal,
méret (felfújt állapotban): kb. 38 x 36 x 8 cm  
(ho x szé x ma), tömeg: kb. 240 g
1 999 Ft/db

1111211441

7 999 Ft

/darab

Kemping napvitorla*
ideális árnyékadó, gyorsan  
és egyszerűen felszerelhető,  
a vitorla anyaga strapabíró 
poliészter, ellenáll 2 000 mm-es 
vízoszlopnak, UV-fényvédő  
faktor: 60+, cövekekkel  
és kifeszítőkötelekkel,  
praktikus tárolózsákban  
méret: kb. 430 x 350 x 200 cm 
(ho x szé x ma) 
7 999 Ft/db

sokoldalúan  
alkalmazható

egyszerűen és gyorsan 
felállítható

hálótérhálótérr széless g

3 funkció: ülőpárna, 
fejpárna és nyaktámasz

Önfe
kellem
csúszá
méret 
(ho x sz
1 999 F
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1 999 Ft

/darab

Kempinglámpa LED-fénnyel*
• kempinglámpa, kék/fekete színben vagy
• pop-up lámpa kék színben,  

3 világítási fokozattal  
(100 %, 50 %, villogó fény)  

1 999 Ft/db

akasztóval  
és elemekkel

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.

Vegye ki a tasakból - 
dobja fel - kész!

Az e
197/2
elek

1 499 Ft

/darab

Kempingkellék*
• zuhany: napfénnyel felmelegített víz, kb. 25 literes űrtartalom, 

flexibilis csővel, zuhanyfejjel és praktikus tartóval vagy
• vizeskanna: kb. 20 literes űrtartalom, 2 fogantyúval vagy
• kempingmosogató: kb. 10 literes űrtartalom, megerősített szegéllyel
1 499 Ft/db

7 999 Ft

/darab

Kempingasztal*
alumíniumból készült, gyorsan 
felállítható, praktikus tárolótáskával, 
méret: 70 x 70 x 70 cm, 
max. terhelhetőség: 30 kg
7 999 Ft/db

1111211090

8 999 Ft

/darab

Pop-up fesztiválsátor*
• szúnyoghálóval ellátott, feltekerhető  

bejárat, szellőzőablak a hátoldalon
• anyaga: 100 % poliészter
• vízoszlop: 1 500 mm
• kifeszítőkötéllel és acélcövekekkel
• tárolótáskával
• méret: kb. 245 x 145 x 110 cm (ho x szé x ma)
• tömeg: 1,8 kg
8 999 Ft/db

Sátorventilátor*
távirányítóval, beépített LED-fény 3 különböző világítási móddal,  
2 különböző forgási sebesség, puha ventilátorlapátok  
a nagyobb biztonság érdekében, elemekkel együtt
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

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

különböző 
színekben

Összehajtható kempingszék*
strapabíró poliészter huzat, stabil acélcső váz, 
párnázott karfa és háttámla, italtartóval, hálós  
zsebbel a háttámlán, tárolótáskával,  
max. teherbírás: 100 kg
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

helytakarékosan  
összehajtható

13 990 Ft

/szett

Összecsukható kempingbútorszett*
asztal 4 darab székkel, könnyű és stabil alumíniumvázzal, 
asztal mérete: 100 x 60 cm, három fokozatban állítható  
magasság (55/60/70 cm), asztal max. terhelhetősége: 30 kg, 
szék mérete: 30 x 42 x 40 cm, szék max. terhelhetősége: 100 kg
13 990 Ft/szett

1111214704

helytakarékosan 
és egyszerűen 

szállítható

geprüfte
Sicherheit

**bevizsgált biztonság

**

*
rhető 

alon

kel Ke
alu
fe
m
m
77 977 9977 977 9

o x szé x ma)

m, 

ezüst vagy fekete 
színű asztallappal

ideális kempingezéshez 
és utazáshoz
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14 990 Ft

/darab

Függőágy kerettel*
• a keret stabil, porszórt acélcsőből készült
• kényelmes fekvőfelület mérete: 200 x 100 cm
• méret felállított állapotban: 300 x 120 x 105 cm 

(ho x szé x ma)
• tömeg: 13,2 kg
• max. teherbírás: 100 kg
14 990 Ft/db

0000043451

mediterrán matrac  
fekete vázzal

Citronella gyertya*
citrusillattal, különböző modellek
599 Ft/db

599 Ft

/darab

Multifunkciós kés vagy 
kemping evőeszköz*
rozsdamentes nemesacél,  
tárolótasak övbújtatóval 
• multifunkciós kés:  

17 funkcióval vagy
• kemping evőeszköz:  

7 funkcióval
1 299 Ft/db

l, 

Mu
kem
rozs
táro
• mu

17 f
• kem

7 fu

könnyen futó 
görgők

Gurulós sport- és utazótáska*
a nagy méretű tárolóhely és a kényelmes 
kezelhetőség kellemessé teszi az utazást, 
könnyen futó, egysoros görgőkkel
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

Világító partikellék*
karkötő vagy nyaklánc vagy 
baseballsapka vagy labda vagy 
szemüveg stb., többféle
8, 2 vagy 1 darab/csomag
31,13 / 124,50 / 249 Ft/db

249 Ft

/csomag/darab

1419051968

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.

hűtéshez és melegen 
tartáshoztartáshoztartártáshshoozz

belefér max. 12 darab 
1 literes flakon állítva, 
ill. 6 darab 1,5 literes 
flakon

energiatakarékos  
Eco üzemmód

max. 18 °C-kal hűt 
a külső hőmérséklet alá

flakonflakoakonn

energiatakarékos energiatakarékoskosgg
óEco üzemmódEco üzemmóEco üzemmódd

max. 18 °C-kal hűtmax. 18 °C-kal hűl hűtt
kül ő hő é ékl lákül ő hő é ékl llá

a két csatlakozó 
lehetővé teszi  

a hálózatról  
(220 - 240 V) és az autó 
szivargyújtójáról (12 V) 
történő működtetést

15 990 Ft

/darab

Elektromos hűtőtáska*
• belső nettó űrtartalom: kb. 29 l
• hidegen/melegen tartó funkcióval
• belső és külső ventilátor
• felhajtható, levehető tető
• speciális kialakítású fogantyú,  

reteszeli a lezárt fedelet és megakadá- 
lyozza a nyitott fedél lecsukódását

• gumitömítés a kondenzvíz ellen
• kábelrekesz mindkét csatlakozóhoz
• külső méret: kb. 40 x 30 x 44,5 cm
15 990 Ft/db

egyszerűen fel- és 
leszerelhetőleszerelhetőleszerelhetőlhető

tárolótáskával

AC/DC sör*
5 % alkoholtartalom
0,568 l/doboz
702,46 Ft/l 399 Ft

/doboz

3 999 Ft

/darab

Függőágy*
rendkívül könnyű,  
2 darab rögzítőkötéllel 
méret: 150 x 275 cm (szé x ho)
max. teherbírás: 150 kg
3 999 Ft/db

FESZTIVÁLALDIALDI
FESZTIVÁL

BALATON SOUND Zamárdi  
2018.07.04 – 07.08.

VOLT Fesztivál Sopron  
2018.06.26 – 06.30.

SZIGET Fesztivál Budapest  
2018.08.08 – 08.15.

1 299 Ft

/darab

különböző színekben

1111214285

**
- ellenőrzött gyártás
- minőség
- biztonság

tartalom nélkül

ALDI | 18



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

05.24 - 05.30. csütörtöktől szerdáig

Orchidea
1 ágas, 6+,
12 cm-es cserépben, 
többféle színben 
1 299 Ft/db

1 299 Ft

/darab

Zamioculcas
12 cm-es 
cserépben 
699 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes f i ááá tttttt viráráágogogokkk mmimiminndndenennnap a kkkéésszzzleet erereejjéigg kkaapphattótóóaak!attótótóó k!ii ááááá kkkk iiii ddd kkkéé l tt jéj i kk hhkk hh ttótó

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

799 Ft

/csokor

Görögdinnye
I. osztály 
/kg
249 Ft/kg

Sárgabarack
I. osztály 
500 g/doboz
798 Ft/kg

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

429 649 Ft 

Ft/doboz

-33 %

249 499 Ft 

Ft/kg

-50 %

199
 349 Ft 

Ft/darab

-42 %

Avokádó
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

Jégsaláta
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

Kovászolni való uborka
I. osztály 
/kg 
299 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

299 499 Ft 

Ft/kg

-40 %

FRISS ÉS MAGYAR

199
 379 Ft 

Ft/darab

-47 %

399
Ft/doboz

ccscserrepe ess vvvirágá kok csü

iiococoo ulllulcccaacacaass
ese
bbeenen
dddbbd

A AA cccA

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

699 Ft

/darab

ALDI | 19



FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

05.26 - 05.27. szombat - vasárnap 

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

115
 159 Ft 

Ft/doboz

-27 %

149
 199 Ft 

Ft/pohár

-25 %

279
 349 Ft 

Ft/doboz

-20 %

299 399 Ft 

Ft/palack

-25 %

799 999 Ft 

Ft/tálca

-20 %

99
 159 Ft 

Ft/darab

-37 %

Kiváló minőségű hazai kakaós tej a Tolnatej Zrt.-től!

Kakaós tej
hosszabb ideig friss 
500 ml/doboz 
230 Ft/l

Muffin
almás-fahéjas-zabos (zöld) vagy csokoládés (fekete) 
95 g vagy 85 g/darab 
1 042,11 / 1 164,71 Ft/kg

Kaszinótojás vagy 
sonkatekercs
200 g/doboz
1 395 Ft/kg

Préselt gyümölcslevek
narancs vagy 
narancs-répa-mangó vagy 
alma-málna
330 ml/palack
906,06 Ft/l

Sahnekefir
gyümölcsös, savanyú  
tejkészítmény 
többféle
250 g/pohár
596 Ft/kg

 
Pulykatokányhús 
pulykamellfiléből 
500 g/tálca 
1 598 Ft/kg

Karfiol
I. osztály 
/darab 
329 Ft/db

Hegyes erős paprika
I. osztály
/darab
69 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

69
 99 Ft 

Ft/darab

-30 %

FRISS ÉS MAGYAR

329
 599 Ft 

Ft/darab

-45 %

aldi-utazas.huKeresse ajánlatainkat honlapunkon:

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

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

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.
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