
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 05.31. CSÜTÖRTÖKTŐL 06.06. 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. 22. hét aldi.hu

Fészekhinta*
12 990 Ft/db

12 990 Ft

/darab

2 499 Ft

/darab

8 999 Ft

/darab

Fürdőszobai vagy  
konyhai csaptelep*
8 999 Ft/db

Baba nyári hálózsák*
2 499 Ft/db

SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

Fűszeres pulykasonka
szezámmagos-paprikás vagy 
mézes-fokhagymás 
150 g/csomag
2 660 Ft/kg

 
Olasz 
desszertek
többféle 
500 g vagy 
450 g/doboz
1 398 / 
1 553,33 Ft/kg

399 549 Ft 

Ft/csomag

-27 %

699 999 Ft 

Ft/doboz

-30 %

rációk csupán 
k A ék k

Holland gouda sajt 
pikáns vagy extra pikáns
400 g vagy 265 g/darab
1 747,50 / 2 637,74 Ft/kg

699 899 Ft 

Ft/darab

-22 %

GYERMEKVILÁG
SZÍNES

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
05.31-től 06.06-ig!

Alkoholmentes 
sör
0,5 l/doboz
198 Ft/l

99
 129 Ft 

Ft/doboz

-23 %

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 8 - 10. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 8 - 10. OLDALAKON!

05.31. csütörtöktől

05.31. csütörtöktől 06.03. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 16 - 17. OLDALAKON!
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AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Csirkecomb
alsó- vagy felsőcomb 
vákuumcsomagolt 
/kg 
499 Ft/kg

Kapható 05.31-től 
a készlet erejéig!

115 Ft

/tégely

Érvényes  
05.31-től 06.06-ig!

Spanyol 
olívabogyó
magozott
320 g/üveg
1 556,25 Ft/kg
(töltőtömeg)

 
Zöldséges 
tonhalsaláta
mexikói vagy 
mediterrán vagy 
ázsiai
220 g/doboz
2 722,73 Ft/kg

Olasz felvágott 
150 g/csomag 
993,33 Ft/kg

Csemege vagy 
paprikás szalámi 
szeletelt 
100 g/csomag
2 790 Ft/kg

Feketeerdei nyers sonka
12 hétig érlelt
200 g/csomag
3 245 Ft/kg

Füstölt bécsi 
pulykavirsli
2 x 200 g/csomag
1 872,50 Ft/kg

 
Sertéslapocka  
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg
949 Ft/kg

Rizses 
krémtúró*
vaníliás vagy
fahéjas
90 g/tégely
1 277,78 Ft/kg

tálalási javaslat

Szamóca- vagy 
narancslekvár*
370 g/üveg
2 159,46 Ft/kg

Kapható 05.31-től 
a készlet erejéig!

799Ft

/üveg

499 699 Ft 

Ft/kg

-28 %

949 1 199 Ft 

Ft/kg

-20 %

749
 999 Ft 

Ft/csomag

-25 %

149
 199 Ft 

Ft/csomag

-25 %

279
 359 Ft 

Ft/csomag

-22 %

649 839 Ft 

Ft/csomag

-22 %

599 699 Ft 

Ft/doboz

-100 Ft

249
 329 Ft 

Ft/üveg

-24 %
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Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

06.02. szombatig

Csokoládés párna
64 g/darab
1 078,13 Ft/kg

Színmegóvó vagy 
fehérítő kendő
színes vagy 
fehér ruhákhoz 
24 vagy 20 darab/doboz
15,79 / 18,95 Ft/db

fehérítő 
kendő:

Őrölt, pörkölt 
kávé
250 g/csomag
1 596 Ft/kg

Macskaalom 
8 l/csomag 
199,88 Ft/l

 
Mini 
kenyérchips
fokhagymás vagy 
tengeri sós vagy 
paradicsomos-
bazsalikomos
250 g/csomag
1 396 Ft/kg

MÁTRA
Dubicz Rosé*
száraz rozé
0,75 l/üveg
1 332 Ft/l

MÁTRA
Dubicz
Irsai Olivér*
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
1 332 Ft/l

Kapható 05.31-től 
a készlet erejéig!

999Ft

/üveg

Kapható 05.31-től 
a készlet erejéig!

999Ft

/üveg

1 599 1 999 Ft 

Ft/csomag

-400 Ft

349 499 Ft 

Ft/csomag

-30 %

379
 529 Ft 

Ft/doboz

-28 %

399 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %
199
 229 Ft 

Ft/darab

-13 %

69
 99 Ft 

Ft/darab

-30 %

169
 249 Ft 

Ft/palack

-32 %

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C 

SALÁTÁKHOZ, 
SZÁRNYASOKHOZ, 

HALAKHOZ

MÁTRA

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T:HŐMÉRSÉKLET
C 8 - 10 °

Z, SALÁTÁKHOZ
Z, SZÁRNYASOKHOZ

OZHALAKHO

AMÁTRA

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C 

ELŐÉTELEKHEZ, 
SALÁTÁKHOZ, 

KÖNNYŰ 
TÉSZTÁKHOZ

MÁTRA

eg

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T:HŐMÉRSÉKLET
C8 - 10 °

Z,ELŐÉTELEKHEZ
Z, SALÁTÁKHOZ
Ű KÖNNY

TÉSZTÁKHOZTÉSZTÁKHO

AMÁTRA

8 liter

Grande 
Alberone Rosé
félszáraz, olasz rozé 
0,75 l/üveg 
1 332 Ft/l

FÉLSZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 – 8 °C

KÖNNYŰ 
TÉSZTAÉTELEKHEZ, 

HALAKHOZ, 
SZÁRNYASOKHOZ

OLASZORSZÁG

ZFÉLSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T:HŐMÉRSÉKLET
C7 – 8 °

Ű KÖNNY
Z, TÉSZTAÉTELEKHEZ
Z, HALAKHOZ

SZÁRNYASOKHOZÁ

ÁGOLASZORSZÁ

999 1 399 Ft 

Ft/üveg

-28 %

Málnaízű 
szénsavas üdítőital
classic vagy light
1,5 l/palack
112,67 Ft/l

Meglepetés-
tojás
20 g/darab 
9 950 Ft/kg

Vásároljon Nutella® termékeket egyszerre 
legalább 1200 Ft-ért, töltse fel az AP-kódot 
a www.nutella.hu oldalra, és nyerjen!

Fődíj (3 darab):
Családi élményüdülés (5 éjszakára)  
2 gyerek és 2 felnőtt részére az ausztriai  
Leading Family Hotel & Resort 
Dachsteinkönig****S
szállodában 

Napi 5 darab:
20 000 Ft értékű Mountex 
vásárlási utalvány

Heti 5 darab: 
Fujifilm Instax Mini 90 instant 
fényképezőgép

A promóció ideje: 2018. május 28 – július 1.
A vásárlást igazoló blokkot őrizze meg! A tájékoztatás nem teljes körű, további információk  
a blokkfeltöltéssel és a játékszabályzattal kapcsolatban: www.nutella.hu A képek illusztrációk.

www.dachsteinkoenig.at/en

Bárhol nyerő! Nutella mogyorókrém
400 g/üveg 
2 247,50 Ft/kg

Nutella B-ready
ropogós ostya kakaós 
mogyorókrémmel töltve
44 g/csomag
4 522,73 Ft/kg

899 1 049 Ft 

Ft/üveg

-150 Ft

199
 269 Ft 

Ft/csomag

-26 %
Érvényes  
05.31-től 06.02-ig!

Érvényes  
05.31-től 06.02-ig!
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Keresse néhány hétig egyedi csomagolással  

ellátott MyLove baba törlőkendő termékünket. 

Segítsünk együtt: minden eladott csomag 

törlőkendő után 50 forintot adományozunk  

az SOS Gyermekfalvaknak, így segítve a gyermekek  

és fiatalok biztonságos jövő felé vezető útját.  

Csak együtt tudjuk a világot kicsit jobbá tenni..

Baba törlőkendő
classic vagy sensitive
80 darab/csomag
4,36 Ft/db

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

 
Pangasius- vagy  
tilápiafilé
ASC-tanúsítás
900 g vagy 675 g/csomag
(jégréteg nélküli tömeg) 
1 587,78 / 2 117,04 Ft/kg

Darált paprika
csípős vagy 
csemege
200 g/üveg
995 Ft/kg

Baromfirúd
1 kg/darab
359 Ft/kg

Kockázott bacon
500 g/csomag
1 198 Ft/kg

599 779 Ft 

Ft/csomag

-23 %
Libazsír vagy 
kacsazsír 
200 g/tégely 
1 045 Ft/kg

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

379 449 Ft 

Ft/csomag

-15 %
1 429 1 789 Ft 

Ft/csomag

-20 %

209 265 Ft 

Ft/tégely

-21 %

159
 199 Ft 

Ft/csomag

-20 %

359 455 Ft 

Ft/darab

-21 %

349 449 Ft 

Ft/csomag

-100 Ft

a

199
 249 Ft 

Ft/üveg

-20 %

kk

06.03. vasárnaptól

Kockázot
500 g/csoma
1 198 Ft/kg/kg

Libazsír vagy 
kacsazsír 
200 g/tégely 00 g/tégely 
1 0045 Ft/kg

Mo
klass
125 g
1 272

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

ALDI | 4



Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

Előgőzölt magmix*
10 perc alatt elkészíthető,
basmati rizs, zab és lencse vagy
gabona és hüvelyesek vagy 
bulgur és quinoa vagy 
5 féle gabona vagy 
gabona és lencse
250 g/csomag
2 396 Ft/kg

 
Mosogatószer 
lemon  
650 ml/flakon 
536,92 Ft/l

 
Cool Mint vagy 
Zero szájvíz 
500 ml/flakon
1 998 Ft/l

Energiaital  
Classic vagy Zero
0,25 l/doboz 
596 Ft/l 

Ostyarúd
tejszín- vagy 
kókusz- vagy 
tejcsokoládé-ízű
160 g/csomag
1 243,75 Ft/kg

Kókusztej
400 ml/doboz 
747,50 Ft/l

Sörperec 
180 g/csomag
1 383,33 Ft/kg

Csicseriborsó
800 g/doboz
507,55 Ft/kg
(töltőtömeg)

Gyümölcstea 
aromatizált, 
többféle ízben
25 filter 
25 x 3 g/doboz 
4 920 Ft/kg

Kapható 06.03-tól 
a készlet erejéig! 899Ft

/doboz

 
Tölcséres jégkrém*
kávé- vagy amarénameggy-ízű
6 x 120 ml/doboz 
720 ml/doboz 
1 248,61 Ft/l

Kapható 06.03-tól 
a készlet erejéig!

599Ft

/csomag

999 1 249 Ft 

Ft/flakon

-20 %
349 449 Ft 

Ft/flakon

-100 Ft

269 369 Ft 

Ft/doboz

-27 %

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

199
 259 Ft 

Ft/csomag

-23 %
369 435 Ft 

Ft/doboz

-15 %
149
 199 Ft 

Ft/doboz

-25 %

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 – 10 °C

ELŐÉTELEKHEZ,  
TÉSZTÁKHOZ,

HALAKHOZ

OLASZORSZÁG

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T:HŐMÉRSÉKLET
C8 – 10 °

Z,ELŐÉTELEKHEZ
Z,TÉSZTÁKHOZ

OHALAKHOZ

ÁGOLASZORSZÁ

249 349 Ft 

Ft/csomag

-100 Ft

VILLA GATTI
Chardonnay
száraz, 
olasz fehérbor 
0,75 l/üveg 
732 Ft/l

549 699 Ft 

Ft/üveg

-21 %

06.06. szerdáig

ALDI | 5



Állandó kínálatunkból ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Kapás Boglárka
AZ UTE OLIMPIAI

Kenderesi Tamás
A PSN OLIMPIAI 
BRONZÉRMES ÚSZÓJA

Nagy Ádám
A MAGYAR VÁLOGATOTT LABDARÚGÓJA 
A BOLOGNA FC JÁTÉKOSA

Szívvel - lélekkel!SSSzzzííívvvvvveeelll -- llléééllleeekkkkeeell!!

tejjszziivv.hhuttejsziv.hu

És Önben?
Keresse a Tejszívvel ellátott termékeket!
KéK szüllt t a a TeTej j TeTermmékéktatanánácscs KKözözösösséségigi
MaMarketetining g AlA apapjájánanak k tátámomogagatátásásávaval

Kiváló minőségű magyar kefir a Tolnatej Zrt.-től!

Kefir
3,5 % zsírtartalom 
175 g/pohár
222,86 Ft/kg 39

 65 Ft 

Ft/pohár

-40 %

Érvényes  
05.31-től 06.02-ig!

29
 39 Ft 

Ft/darab

-25 % 
Natúr rudi
30 g/darab
966,67 Ft/kg

Érvényes  
05.31-től 06.02-ig!Kiváló minőségű magyar laktózmentes vaj  az Alföldi Tej Kft.-től!

Laktózmentes vaj
82 % zsírtartalom
100 g/darab
2 090 Ft/kg 209 259 Ft 

Ft/darab

-19 %

Érvényes  
05.31-től 06.02-ig!

Vajkrém
• natúr vagy
• magyaros vagy
• fokhagymás-petrezselymes
250 g/tégely 
996 Ft/kg

249 299 Ft 

Ft/tégely

-16 %

Érvényes  
05.31-től 06.02-ig!

Kiváló minőségű magyar tej 
a Tolnatej Zrt.-től!

ESL Tej 
2,8 % zsírtartalom
hosszabb ideig friss, 
csavarkupakkal
1 l/doboz
179 Ft/l

179
 209 Ft 

Ft/doboz

-14 %

Érvényes  
05.31-től 06.02-ig!

Féltartós habtejszín
30 % zsírtartalom
250 ml/csomag
676 Ft/l 169

 249 Ft 

Ft/csomag

-32 %

Érvényes  
05.31-től 06.02-ig!

Kiváló minőségű hazai vajkrém a Tolnatej Zrt.-től!

Szeletelt mozzarella
• natúr vagy 
• füstölt vagy 
• light vagy 
• laktózmentes
100 g/csomag
2 390 Ft/kg

s

239
 349 Ft 

Ft/csomag

-31 %

Érvényes  
05.31-től 06.02-ig!

Kiváló minőségű magyar féltartós habtejszín az Alföldi Tej Kft.-től!

Ki áló i ő é ű h i jkKi áló i ő é ű h i jké ű h i jk
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05.31. csütörtöktől

Multigroom Series 3 000  
univerzális vágókészülék*
MG3721/14
• 7 különböző fejjel a tökéletes haj- és szakállnyíráshoz
• önélező és bőrbarát pengék
• akkuműködési idő: kb. 60 perc
• a pengék és fésűk egyszerűen, folyó vízzel tisztíthatók
• tartozékok: szakállnyíró, orr- és fülszőrnyíró,  

2 darab szakállfésű, 2 darab  
hajvágó fej, 1 darab hajfésű,  
tartozéktartó és tárolótasak

8 999 Ft/készlet

számos  
tartozékkal8 999 Ft

/készlet

Női rövid pizsama bio pamuttal*
100 % bio pamut, szürke-melange modell:  
95 % bio pamut, 5 % viszkóz, rövid ujjú felsőrész  
kerek vagy V-alakú nyakkivágással, egyes  
modellek gombolással vagy mellzseb- 
bel, rövidnadrág gumírozással és  
megkötő zsinórral
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/garnitúra

1 999 Ft

/garnitúra

a szürke-melange 
modell kivételével:

CU 812624

divatos felhajtható fazon

ell kivételével:

különböző színek 
és modellek

2 999 Ft

/darabFérfi bermuda*
100 % pamut
• farmer vagy 
• twill
méret: 48 - 56
2 999 Ft/db

Sportzokni, 2 pár*
univerzálisan használható, magas pamuttartalom, 
párnázott frottírtalp és finom kézi kötés
méret: 35/38 - 43/46
2 pár/csomag
349,50 Ft/pár

699 Ft

/csomag

különböző színek 
és minták

szűk szabás

Női twillnadrág*
egyszínű vagy nyomott mintás,  
5 zsebes fazon, övbújtatókkal,  
gombbal és cipzárral
méret: 36 - 44
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

Nagy rejtvénykönyv*
számtalan rejtvénnyel,  
receptekkel, érdekességekkel, 
viccekkel, kellemes időtöltés  
az egész családnak, többféle cím
999 Ft/db

999 Ft

/darab

Női vagy férfi futócipő*
divatos megjelenés, légáteresztő Air Mesh  
anyag, LightTech fényvisszaverő felületek a jobb  
láthatóságért, rezgéscsillapító és csúszásgátló talp
méret: 37 - 45
5 999 Ft/pár

247-03-SHS B177
5 999 Ft

/pár

Férfi öltönyzokni, 2 pár*
tehermentesíti a fáradt és igénybe vett lábat, 
elegáns, sima felületű, finom mintázatú kötés, 
magas természetesszál-tartalom,  
kézzel kötött orr- és puha szárrész
méret: 39/40 - 45/46
2 pár/csomag
499,50 Ft/pár

ideális hosszabb ülés vagy 
állás esetén, ill. utazáshozállás esetén, ill. utazáshozállás esetén, ill. usetén, ill. utazátazáshshoozz

élénkítő és támasztó 
hatás

999 1 299 Ft 

Ft/csomag

-300 Ft

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

KÉNYELMÉÉRT
A MINDENNAPOK

CU 8126CU 81

k k 

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

2 299 Ft

/garnitúra

Férfi rövid pizsama*
 100 % pamut rövidnadrág, nagyon  
kellemes viselet, rövid ujjú,  
single jersey felsőrész
méret: 48 - 56
2 299 Ft/garnitúra

rövidnadrág:

ális hosszabb üáli hosszabbbb üü
tt

különböző színek 
és modellek
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.31. csütörtöktől

© Disneywww.disney.com/frozen 
© 2018 Spin Master PAW Productions Inc. All Rights Reserved. 
PAW Patrol and all related titles, logos and characters are trademarks of Spin Master Ltd. 
Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc. 
© Disney/PixarVisit the Disney Website at www.disney.com
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méret: 22 - 27

  60 °

Gyermek kapucnis 
fürdőponcsó*
100 % pamut, puha velúranyag
méret: 60 x 120 cm
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

különböző modellek

699 Ft

/darab

Ø 13 cm

különböző 
motívumokkal

GYERMEKVILÁG
SZÍNES

különböző motívumok

Gyermek medence*
3 légkamrás medence,  
öntapadó javítófolttal
méret: kb. 122 cm x 25 cm (Ø x ma),
2 éves kortól ajánlott
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

méret: 23 - 28

Kisgyermek vagy gyermek strandszandál*
szellős és kényelmes viselet a forró nyári napokra, a rugalmas 
sarokpánt biztos tartást ad
méret: 22 - 30
1 199 Ft/pár

1 199 Ft

/pár

önbözőnböző

Ø 23 cm

1 799 Ft

/darabBuborékfújó játék*
különböző vidám játékokhoz, a speciális  
folyadékkal hosszú ideig használható,  
különböző motívumok, pl. Verdák,  
Minyonok, Jégvarázs, Mancs őrjárat stb.
1 799 Ft/db

frizbiszettfrizbfrizbiszettbiszett

buborékfújó 
pisztoly

buborékfújó kard

Gumilabda*
különböző motívumokkal, mint pl. Jégvarázs, 
Minyonok, Verdák, Mancs őrjárat stb., alkalmas 
bármely korosztály számára
méret: Ø 23 cm vagy Ø 13 cm
699 Ft/db

Gyermek WC-ülőke vagy fellépő vagy bili*
• WC-ülőke: minden kereskedelmi forgalomban kapható 

WC-hez használható, az érintkező felületeken gumival 
ellátva, hogy biztosan tapadjon a WC-kagylón, anatómiailag 
megfelelően kialakított ülőfelület kis háttámlával, a fröccsenés 
elleni védelemnek köszönhetően higiénikusan tiszta vagy

• fellépő: biztos tartás a gumírozott lábaknak és a csúszásgátló 
felületnek köszönhetően, max. terhelhetőség: 100 kg vagy

• bili: ergonómiailag megfelelő kialakítás, csúszásgátló bevonat 
a nagyobb biztonság érdekében

1 199 Ft/db

1 199 Ft

/darab

különböző 
színek és formák

méret: 25 - 30

ALDI | 8



229 Ft

/csomagPaula puding*
• csokoládés vagy
• vaníliás vagy
• epres foltokkal
2 x 100 g/csomag
1 145 Ft/kg

csomag
g

Gabonaszelet*
• Nesquik vagy
• Cini Minis
4 x 25 g/doboz
2 690 Ft/kg

269 Ft

/doboz

Kreatív foglalkoztatófüzet*
szórakoztató, izgalmas és változatos 
foglalkoztatófüzetek gyermekeknek, 
többféle cím
1 299 Ft/db

Fészekhinta*
beltéri és kültéri használatra egyaránt  
alkalmas, masszív és időjárásálló, a kötél 
hossza 105-180 cm között állítható,  
Ø 110 cm, terhelhetőség: max. 150 kg,  
3 éves kortól ajánlott
12 990 Ft/db

12 990 Ft

/darab

Úti társasjáték*
játék és szórakozás kicsiknek és nagyoknak,  
sokféle különböző játék, pl. Imbolygó torony, 
Kockapóker, Egérvadászat, Torpedó stb.
999 Ft/doboz

999 Ft

/doboz
A felelősségteljes

erdőgazdálkodás jelzése

ek, 

1 299 Ft

/darab

Dán vajas keksz*
díszdobozban
750 g/doboz
2 665,33 Ft/kg

1 999 Ft

/doboz

1111214191

** biztonságos játék

** 

Foglalkoztatófüzet  
LEGO minifigurával*
foglalkoztatófüzet izgalmas képregénnyel, szórakoztató 
történetekkel, fejtörőkkel és minifigurával, többféle cím
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

Csatos ételtartó doboz, 2 darab*
BPA-mentes, mosogatógépben mosható és  
mikrohullámú sütőben is használható,  
űrtartalom: 
• 200 ml vagy 
• 160 ml vagy 
• 140 ml
2 darab/készlet
499,50 Ft/db 999 Ft

/készlet

Verseskönyv gyermekeknek*
a népszerű szerző, Bartos Erika  
nagy sikerű verseskönyvei 
• Bárányfelhők - Gyerekversek vagy 
• Százlábú - Versek óvodásoknak vagy  
• Zakatoló - Gyerekversek vagy  
• Zsákbamacska - Versek óvodásoknak
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

11 990 Ft

/szett

Játék íjszett céltáblával*
kezdők és haladók részére, a szett tartalma:
• céltábla, méret: 64 cm x 65 cm (ho x ma),
• íj, méret: 132,5 cm x 23 cm (ho x szé),
• húr és 3 darab tapadókorongos nyíl
11 990 Ft/szett

a céltábla egyben 
tárolódoboz is

ÚÚÚ ii áá jjjáájá éék*kkk**V kkö kkkkkkkkk kkkkk kkkkkk***

a céltáblaa egybea céltáblaa eá gb baa céltábla egybe
tárolódoboz istárolódobo bódoá ó

gygy
tárolódoboz ioz iss
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Gyermek flitteres póló*
100 % pamut, bőrbarát  
és nagyon kényelmes
méret: 116 - 164
2 499 Ft/db

Kisgyermek leggings, 2 darab*
kiváló minőségű, kevert  
pamutanyag, az elasztán- 
tartalomnak köszönhetően  
tökéletesen illeszkedik
• hosszú szárú vagy
• 3/4-es szárú
méret: 62/68 - 98/104
2 darab/csomag
649,50 Ft/db

különböző színek 
és hosszúságok

Kisgyermek szett,  
2 részes*
100 % pamut, bőrbarát  
és kényelmes viselet,
póló és hozzá illő
rövidnadrág
méret: 74/80 - 98/104
1 799 Ft/szett

1 799 Ft

/szett

különböző színek 
és modellek

1 299 Ft

/csomag

2 499 Ft

/darab

Kisgyermek hálóruha, 2 darab*
100 % pamut, bőrbarát és kényelmes viselet
• rövid pizsama, 2 garnitúra: méret: 62/68 - 98/104 vagy
• kezeslábas, 2 darab: méret: 62/68 - 86/92 vagy
• hálóing, 2 darab: méret: 74/80 - 98/104
2 garnitúra vagy 2 darab/csomag
999,50 Ft/garnitúra/db

1 999 Ft

/csomag

különböző 
modellek

különböző színek 
és motívumok

Baba nyári hálózsák*
100 % pamut, bőrbarát  
és kényelmes viselet,  
könnyű nyári anyagból
• rövid ujjú vagy
• hosszú ujjú, levehető ujjakkal
hossz: 70 cm, 90 cm vagy 110 cm
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

Gyermek szandál*
ultrakönnyű, tépőzáras
méret: 24 - 35
1 999 Ft/pár

1 999 Ft

/pár

286-03-SHS B17

Pelenkatasak, 100 darab*
• ideális a használt pelenkák tiszta  

és higiénikus eltávolításához
• egyesével kivehető  

és egyszerűen lezárható
• otthoni használatra vagy  

utazáshoz is alkalmas
100 darab/csomag
4,99 Ft/db

499 Ft

/csomag

599 Ft

/flakon

Fürdető és sampon*
2 az 1-ben
400 ml/flakon
1 497,50 Ft/l

Feliratos baba body, 2 darab*
100 % pamut, bőrbarát és kényelmes  
viselet, alul patentokkal a gyorsabb  
pelenkacsere érdekében
• rövid ujjú vagy
• spagettipántos
méret: 50/56 - 98/104
2 darab/csomag
749,50 Ft/db

en

1 499 Ft

/csomag

mágikus flitterekkel: 
a flittereket különböző 

irányba simítva más 
és más minta jelenik meg

© 2015–2018 emoji company GmbH. 
All rights reserved. Licensed by 
Bavaria Media GmbH.

2 699 Ft

/csomag/darab

Moltonkendő vagy -matracvédő*
univerzális molton babakendő, 3 darab:
• használható takaróként, morzsolgató kendőként  

vagy pelenkakendőként
• szépen kidolgozott díszítővarrással
• bőrbarát anyag, puha és rendkívül nedvszívó
• fehérített vagy nyomott mintás,  

kedves gyermekmotívummal
• méret: 75 x 75 cm vagy

  60 °

kendő:

  95 °

matracvédő:

szett, 

arát 
et,

04

Ft

g

molton anyagú matracvédő, 1 darab:
• véd a szennyeződések ellen
• nedvszívó és bőrbarát anyag
• rendkívül puha és ellenálló
• könnyen méretre vágható
• asztalvédő terítőként vagy  

babakocsibetétként  
való használatra is alkalmas

• méret: 90 x 150 cm
3 vagy 1 darab/csomag
899,67 / 2 699 Ft/db
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MINŐSÉGI MEGOLDÁSOK

Elemtöltő kijelzővel*
• egyidejűleg max. 4 darab újratölthető elem gyors  

és biztonságos feltöltéséhez
• NiMH és NiCd újratölthető elemekhez alkalmas
• töltőáram: 500 mAh
• rövidzárlat, túltöltés és túlfeszültség elleni védelem
• ellenőrző lámpa minden töltőhelyhez
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.

Multifunkciós nyomtató*
TS3150
• multifunkciós rendszer: nyomtatás, 

szkennelés és másolás, WLAN-funkció és 
Cloud Printing

• szegély nélküli nyomtatás
• nyomtathat közvetlenül okostelefonról 

vagy tabletről
13 990 Ft/db

újratölthető

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.

3 499 Ft

/darab

Összecsukható távcső*
• 10-szeres nagyítás
• 40 mm átmérőjű objektív
• tárolótáskával és tisztítókendővel
3 499 Ft/db

13 990 Ft

/darab

2 499 Ft

/darab

Újratölthető elem*
rendkívül nagy teljesítmény
• mignon (AA), 4 darab: 2 500 mAh vagy
• mikro (AAA), 4 darab: 900 mAh vagy
• 9 V-os elem, 1 darab: 200 mAh
4 vagy 1 darab/csomag
249,75 / 999 Ft/db

999 Ft

/csomag/darab

Ft

endővel

fekete vagy fehér 
színben

MINDEN SZOMBATON ÉS VASÁRNAP 10:00 - 18:00

vékenységségéé kekrekrekkkrőlőőlől ől ószószószólólólló 19711977197/200/2/20/20114414. ék ééé
olgaltatasok/elektromos-vagy-

** - ellenőrzött 
         gyártás
     - minőség
     - biztonság 

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.

másolás

nyomtatás

másolá ll
szkennelés

újratölthető AA, AAA 
és 9 V-os elemekhez 
alkalmas

JÚNIUS 2. ÉS 24. KÖZÖTTJÚÚÚÚNIUS 2 ÉS 24 KÖZÖ
ALDI A GYEREK SZIGETEN

NIUS 2. ÉS 24. KÖZ
ÓBUDA, HAJÓGYÁRI-SZIGET

Á

Smoothie-
kóstolás!
Igyunk egészséges  

finomságokat!

: )

É

: ) MiniALDI
Profi eladó vagy vásárló  

szeretnél lenni? Tedd magad  
próbára az ország legkisebb  

ALDI üzletében!  
Legyen a munka is csupa  

szórakozás!
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11 990 Ft

/darab

Kötött ülőpuff*
a huzat anyaga 100 % pamut, modern ülőbútor,  
bármely lakótérben használható, a kötött bevonat  
exkluzív megjelenést kölcsönöz 
méret: Ø 50 cm x 30 cm
11 990 Ft/db

5 999 Ft

/garnitúra

Állatmintás ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras  
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
5 999 Ft/garnitúra

  60 °

fotórealisztikus  
állatmotívumokkal

Lábtörlő*
beltéri és kültéri használatra 
egyaránt alkalmas, tisztítja  
a cipő talpát és felszívja  
a nedvességet  
méret: 45 x 75 cm
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

a cipzár segítségével 
egyedileg tölthető

Párna „Soft Touch”*
• a huzat anyaga: 100 % pamut
• elegáns és finom mako- 

batiszt anyag
• rendkívül bőrbarát
• kiváló minőségű, üreges  

szálú golyókból álló töltet
• valódi pehely érzetét kelti
• kellemesen száraz alvási  

környezetet és pihentető  
alvást biztosít

• méret: 70 x 90 cm
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

fofo
áláll

A NYUGALOM

SZIGETE

huzat:

  60 °

huzat:

3 999 Ft

/darab

Női vagy férfi fürdőköntös*
egyes modellek kapucnival
női méret: S - L
férfi méret: S - XL
3 999 Ft/db

  40 °

Párna „
• a huzat an
• elegáns é

batiszt an
• rendkívül
• kiváló min

álú l

  60 °

huzat:

női modellek

férfi modellek

yókból á
hely érze
en szára
tet és pih
tosít
x 90 cm

b

szálú goly
• valódi peh
• kellemese

környezet
alvást bizt

• méret: 70
2 999 Ft/db

606060606060 °°°°

huzat:

6 499 Ft

/darab

Nyári takaró „Soft Touch”*
• a huzat anyaga: 100 % pamut
• elegáns és finom mako-batiszt anyag
• rendkívül bőrbarát
• kiváló minőségű, 4-szeresen üreges 

szálból álló töltet 
• valódi pehely érzetét kelti
• kellemesen száraz alvási környezetet  

és pihentető alvást biztosít
• méret: 140 x 200 cm
6 499 Ft/db

Hidegen tartó funkció: A hőszigetelő bélés, valamint a teljesen 
lezárható fedél az élelmiszerek hosszú ideig tartó hidegen 
tartását teszik lehetővé.

i

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

  60 °

3 999 Ft

/garnitúra

i

Termo-bevásárlókosár*
kívül strapabíró poliészter szövettel, belül hőszigetelő 
bélés és habszivacs, kiváló minőségű, könnyű  
alumíniumváz és -fül, különböző színek és minták
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab
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OLASZ
ÍZUTAZÁS

499 Ft

/üveg

Passzírozott  
paradicsom*
680 g/üveg
733,82 Ft/kg

2 199 Ft

/üveg

999 Ft

/üveg

Fűszeres olívaolaj*
• chilis vagy
• bazsalikomos vagy
• fokhagymás
250 ml/üveg
3 996 Ft/l

Prémium töltött tészták*
• cappelletti prosciutto crudo - sonkával vagy
• tortelloni pomodoro, ricotta e origano -  

paradicsommal, ricottával és oregánóval vagy
• ravioli all´aroma di tartufo - 

szarvasgomba-aromával
280 g/csomag
1 425 Ft/kg

399 Ft

/dobozSpagetti vagy 
penne rigate*
durum száraztészta
500 g/doboz
798 Ft/kg

319 Ft

/csomag

399 Ft

/csomag

Olasz olívaolaj*
extra szűz
750 ml/üveg
2 932 Ft/l

Arborio  
rizottórizs*
500 g/csomag
638 Ft/kg
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799 Ft

/doboz/darab

999 Ft

/csomag

999 Ft

/csomag

799 Ft

/csomag

1 199 Ft

/csomagAntipasto Italiano*
felvágott-specialitások
• Prosciutto Verona,
• Coppa és
• Salame Emilia
110 g/csomag
10 900 Ft/kg

Parmigiano Reggiano*
olasz keménysajt, kb. 29 %  
abszolút zsírtartalom
/kg
6 590 Ft/kg

699 Ft

/doboz

Bivalymozzarella*
kb. 23 % abszolút  
zsírtartalom
• klasszikus vagy
• mini
150 g/doboz
4 660 Ft/kg

Olasz sajtkülönlegesség*
• Tomini olajban: kb. 25 % abszolút  

zsírtartalom vagy
• Caciotta szarvasgombával:  

kb. 27 % abszolút zsírtartalom
150 g/doboz/darab
5 326,67 Ft/kg

799 Ft

/csomag

Salame di Prosciutto*
eredeti olasz sonkaszalámi
100 g/csomag
7 990 Ft/kg

Bresaola della Valtellina*
levegőn szárított, 
olasz marhasonka
80 g/csomag
12 487,50 Ft/kg

Asiago d’Allevo DOP*
olasz, félzsíros keménysajt,
kb. 31 % abszolút zsírtartalom
/kg
2 990 Ft/kg

t

zolút  

299 Ft

/darab

Prosciutto di Parma*
tengeri sóval ízesített, 16 hónapig érlelt,
eredeti olasz nyers sonka, szeletelt
100 g/csomag
9 990 Ft/kg

Focaccia Grande*
finom szendvicsalap,  
15 % margarinos-paradicsomos-
zöldfűszeres töltelékkel
190 g/darab
1 573,68 Ft/kg

6 590 Ft/kg

659 Ft/100 g

2 990 Ft/kg

299 Ft/100 g

Tomini*
olasz sajtkülönlegesség,
kb. 29 % abszolút zsírtartalom
2 x 90 g/csomag
4 438,89 Ft/kg

„Az Év Terméke Díj” elnevezésű innovációs termékdíjazási rendszert a PRODUCT 
OF THE YEAR HUNGARY Kft. működteti. A díj nyerteseit a szakmai zsűri előszűrése 
után a megkérdezett fogyasztók választják meg egy országos, 2 000 fős, 
Magyarország városi lakosságára reprezentatív online közvélemény-kutatáson. 
A  választási folyamatról további információkat a productoftheyear.hu 
weboldalon talál.

A kenyérfélék 
kategória győztese.  
A GfK Hungária  
2 000 fős közvélemény-
kutatása alapján.ALDI | 14



ANGEBOTE
Grüne

AZ ALDI-VAL ÉRDEMES

MOST UTAZNI IS

Lignano, Olaszország 
Hotel Helvetia****  
2 éjszaka 2018.06.08. és 2018.09.16. 
között félpanziós ellátással
személyenként 28 990 Ft-tól**

A részleteket és további ajánlatainkat 
keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

Nero di Troia IGT*
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, félszáraz, olasz vörösbor, rubinvörös, 
gránátvörös reflexekkel, illata tiszta, szilva-, cseresznye-, szeder-, narancshéj- 
jegyekkel, enyhe fűszeresség, lekvárosság, zöldfűszerek és csokoládé jellemzi,  
a garaton tiszta, lédús, ideális oldalashoz, rizottóhoz, valamint előételekhez,  
javasolt fogyasztási hőmérséklet: 16 - 18 °C
13,5 % alkoholtartalom 
0,75 l/üveg
2 132 Ft/l 1 599 Ft

/üveg

Cantuccini*
• mandulás vagy
• csokoládés
300 g/csomag
1 996,67 Ft/kg

119 Ft

/pohár

449 Ft

/csomagKakaós 
tiramisupiskóta*
200 g/csomag
2 245 Ft/kg

Appassimento Rosso Veneto IGT*
száraz, olasz vörösbor, bíborvörös, illata tiszta, érett aromájú, szárított gyümölcs  
és rumban érlelt gyümölcsök, szederlekvár, csokoládé és medvecukor jellemzi,  
a garaton tiszta, érett aromájú, ideális vadragukhoz, sültekhez, hagymás  
rostélyoshoz, valamint kemény sajtokhoz,
javasolt fogyasztási hőmérséklet: 18 °C  
14 % alkoholtartalom 
0,75 l/üveg
2 665,33 Ft/l

1 999 Ft

/üveg

429 Ft

/csomag

Amarettini*
olasz mandulás 
sütemény
250 g/csomag
1 716 Ft/kg

1 199 Ft

/üveg

SAN ZENONE
Rosé Tre Venezie IGT*
félszáraz, olasz rozé, lédús, friss bor, piros  
bogyós gyümölcsökre jellemző aromával  
és enyhén fanyar lecsengéssel, ideális  
spagetti arrabbiatahoz, grillezett  
zöldségekhez és aperitifként,
javasolt fogyasztási hőmérséklet: 8 - 10 °C  
12,5 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
1 598,67 Ft/l

Szénsavas üdítőital*
• citrom vagy
• mandarin
0,33 l/doboz
754,55 Ft/l

249 Ft

/doboz

Jogobella  
Panna Cotta*
• epres vagy
• őszibarackos vagy
• meggyes vagy
• áfonyás
150 g/pohár
793,33 Ft/kg

349 Ft

/csomag399 Ft

/csomagGabonakeksz*
• élelmi rostban gazdag,  
 extra ropogós vagy
• gyümölcsös
250 g/csomag
1 596 Ft/kg

A
o
s
2
1 599 Ft

/csomag

Olasz szakácskönyv*
Paradicsomszósz
színes fotókkal illusztrált szakácskönyv, 
kiváló olasz ízvilágú receptekkel
1 999 Ft/db
kiváló olasz ízvilágú receptekkel
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

l*

csokoládés:

599 Ft

/csomag

Teljes kiőrlésű 
keksz*
élelmi rostban gazdag
350 g/csomag
1 711,43 Ft/kg

Spumante Rosé Millesimato*
extra száraz, olasz habzóbor
0,75 l/üveg
2 665,33 Ft/l

1 999 Ft

/üveg

Gabonakeksz*
zabpehellyel
250 g/csomag
1 396 Ft/kg

Angelo Poretti sör*
• Bock Rossa, 7,0 %  
 alkoholtartalom vagy
• Bock Chiara, 6,5 %  
 alkoholtartalom vagy
• Premium Lager,  
 5,5 % alkoholtartalom 
0,33 l/üveg
754,55 Ft/l

249 Ft

/üveg

r**
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.03. vasárnaptól

8 999 Ft

/darab

Fürdőszobai vagy konyhai csaptelep*
minden csaptelep magasfényű, krómozott felületű, a kar speciális 
mechanikájának köszönhetően víz- és energiatakarékos funkcióval, 
forrázás elleni védelemmel felszerelt, szerelőkészlettel együtt kapható
• mosdócsaptelep vagy
• mosogató csaptelep: gyorsrögzítő rendszerrel vagy
• kád- és zuhanycsaptelep: zajcsökkentővel vagy
• zuhanycsaptelep: beállítható hőmérséklet-szabályzóval
8 999 Ft/db

A mosogató és a mosdócsaptelep ECO-funkcióval:  
- vízfogyasztás: a kar középső helyzetbe állításával   
 csökkenthető az átfolyó víz mennyisége, 
- energiaköltségek: a kar középső helyzetében nem   
 keveredik meleg víz a csapvízhez.

i
víztakarékos funkció

mosdócsaptelep

Öblítő*
koncentrátum,  
111 mosáshoz elegendő
• Sensitive vagy 
• Fresh Sky
2,775 l/flakon
432,07 Ft/l

Ö

999 Ft

/készlet

WC-kefe-készlet*
WC-kefe-tartó és WC-kefe  
peremtisztító kefével, nehéz  
talp a nagyobb stabilitás  
érdekében
999 Ft/készlet

különböző modellek 
fehér, acélszürke vagy 

gránit színben

héz 

Ö
k
1
•
•
2
4

Ö

kkülönbkkülönb
fehér, afehér, ar,r, a

grágrárá

7 999 Ft

/darab

Motívumos WC-ülőke*
kiváló minőségű műanyagból, minden  
hagyományos méretű WC-hez illeszkedik,  
rögzítőanyagokkal együtt kapható
7 999 Ft/db

0000040928

mosogató csaptelep

TISZTASÁG

ÉS ÁPOLÁS

1 199 Ft

/flakon

999 Ft

/csomag

Sparkly White fogkrém, 2 tubus*
gyógynövényes fehérítő fogkrém, nem tartalmaz 
kémiai fehérítőt, 100 % növényi aktív hatóanyag- 
tartalommal, parabénmentes
2 x 75 ml/csomag
6 660 Ft/l

129 Ft

/darab

Szappan*
• kamilla vagy
• olíva
90 g/darab
1 433,33 Ft/kg

v hatóanyag

kád- és  
zuhanycsaptelep

Kamilla toalettpapír,  
24 tekercs*
3 rétegű
24 tekercs/csomag
45,79 Ft/tekercs

1 099 Ft

/csomag

 zuhanycsaptelep
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Az ionizáló funkció gyors és kíméletes  
szárítást tesz lehetővé, érezhetően  
kevesebb statikus feltöltődéssel,  
a fényesebb és egészségesebb hajért.

i

4 999 Ft

/darab

Elektromos bőrkemé-
nyedés eltávolító*
• könnyen, gyorsan távolítja el a 

megkeményedett bőrt a lábak-
ról, a kézről és a könyökről

• görgők magas minőségű 
kőbevonattal

• innovatív működési elv: a csiszo-
lóbetét 360°-ban körbefordul, 
másodpercenként 46-szor

• elemekkel és 2 darab fejjel 
(közepes és durva)

4 999 Ft/db

gyors, egyszerű és  
fájdalommentes  
bőrkeményedés- 
eltávolítás

A forgófejek párnázottak, 
amely különösen az érzékeny 
részeken kényelmesebbé teszi 
a kezelést.

i

4 999 Ft

/készlet

Elektromos manikűr-  
és pedikűrkészlet*
• nagy teljesítményű hálózati üzem 

adapterrel
• fokozatmentes sebességbeállítás,  

2 000 - 4 600 ford./perc
• ergonomikus kialakítás
• jobb/bal forgásirány
• 7 különböző fej: 1 durva zafírkorong,  

1 finom zafírkorong, 1 vékony/kerek 
zafírfej, 1 vékony/hegyes zafírfej,  
1 finom zafírkúp, 1 durva/nagy  
méretű zafírhenger, 1 filckúp

• cipzáras tárolótáskával
4 999 Ft/készlet

szép, ápolt kéz- 
és lábkörmök

1 999 Ft

/darab

Zuhanyfüggöny*
műanyag, könnyen kezelhető  
és vízlepergető, 12 darab  
megerősített fűzőlyukkal  
és rögzítőkarikákkal  
méret: 180 x 200 cm
1 999 Ft/db   30 °

4 999 Ft

/darab

Ionizáló hajszárító*
• teljesítmény: 1 800 - 2 200 W
• kiváló minőségű készülékház ABS- 

műanyagból, behajtható markolattal
• hideglevegő-funkció
• 3-féle hőfok és 2 sebességfokozat
• túlmelegedés elleni védelem
• levehető levegőszűrő
• kábelhossz: 1,80 m
• akasztóval
4 999 Ft/db

összecsukható: 
utazáshoz praktikusan 

használható

hajformázó fúvókával 
és diffúzorfejjel

3 999 Ft

/darab

Női elektromos borotva*
• nedves és száraz borotváláshoz is alkalmas
• bőrbarát, Stork márkájú fólia
• beépített bőrfeszítő (felállítja a szőrszálakat) az 

alaposabb borotválás érdekében
• a levehető vágófej könnyen tisztítható és ápolható
• csúszásmentes, puha tapintású felületek
• dupla vágófej
• praktikus akasztó a zuhanyzóban  

történő tároláshoz
• üzemidő: kb. 120 perc
• tartozékok: tisztítókefe, átlátszó  

védőkupak, elemek
3 999 Ft/db

ható

lób
má

• ele
(kö

4 99

Az ionizáló funkció gyors és kíméletes  
szárítást tesz lehetővé, érezhetően  
kevesebb statikus feltöltődéssel,  
a fényesebb és egészségesebb hajért.

i

al

különböző modellek

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.

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.

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

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

külökülülö

2 999 Ft

/darab

Személymérleg*
• nagy méretű, jól olvasható LCD-kijelző
• 8 mm vastag biztonsági üveg
• automatikus kikapcsolás
• max. teherbírás: 180 kg
• beosztás: 0,1 kg
• a túlterhelés és az elem töltöttségi  

szintjének kijelzése
• elemekkel együtt kapható
2 999 Ft/db

különböző színekben

2 699 Ft

/csomag/darab

Rattanhatású kosár*
• fedeles tárolókosár, 2 darab:  

méret: 38,5 x 28 x 18,5 cm vagy
• univerzális kosár 2 füllel, 1 darab:  

méret: 55,5 x 37 x 28 cm vagy
• szennyestartó kosár, oldalt 4 nyílással,  

1 darab: méret: 58,5 x 38 x 26 cm
2 vagy 1 darab/csomag
1 349,50 / 2 699 Ft/db

2 999 Ft

/csomag

Pótfejek bőrkeményedés-  
eltávolítóhoz, 3 darab*
• kiváló minőségű kőbevonattal a durva bőr, 

a kérges részek és a bőrkeményedések 
alapos eltávolításához

• kényelmes használat még az érzékeny 
helyeken is a párnázott forgófejeknek 
köszönhetően

• közepes (világosszürke) és durva  
(sötétszürke) változatban

3 darab/csomag
999,67 Ft/db

alkalmas a Silk‘n és az 
Easyhome márkájú 
bőrkeményedés-
eltávolítókhoz5 999 Ft

/darab

Akkumulátoros borotva*
• nagy teljesítményű Li-ion akkumulátor (újratölthető)
• 3 pengés vágórendszer dupla vágófóliával és  

beépített vágófejjel a hosszabb szálakhoz
• nedves és száraz borotváláshoz is alkalmas
• a vágófej levehető és könnyen tisztítható
• rövid töltési idő: csak 90 perc
• üzemidő: 60 perc (teljes feltöltés esetén)
• fröccsenő víz ellen védett (IPX6)
• hálózati adapterrel, tárolótáskával,  

tisztítókefével és védőkupakkal
5 999 Ft/db

Az elektromos és 
hulladékgazdál
Korm. rendele
informaciok
hulladek/

tő)

)

beépített utazási funkció: aktiválás  
(és deaktiválás) a be-/kikapcsoló gomb 
nyomva tartásával

különböző színekben

különböző 
színekben

tartozékokkal

LED visszajelző 
fény

kitolható vágófej 
a hosszabb 

szőrszálakhoz
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05.31 - 06.06. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

FA
NT

ASZTIKUS

ÁR

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

Hortenzia
10 cm-es cserépben, 
többféle színben
999 Ft/db

Nyári növény 
9 cm-es cserépben, 
többféle
299 Ft/db

999 Ft

/darab

299 Ft

/darab

499 Ft

/darab

vízigényes

ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

Szegfű*
12 cm-es cserépben, különböző 
színek és fajták, ágyásokba 
vagy dézsába, kültérre, télálló
599 Ft/db

599Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

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

799 Ft

/csokor

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

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

CsCserreeCsCs
cm-cm-ee112 
bbfébfélttööb

mérsékelten mérsékeltersékeltenn
vízigényesvízigényenyess

fé i éfé i é

249 349 Ft 

Ft/csomag

-100 Ft

399 699 Ft 

Ft/doboz

-42 % Áfonya
I. osztály 
200 g/doboz
1 995 Ft/kg

Saláta
többféle
I. osztály 
100 g/csomag 
2 490 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

449 799 Ft 

Ft/csomag

-43 %

FRISS ÉS MAGYAR

179
 299 Ft 

Ft/csomó

-40 %

FRISS ÉS MAGYAR

299 499 Ft 

Ft/kg

-40 %

Nektarin
I. osztály 
500 g/doboz 
598 Ft/kg

299 499 Ft 

Ft/doboz

-40 %

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
400 g/csomag
1 122,50 Ft/kg

Újburgonya
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

Csomós sárgarépa
I. osztály 
/csomó 
179 Ft/csomó
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

06.02 - 06.03. szombat - vasárnap 

Tejital
csokoládés vagy 
epres vagy 
vaníliás vagy 
kakaós
500 ml/palack
398 Ft/l

Marha-
gulyáshús
marhalapockából
400 g/tálca
2 747,50 Ft/kg

Felvágott specialitások
baromfifelvágott vagy
sajtos bécsi felvágott vagy
bécsi felvágott 
100 g vagy 80 g/csomag
2 790 / 3 487,50 Ft/kg

Tésztaszósz
bolognai vagy 
zöldséges vagy  
pulykahúsos vagy 
friss sajtos
475 g/üveg
945,26 Ft/kg 

Orsótészta 
durumbúzából 
500 g/csomag
318 Ft/kg

Különféle desszertek
somlói galuska vagy 
feketeerdő-desszert 
150 g/pohár
926,67 Ft/kg

449 599 Ft 

Ft/üveg

-25 %

159
 199 Ft 

Ft/csomag

-20 %

139
 189 Ft 

Ft/pohár

-26 %
279
 399 Ft 

Ft/csomag

-30 %

199
 249 Ft 

Ft/palack

-20 %
1 099 1 299 Ft 

Ft/tálca

-200 Ft

FRISS ÉS MAGYAR

169
 349 Ft 

Ft/kg

-51 %FRISS ÉS MAGYAR

249
 379 Ft 

Ft/darab

-34 %
Fűszernövény
többféle
I. osztály 
/darab
249 Ft/db

Új fejeskáposzta
I. osztály 
/kg 
169 Ft/kg

ALDI | 19



AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
AAAZ AAAAZ AAALDA
MOST UTAZNI IS

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

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

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

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

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

AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:                  2018.05.31 - 06.13.

További ajánlatainkat keresse 
az aldi-utazas.hu weboldalon!

HOTEL CAPITOL***

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

2018.06.08. és 2018.09.30. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos 

reggelivel, esténként háromfogásos választható 
menüvel

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

Foglalási kód: 9238005

HOTEL VALAMAR RUBIN***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3 vagy 4 éjszaka  

2018.06.06. és 2018.10.06. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos  

reggelivel és vacsorával
• a Valamar Crystal szálloda tengervizes 

medencéjének használata (nyitvatartás 
a helyszíni kiírás szerint)

• részvétel a Valamar Rubin, Crystal vagy Diamant 
szállodák saját szervezésű szabadidős programjain (helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9237873

STRANDHOTEL KÄRNTNERHOF****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2 vagy 3 éjszaka  

2018.06.03. és 2018.10.14. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos 

reggelivel, esténként háromfogásos választható 
menüvel

• 20 % kedvezmény a belépő árából a Moosburg 
golfklubban teljes árat fizető vendégenként 
(pályaengedély szükséges)

Foglalási kód: 9237689

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással 

32 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással 

22 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

31 990 Ft-tól

FELSŐ-ADRIA, OLASZORSZÁG

JESOLO

ISZTRIA, HORVÁTORSZÁG

POREČ

KARINTIA, AUSZTRIA

PÖRTSCHACH

Közvetlenül a homokos strandon, legközelebbi buszmegálló: 100 m, városközpont: 
400 m. 
Felszereltség: étterem, reggelizőszoba, tévészoba, lift, terasz, úszómedence 
(szeptember közepéig, időjárásfüggő), szabad helyek függvényében napozóágyak 
a medencénél, valamint parkoló. 
Elhelyezés: kétágyas vagy háromágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 2 éves korig: 100 %, 3-9 éves korig: 50 %, 
10-12 éves korig: 30 % és 13-18 éves korig: 10 % árengedmény 2 teljes árat fizető 
vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.
Fontos információ: idegenforgalmi adó: 1,50 €/fő/nap 10 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. 

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba/háromágyas szoba

2 éjszaka 32 990 Ft-tól

3 éjszaka 48 990 Ft-tól

4 éjszaka 59 090 Ft-tól

7 éjszaka 98 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.**

Betonos és kavicsos strand: 50 m, legközelebbi buszmegálló és városközpont: 800 m. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, társalgó, 
olvasószoba, tévészoba, kerékpártároló, WIFI, lift, terasz, édes- és tengervizes 
medence ellenáramoltatóval (a Valamar Crystal szállodában, szeptember közepéig, 
időjárásfüggő), szabad helyek függvényében napozóágyak és napernyők 
a medencénél. Térítés ellenében: napozóágyak és napernyők a tengerparton, 
valamint parkolóhely: 3 €/nap/személyautó.
Elhelyezés: kétágyas vagy háromágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 13 éves korig: 100 % és 14-18 éves korig: 50 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Kétágyas szoba
„Extra” Háromágyas szoba

2 éjszaka 22 990 Ft-tól 28 990 Ft-tól 24 990 Ft-tól

3 éjszaka 33 990 Ft-tól 43 990 Ft-tól 37 990 Ft-tól

4 éjszaka 45 990 Ft-tól 58 990 Ft-tól 50 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.**

Központi elhelyezkedés, közvetlenül a Wörthersee partján, saját stranddal, 
Pörtschach vasútállomása: 500 m. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, borospince, társalgó, 
olvasószoba, tévészoba, napozórét, szabad helyek függvényében napozóágyak és 
napernyők, valamint parkolóhely. 
Elhelyezés: kétágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 8 éves korig: 100 %, 9-14 éves korig: 50 % és 
15-18 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információ: idegenforgalmi adó: 1,95 €/fő/nap 16 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. 

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Négyágyas szoba

2 éjszaka 31 990 Ft-tól 35 990 Ft-tól

3 éjszaka 47 990 Ft-tól 53 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.**

Pörtschach

BécsA

CZ

I

D

Graz

© Clive Handerson
© woerthersee.com 

Steinthaler Gert

Jesolo

Velence

Firenze

I

ATCH

Poreč

San MarinoI

HR

Velence

Egyszerű • Megbízható • Olcsó • Kényelmes • Biztonságos

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.

SZÜLETÉSNAPI AJÁNLATUNK ÉS AJÁNDÉKUNK

Utalványkód: ALDI10

2018.06.01. és 2018.06.30. közötti online vagy 
telefonon történő foglalás során adja meg 
az ALDI10 utalványkódot a kedvezmény 
érvényesítéséhez! További részletek a promóciókról az aldi-utazas.hu weboldalon.

AJÁNDÉK  
JOHNSON & JOHNSON UTAZÓSZETT  
AZ ALDI 10. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL!
Foglalja le utazását 2018.06.01 és 2018.06.30. között telefonos ügyfélszolgálatunkon 
vagy az aldi-utazas.hu weboldalon, és megajándékozzuk egy minőségi 
kozmetikumokat rejtő praktikus utazószettel, hogy még kényelmesebb 
legyen az útja. 

Utazzon velünk jobban, okosabban!

10 % KEDVEZMÉNY

MINDEN FOGLALÁSRA
% EDKEDVEZMÉNY

JÚNIUSBAN
NDEN FOGLALÁSR
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