
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 06.14. CSÜTÖRTÖKTŐL 06.20. SZERDÁIG    

2 499Ft

/darab
Női farmer 
rövidnadrág*
2 499 Ft/db

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. 24. hét aldi.hu

SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

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

Vödrös tejföl
20 % zsírtartalom
850 g/vödör
492,94 Ft/kgg

Gyulai vagy csabai 
páros kolbász 
250 g/csomag
2 076 Ft/kg

519
 699 Ft 

Ft/csomag

-25 %

 
Toalettpapír
3 rétegű, sárga 
10 x 200 lap/csomag
79,90 Ft/tekercs

Alma- vagy 
light almanektár
50 % gyümölcstartalom
1,5 l/doboz
166 Ft/l

249 349 Ft 

Ft/doboz

-28 %

419
 529 Ft 

Ft/vödör

-20 %

Gyermek pizsama*
1 799 Ft/garnitúra

1 799 Ft

/garnitúra

799 949 Ft 

Ft/csomag

-150 Ft

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.14-től 06.20-ig!

6 499 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.

Fagylaltkészítő gép*
6 499 Ft/db

FORTÉLYOKHOZ
KONYHAI

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 8 - 9. OLDALAKON!

06.14. csütörtöktől 06.17. vasárnaptól

06.17. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 11. OLDALON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.14. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

JJ

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

369 499 Ft 

Ft/csomag

-26 %

Csirke felsőcombfilé
bőr nélkül,  
védőgázas csomagolásban
500 g/tálca
1 078 Ft/kg

Érvényes  
06.14-től 06.20-ig!

539 659 Ft 

Ft/tálca

-18 %

Kiváló minőségű magyar tej a Tolnatej Zrt.-től!

 
ESL tej
3,5 % zsírtartalom 
hosszabb ideig friss 
csavarkupakkal
1 l/doboz
179 Ft/l

499 659 Ft 

Ft/darab

-24 %

179
 229 Ft 

Ft/doboz

-21 %

499 639 Ft 

Ft/darab

-21 %

Karaván sajt
bükkfával füstölt, 
ömlesztett
arany vagy
klasszikus
200 g/darab 
2 495 Ft/kg

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

Marhahátszín*
natúr vagy
marinádozott
/kg
4 990 Ft/kg

279
 349 Ft 

Ft/doboz

-20 %

 
Sertéspárizsi
400 g/darab
1 247,50 Ft/kg

Mini májpástétom 
tejszínes vagy light
5 x 26 g/csomag
2 146,15 Ft/kg

279
 379 Ft 

Ft/csomag

-26 %

Mediterrán szalámi vagy 
alpesi szelet
szeletelt 
100 g/csomag
4 190 Ft/kg

419
 599 Ft 

Ft/csomag

-30 %

Darált sertéshús
zsírtartalom: max. 30 % 
500 g/tálca 
898 Ft/kg 449 549 Ft 

Ft/tálca

-100 Ft

az eladási ár az egyes 
terméken található

4 990 Ft/kg

499 Ft/100 g

Kapható 06.14-től 
a készlet erejéig!
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Kedvező árral

köszöntjük a nyarat!

06.16. szombatig

 
Borotvagél 
érzékeny bőrre vagy
klasszikus
200 ml/flakon
2 995 Ft/l

Napraforgóolaj
1 l/flakon
449 Ft/l

Fitt szilvás táska 
90 g/darab
877,78 Ft/kg

79
 99 Ft 

Ft/darab

-20 %

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 - 14 °C 

SZÁRNYASOKHOZ, 
BORJÚSÜLTEKHEZ, 

DESSZERTEKHEZ

EGER

Debrői 
hárslevelű
védett eredetű, 
klasszikus, 
félédes fehérbor
0,75 l/üveg
532 Ft/l

Grissotti
szezámmagos vagy 
szezámmagos-mákos-
lenmagos vagy 
olívaolajos-sós
200 g/csomag
1 645 Ft/kg

Deospray vagy 
deostift
whitewater vagy citron 
150 ml vagy 50 ml/darab
4 326,67 / 12 980 Ft/l

spray:

329
 399 Ft 

Ft/csomag

-17 % 319
 399 Ft 

Ft/csomag

-20 %

699 899 Ft 

Ft/csomag

-22 %

399 599 Ft 

Ft/üveg

-33 %

959 1 099 Ft 

Ft/csomag

-140 Ft

449 499 Ft 

Ft/flakon

-50 Ft

649 899 Ft 

Ft/darab

-27 %
599 655 Ft 

Ft/flakon

-56 Ft

Száraz 
kutyaeledel
3 kg/csomag
319,67 Ft/kg

3 kg

Mogyorókrémes 
ostyaszelet
167 g/csomag
1 910,18 Ft/kg

Margarin*
natúr
60 % zsírtartalom
450 g/doboz
820 Ft/kg

Bécsi kávé
őrölt, pörkölt
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

Kapható 06.14-től 
a készlet erejéig!

369Ft

/doboz
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.17. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

89
 109 Ft 

Ft/darab

-18 %

Sovány 
krémtehéntúró
1 % zsírtartalom
250 g/tégely
716 Ft/kg

Grana Padano
olasz keménysajt,  
15 hónapig érlelt,  
visszazárható  
csomagolásban 
300 g/darab
3 996,67 Ft/kg

179
 229 Ft 

Ft/tégely

-21 %

199
 259 Ft 

Ft/doboz

-23 %

249
 329 Ft 

Ft/doboz

-24 %

1 199 1 799 Ft 

Ft/darab

-600 Ft

849 999 Ft 

Ft/darab

-150 Ft

    
Jegeskávé
klasszikus vagy 
laktózmentes vagy
light
1 l/doboz
299 Ft/l

 
Szardínia 
növényi 
olajban
125 g/doboz 
2 211,11 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Burgonya-
püré
alappor 
345 g/doboz
721,74 Ft/kg

Vastagkolbász
csemege vagy 
paprikás 
500 g/darab
1 698 Ft/kg

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

Tejszínes joghurt 
„Summer Edition”*
juharszirupos-diós vagy 
mangós-licsis vagy 
ananászos-kókuszos vagy 
rebarbarás-vaníliás
150 g/pohár
1 326,67 Ft/kg

Angol karaj
100 g/csomag
2 990 Ft/kg

229
 349 Ft 

Ft/csomag

-34 %

299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

429 499 Ft 

Ft/csomag

-14 %

Kapható 06.17-től 
a készlet erejéig!

199 Ft

/pohár

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

 
Téliszalámi
szeletelt
70 g/csomag
6 128,57 Ft/kg 

Tejsüti 
28 g/darab
3 178,57 Ft/kg
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06.20. szerdáig

Mogyoró- vagy 
szezámolaj*
250 ml/üveg
2 396 Ft/l

139
 179 Ft 

Ft/doboz

-22 %

599 799 Ft 

Ft/üveg

-25 %

249 349 Ft 

Ft/üveg

-28 %

299 369 Ft 

Ft/csomag

-18 %499 579 Ft 

Ft/csomag

-13 %

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ ÉS 
SZÁRNYASOKHOZ

SZEKSZÁRD

SZEKSZÁRD
Merlot Rosé
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű, 
száraz rozé 
0,75 l/üveg 
798,67 Ft/l

Macskaeledel
többféle 
205 g/doboz 
678,05 Ft/kg

Fűszermalom
többféle 
100 g, 50 g, 40 g,  
30 g vagy 20 g/üveg
2 490 / 4 980 / 6 225 /  
8 300 / 12 450 Ft/kg 

Granada sütemény
tejcsokoládés vagy kókuszos-étcsokoládés
200 g/csomag
1 495 Ft/kg

 
Görög 
olívabogyó
zöld vagy 
kalamata olívabogyó
350 g/üveg
1 745 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Gyümölcsös müzli
többféle gyümölccsel vagy 
mazsolával és 
mogyorófélékkel 
1 000 g/csomag
499 Ft/kg

Kapható 06.17-től 
a készlet erejéig!

599Ft

/üveg

yó 349 449 Ft 

Ft/üveg

-22 %

1.  Vásároljon bármely  terméket az ALDI üzleteiben!

2.  Regisztráljon a www.nyerjentvt.hu  oldalon!

3. NYERJEN  Samsung TV-t!

6 db TV
Nyeremény:

A 
ké

p 
ill

us
zt

rá
ci

ó.

A vásárlást igazoló blokkot ôrizze meg! A tájékoztatás nem teljes körû, további információk  
a blokkfeltöltéssel és a játékszabályzattal kapcsolatban: www.nyerjentvt.hu

A játék idôtartama: 2018. június 1 – 30.

Kapható 06.17-től 
a készlet erejéig!999Ft

/csomag

349 449 Ft 

Ft/flakon

-22 %

Öblítő
szuperkoncentrátum,
25 mosáshoz elegendő,
többféle
750 ml/flakon
465,33 Ft/l

3D White 
fogkrém
3D White vagy 
3D White Fresh 
100 ml/tubus
3 990 Ft/l

Baba törlőkendő*
sensitive
56 darab/csomag
7,13 Ft/db

399 499 Ft 

Ft/tubus

-20 %

Kapható 06.17-től 
a készlet erejéig!

399Ft

/csomag

Mosogatószer*
Tea tree & Mint
2 x 900 ml/csomag
555 Ft/l

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.14. csütörtöktől

1 299 Ft

/csomag

Prodomo*
őrölt, pörkölt kávé
100 % arabica
250 g/csomag
5 196 Ft/kg

Classic*
szemes kávé
500 g/csomag
3 998 Ft/kg

1 999 Ft

/csomag

169 Ft

/pohár

Belriso Choco Special*
csokoládés tejberizs
• eperöntettel vagy
• meggyöntettel
200 g/pohár
845 Ft/kg

249 Ft

/palack

Tejital*
zsírszegény
• banános vagy
• csokoládés vagy
• kókuszos-pisztáciás
400 g/palack
622,50 Ft/kg

Gold*
instant kávé
100 g/üveg
14 990 Ft/kg

1 499 Ft

/üveg

Tonhalsaláta*
• kuszkusszal vagy
• mexikói vagy
• babbal
160 g/doboz
4 993,75 Ft/kg

799 Ft

/doboz

799 Ft

/doboz

Tonhal olívaolajban*
160 g/doboz
7 682,69 Ft/kg (töltőtömeg)

299 Ft

/doboz

Camembert*
• natúr vagy 
• chilis vagy 
• fokhagymás vagy
• zöld borsos
90 g/doboz
3 322,22 Ft/kg

699 Ft

/doboz

Csokoládés növényi ital*
• kókusz vagy
• mandula
1 l/doboz
699 Ft/l

Crema d’Oro Peru*
szemes kávé
1 kg/csomag
4 999 Ft/kg

4 999 Ft

/csomag
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Vitalis ropogós müzli*
• tejcsokoládéval, 375 g vagy 
• gyümölcsökkel, 300 g
375 g vagy 300 g/doboz
1 864 / 2 330 Ft/kg

699 Ft

/doboz

Vitalis Knusper Plus müzli*
• dupla csokoládés vagy
• gyümölcsös
450 g/doboz
2 220 Ft/kg

999 Ft

/doboz

Vitalis zabkása*
• étcsokoládés, 30 %-kal  

kevesebb cukorral, 62 g vagy
• vörös áfonyás, laktózmentes, 55 g
62 g vagy 55 g/csomag
2 403,23 / 2 709,09 Ft/kg

149 Ft

/csomag

469 Ft

/doboz

Csemegekukorica*
670 g/doboz
822,81 Ft/kg (töltőtömeg)

279 Ft

/csomag

Maxi Mix*
kréker- és  
sósperec-keverék
100 g/csomag
2 790 Ft/kg

219 Ft

/doboz

Világos sör*
5,0 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
438 Ft/l

1 299 Ft

/doboz
Merci*
4 krémes-gyümölcsös ízben:
joghurt-citrom, meggy-,  
eper-, barack-maracuja ízű, 
töltött csokoládészeletek
250 g/doboz
5 196 Ft/kg

149 Ft

/darab

Dobostortaízű müzliszelet*
30 g/darab
4 966,67 Ft/kg

Ft

CitrusFriss gyümölcsital*
extra gyümölcsrosttal
• lime-citrom vagy
• grapefruit- vagy
• narancsízű
1 l/doboz
279 Ft/l

279 Ft

/doboz

PP

Light üdítőital*
• grapefruit-pomelo vagy
• narancs- vagy
• kaktuszfügeízű
1,5 l/palack
112,67 Ft/l

169 Ft

/palack

219 Ft

/csomag

Vitalis quinoa- és 
rizskása*
sárgabarackos,
gluténmentes
59 g/csomag
3 711,86 Ft/kg
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  60 °

2 999 Ft

/darab
Gyermek fürdőlepedő*
100 % pamut, velúrhatású, többféle
méret: 70 x 140 cm
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/szett

Baba ruhaszett, 3 részes*
bőrbarát és rendkívül  
kényelmes viselet
• sapka,
• rövid ujjú body: 

alul patentokkal a könnyebb  
pelenkacsere érdekében és

• rövidnadrág:  
kényelmes derékrésszel

méret: 50/56 - 86/92
2 999 Ft/szett

2 999 Ft

/csomag/szett

Lányka dzsörzéruha vagy fiú szett*
bőrbarát és rendkívül kényelmes viselet
• lányka dzsörzéruha, 2 darab vagy
• fiú szett, 2 részes
méret: 98/104 - 134/140
2 darab vagy 1 szett/csomag
1 499,50 Ft/db / 2 999 Ft/szett

különböző színek  
és modellek

Ft2 999 Ft/db

Lányka leggings*
bőrbarát és rendkívül kényelmes viselet, 
az elasztántartalomnak köszönhetően 
tökéletesen illeszkedik
• hosszú szárú vagy
• 3/4-es szárú
méret: 98/104 - 134/140
1 399 Ft/db

1 399 Ft

/darab

a vagy fiú szett*
lmes viselet

KIS SZUPERHŐSÖKNEK

lányka dzsörzéruha

gyermek pizsama

kisgyermek hálóing

a rövidnadrágok 
kivételével:

Kisgyermek pizsama vagy hálóing*
bőrbarát és rendkívül kényelmes viselet
• lányka: rövid pizsama vagy hálóing vagy
• fiú: rövid pizsama
méret: 74/80 - 110/116
1 499 Ft/garnitúra/db 1 499 Ft

/garnitúra/darab

a szürke rövid- 
nadrágok kivételével:

Gyermek pizsama*
bőrbarát és rendkívül kényelmes viselet 
méret: 122/128 - 158/164
1 799 Ft/garnitúra

1 799 Ft

/garnitúra

a  szürke modellek 
kivételével:

különböző színek  
és motívumok
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Solo vagy Solomino  
játékkártya*
fordulatos, szórakoztató,  
2 - 10 játékos részére,  
6 éves kortól ajánlott
1 699 Ft/csomag

1 699 Ft

/csomag

Kisgyermek mesekönyv*
kedves, humoros és kalandos mesék  
a legkisebbeknek, többféle cím
1 799 Ft/db 1 799 Ft

/darab

2 699 Ft

/doboz

Pitypang és Lili társasjáték*
vidám kártyajáték Pásztohy Panka  
kedves mesefiguráival,  
2 - 4 játékos részére,
3 - 6 éves kor  
között ajánlott
2 699 Ft/doboz

Gyermek könyv*
Barátnőm, Bori vagy Barátom, Berci
kisiskolásoknak szóló hosszabb történetek, 
önállóan olvasó gyermekeknek  
is ajánlható, többféle cím
1 299 Ft/db

599 Ft

/csomag

Tanulókártya*
különféle oktató játékkártyák  
gyermekeknek
• Ismerd meg a KRESZ-  

táblákat! vagy
• Mennyi az idő?
599 Ft/csomag

599 Ft

/csomag

Játékkártya 4 az 1-ben*
kártyajáték állatok képeivel,  
adataival, memória-, 
kvartett-, Fekete Péter  
és reflexjáték egyben,  
32 lapos, többféle
599 Ft/csomag

LEGO® játékkészlet*
modelltől függően 1,5 éves kortól  
14 éves korig ajánlott, többféle
2 699 Ft/készlet

Foglalkoztatókönyv*
Vidám vakáció
gyermekeknek szóló szórakoztató  
feladatok a szünidő idejére  
Geronimo Stiltonnal,  
többféle cím
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

1 799 Ft/db

Napló zárral vagy persely*
titkos napló zárral vagy  
persely népszerű motívumokkal,  
pl. Barbie, Mancs őrjárat, Minnie,  
Verdák, Bosszúállók
799 Ft/db

799 Ft

/darab

2 699 Ft

/készlet

Mini hátizsák*
kisiskolásoknak és óvodásoknak, 
különböző motívumokkal,  
pl. Mancs őrjárat, Hot Wheels,  
Minnie, Trollok
méret: 24 x 20 x 9 cm
4 499 Ft/db

4 499 Ft

/darab

Kreatívszett nyomdával vagy  
68 részes kreatívszett*
kiváló segítség új technikák  
megismeréséhez és  
a kreativitás fejlesztésében, 
többféle
3 999 Ft/szett

3 999 Ft

/szett

Varázstükör kreatívszett*
fejleszti a gyermekek kézügyességét: a középen álló átlátszó 
műanyag lap visszatükrözi a kész rajz kontúrját és a gyerekek ezt 
követve, saját kezűleg tudják megrajzolni kedvenc figurájukat  
egy üres lapon, többféle
1 999 Ft/szett

1 999 Ft

/szett

Mesefilm DVD*
többféle cím
999 Ft/db

999 Ft

/darab

75194 
Első rendi TIE Vadász™ 
Microfighter

75193 
Millenium Falcon™ 
Microfighter

60171 
Hegyi szökevények

10748
Emma kisállat partija

Vitatigris multipack*
100 % gyümölcstartalom
epres vagy banános
4 x 90 g/csomag
1 525 Ft/kg

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
1100101001010001 001
eeepppprree
4444 xx4 x44 x4 x4 x4 xxxxx4444 444 9999
1 51 555551 511 51111 51 52222222222252252252

A 4 darabos 100 %-os SIÓ Vitatigris gyümölcspüré 
csomagokhoz kivágható kupont adunk ajándékba, 

mellyel az egész család 15 % kedvezménnyel  
válthat jegyet a budapesti MiniPoliszba!

Bővebb információ: a termék csomagolásán!
A kupon beváltható: 2018. december 31-ig.

549 Ft

/csomag

1 299 Ft

/darab
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

©Glückskarriert

Certified by CU822122 
 

Érvényes: baba body, 
gyermek póló, lányka ruha 

vagy overál

Certified by CU822122 
 

Érvényes: baba body, baba nadrág, 
gyermek póló, gyermek szoknya 
vagy rövidnadrág, lányka overál

3.1.

2.
5.

4.

06.17. vasárnaptól

2 499 Ft

/darab

Lányka ruha  
vagy overál  
bio pamuttal*
bőrbarát és rendkívül  
kényelmes viselet
méret: 98/104 - 146/152
2 499 Ft/db

3.

a melange-csíkos 
modell kivételével:

Baba body  
bio pamuttal,  
2 darab*
bőrbarát és rendkívül 
kényelmes viselet
méret: 62/68 - 86/92
2 darab/csomag
999,50 Ft/db

1.

2 699 Ft

/csomag

Baba nadrág  
bio pamuttal,  
2 darab*
bőrbarát és rendkívül kényelmes 
viselet, rugalmas derékrésszel
méret: 62/68 - 86/92
2 darab/csomag
1 349,50 Ft/db

2. Gyermek póló 
bio pamuttal,  
2 darab*
bőrbarát és rendkívül  
kényelmes viselet
méret: 98/104 - 146/152
2 darab/csomag
1 249,50 Ft/db

2 499 Ft

/csomag

4. Gyermek szoknya vagy  
rövidnadrág bio pamuttal,  
2 darab*
bőrbarát és rendkívül kényelmes viselet 
méret: 98/104 - 146/152
2 darab/csomag
1 349,50 Ft/db

2 699 Ft

/csomag

5.

1 999 Ft

/csomag

ALDI | 10



1 999 Ft

/darab

Női csipkés póló*
csipkeszegéllyel, ill. -betétekkel, többféle nyak-
kivágással, rövid ujjú vagy ujjatlan fazon  
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

szűk szabás

2 499 Ft

/darab

Női farmer rövidnadrág*
5 zsebes fazon, divatos részletekkel, pl. rojtokkal, ill.  
denim vagy koptatott hatással, tökéletesen illeszkedik  
méret: 36 - 44
2 499 Ft/db

szűk szabás

1 999 Ft

/darab

Férfi piké pólóing*
100 % pamut, rövid ujjú, divatos részletekkel, 
egyes modellek nyomott mintával 
méret: 48/50 - 56
1 999 Ft/db

kel, 

Női hosszított póló leggingsszel*
rövid ujjú, hosszított póló viszkózanyagból,  
egyes modellek nyomott motívumokkal,  
hozzáillő, egyszínű leggings, capri vagy  
7/8-os hosszal  
méret: 36/38 - 44/46
2 999 Ft/garnitúra

Női nyári szoknya*
divatos nyomott mintás, bélelt szoknya,  
rugalmas derékrész divatos díszítő-  
szegéllyel és megkötőszalaggal,  
enyhén bővülő fazon
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Női dzsörzékardigán*
különböző egyszínű modellek, félhosszú 
ujjú, gombos, enyhén karcsúsított 
méret: 36/38 - 44/46
1 799 Ft/db

1 799 Ft

/darab

2 999 Ft

/garnitúra

2 999 Ft

/darab

Férfi nyári 3/4-es nadrág*
100 % pamut, 3/4-es hossz,   
cargo zsebekkel 
méret: 48 - 56
2 999 Ft/db

CSINOS

testhezálló szabás

normál szabás

különböző színek 
és modellek

ALDI | 11
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59 990 Ft

/darab

Kombinált hűtőszekrény*
• energiahatékonysági osztály: A++
• fagyasztó hasznos űrtartalma: 43 l
• hűtő hasznos űrtartalma: 122 l
• hasznos űrtartalom összesen: 165 l
• energiafogyasztás: 160 kWh/év
• tárolási idő üzemzavar esetén: 15 óra
• fagyasztási teljesítmény: 2,5 kg/24 óra
• a hűtőrészben: 3 darab üvegpolccal (ebből  

2 magassága állítható), frissentartó rekesszel 
zöldségek tárolásához és 3 darab ajtópolccal

• a fagyasztórészben: 3 darab fagyasztórekesszel
• klímaosztály: N, ST
• automatikus leolvasztás a hűtőrészben
• az ajtónyitás iránya változtatható
• elöl állítható magasságú lábakkal
• méret: 143 x 49,5 x 56,2 cm (ma x szé x mé)
• nettó tömeg: 41 kg
59 990 Ft/db

3 év
helyszíni szerviz

Aquastop rendszerrel: biztonsági mechanizmus a vízzel való elárasztás megakadályozására, 
hiba esetén megszakítja a vízellátást a befolyócsőben. Ha túl sok víz folyik át a befolyócsövön, egy 
szelep (műanyag doboz a cső falhoz közeli végén) elzárja a vizet közvetlenül a zárószelep alatt.

LED-kijelző

LED-izzó, 3 darab*
átlagos élettartam: 15 000 óra,  
színvisszaadás: Ra 80,  
melegfehér (2 700 K)
• körte alakú LED-izzó: 8,5 W  

(~ 60 W), E27 (806 lm) vagy
• gyertya alakú LED-izzó: 5,5 W  

(~ 40 W), E14 (470 lm) vagy
• LED-reflektorizzó: 4,7 W  

(~ 50 W), GU10, (345 lm)
3 darab/csomag
833 Ft/db

29 990 Ft

/darab

hűtőtérfogat: kb. 18 l

2 különböző 
színben

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

19 990 Ft

/darab

Dizájn konyhai csaptelep*
kihúzható fejjel, magasfényű krómozott 
felülettel, ECO-kartus a takarékos víz- 
fogyasztás érdekében, átfolyó 
vízmelegítőhöz is használható
• U-alakú vagy
• L-alakú
19 990 Ft/db

biztonsági mechanizmus a vízzel való elárasztás megakgakkk dááadáadáadáadályolyolyolyolyo áááásázászászászázászásáááááraáráraáraáraáraáraára,, ,
a vízellátást a befolyócsőben. Ha túl sok víz folyik át a befolyócsövön, egy 
a cső falhoz közeli végén) elzárja a vizet közvetlenül a zárószelep alatt.

kompakt készülék,  
max. 6 terítékhez

Mosogatógép*
• energiahatékonysági osztály: A+
• tisztítási osztály: A
• szárítási hatékonyság: A
• 6-féle mosogatóprogram  

(intenzív, eco, üveg, gyors stb.) 
• az indítás 1 - 24 órán belül  

programozható
• méret: kb. 55,5 x 50 x 43,8 cm
• tömeg: kb. 21,5 kg
59 990 Ft/db

krény*
y: A++

FORTÉLYOKHOZ
KONYHAI

/

mbinált hKom
• rene giahatékony
• yasztfagy ó haszno
• ő hasznos űrthűtő
• znos űrthasz artal
• rene giafogyaszt
•• tt ooláslási ii idődő üzeüzemmároáro
• yasztfagy ási teljes
• űtőra hű észben: 3

agassága állí2 ma
dségek tárolázöld

• gyaszta fag órészb
• maosztklím ály: N, S
• automatikus leoo
• jtaz a ónyitás irán
• állíthatállíthatelölelöl ó magó mag
• rméret: 143 x 49,5 
• tnettó tömeg: 41 k

90 Ft/db59 99

333333 éé33333 vv
vizzíni szervizhehheeellyyszyszíh ly ni szerviz

ezüst vagy fehér 
színben

frissentartó 
rekesz 

zöldségek 
tárolásához

autóban is használható

Mini hűtőszekrény*
• ideális a háztartásban, az irodában, 

kempingezéskor stb. 
• LED-kijelző
• hűtés: 18 - 23 °C-kal a környezeti 

hőmérséklet alá
• a hőmérséklet 4 - 60 °C között 

beállítható
• ECO-kapcsoló
29 990 Ft/db

L-alakú

víztakarékos kartus

görgős rendszerrel a szállításhoz

tartalom nélkül

tartalom nélkül

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.

51,5 cm

28 cm

33,4 cm

59 990 Ft

/darab

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

U-alakú

A mosogatószer és mosogatótabletta, All in One, 40 darab termékek csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban állnak rendelkezésre. 
Előfordulhat, hogy a mosogatószer termék egyes áruházainkban nem minden illatban vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

Mosogatószer*
többféle
1,5 l/flakon
266 Ft/l

Mosogatógép- 
tabletta, All in One,  
40 darab*
hatékony összetevőket  
tartalmaz, mosogatásonként  
elegendő 1 darab tabletta
40 darab/doboz
24,98 Ft/db

1,5 liter

ó

1,5 l/flakon
266 Ft/l

1 51 5

ószer és mosogaga óótóttótablblablettetttaaa AAll inó é óóó

/l

ig korlátozott számban és választékban állnak rendelkezésre

1 darab tabletta
doboz
b

399 499 Ft 

Ft/flakon

-100 Ft

,  

t

999 1 199 Ft 

Ft/doboz

-200 Ft

Jacquard konyharuha, 
3 darab*
100 % pamut, gyorsan száradó  
és különlegesen nedvszívó anyag  
méret: 50 x 70 cm
3 darab/csomag
399,67 Ft/db

1 199 Ft

/csomag

2 499 Ft

/csomag
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A kíméletes összezúzás optimálisan  
hozza elő a friss fűszernövények, ill.  
a fokhagyma aromáját.

i

minden típusú tűzhelyhez alkalmas, 
beleértve az indukciós tűzhelyeket is

Nemesacél serpenyő, Ø 28 cm*
minőségi nemesacélból készült, kiváló  
minőségű ILAG® Ultimate tapadásgátló  
bevonattal, energiatakarékos és zsír- 
szegény sütéshez, mosogatógépben  
mosható
5 999 Ft/db

minden típusú tűzhelyhez alkalmminden típusú tűzhelyhez alkaez alkalmlm
beleértve az indukciós tűzhelyeke

p yp y
beleértve az indukciós tűzhelyeűs tűzhelyekeke

28 cm*
áló 

átló  
r-
n 

2 599 Ft

/készlet

2 499 Ft

/készlet

5 999Ft

/darab

mindkét oldala 
használható

a vákuum révén a doboz 
tartalma tovább friss marad

Vákuumos frissentartódoboz-készlet*
használható mikrohullámú sütőben, fagyasztó- és  
hűtőszekrényben, mosogatógépben mosható,  
-40 és +100 °C között hőálló
• négyzet alakú készlet, 3 darabos:  

űrtartalom: 700, 1 500 és 3 000 ml vagy
• téglalap alakú készlet, 3 darabos:  

űrtartalom: 500, 1 300 és 2 600 ml vagy
• kerek készlet, 2 darabos: 

űrtartalom: 2 500 és 4 400 ml
3 vagy 2 darab/készlet 
2 499 Ft/készlet

4 499 Ft

/darab

nagy méretű 
LCD-kijelző

a kalóriatudatos 
táplálkozáshoz

6 499 Ft

/darab

saját ízlése szerint készíthet 
fagylaltot és sörbetet

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.

Fagylaltkészítő gép*
• 1 liter fagylalt készíthető vele 40 perc alatt 

(használat előtt a hűtőtartályt kb. 24 órára 
tegyük a fagyasztóba)

• hűtőfolyadékkal, védőtetővel, 
keverőlapáttal és receptötletekkel

• levehető motorblokk a védőtető 
egyszerűbb tisztításához

• csúszásgátló talpak a nagyobb  
stabilitás érdekében

• a burkolat mérete: 23 x 22 cm,  
a hűtőtartály: Ø 15 cm

6 499 Ft/db
adagolónyílás  
az összetevők  
betöltéséhez

5 999 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.

tálalási javaslat

Sütinyalóka-készítő vagy gofrisütő*
tapadásgátló bevonattal ellátott sütőlapok, csúszásmentes 
lábak, visszajelző lámpák, túlmelegedés elleni védelem 
• sütinyalóka-készítő: egyszerre 12 darab sütinyalóka 

készítéséhez, tállal a lehűtéshez és dekoráláshoz, 24 darab 
újrafelhasználható műanyag pálcikával és egy villával vagy

• gofrisütő: 4 darab, negyedkör alakú, belga gofri egyidejű 
elkészítéséhez, a mellékelt fogóval könnyen kivehető  
az elkészült gofri

5 999 Ft/db

Tápértékelemző mérleg*
• 950-féle élelmiszer tápanyag- és energiatartalma 

előre programozva, valamint 50 tárhely az egyedileg 
rögzíthető adatokhoz

• kiszámolja a kilokalóriákat, kilojoulokat, zsírt, kenyér-
egységet, fehérjét, szénhidrátot és koleszterint

• 99 tárhely
• könnyen leolvasható LCD-kijelző 
• biztonsági üvegből készült mérőfelület  

(5 kg teherbírás)
• tára mérési funkció
• automatikus kikapcsolás
• túlterheltség-kijelzés
4 499 Ft/db

Vágódeszkakészlet, 6 részes*
6 darab műanyag vágódeszka légyűjtő peremmel 
és fogantyúval, valamint helytakarékos tartóval, 
mosogatógépben mosható 
a deszkák mérete: kb. 25,5 x 15 cm (ho x szé)
2 599 Ft/készlet

Bambusztál*
100 % bambusz
2 vagy 1 darab/készlet
1 249,50 / 2 499 Ft/db

Mozsár*
kézzel készített, természetes  
anyagból készült termék
2 199 Ft/db

2 999 Ft

/darab

2 199 Ft

/darab

2 499 Ft

/készlet/darab

fekete csiszolt vagy 
szürke csiszolatlan 

változatban

6,7 mm

Bambusztálca*
• kerek, méret: kb. Ø 35 cm vagy 
• szögletes, méret: kb. 40 x 30 cm
2 999 Ft/db

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és készletek

Wok serpenyő, Ø 28 cm*
masszív, kovácsolt alumíniumból készült,  
3 rétegű ILAG® Ultimate tapadásgátló 
bevonattal, mosogatógépben mosható
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab minden tűzhelytípushoz 
alkalmas, az indukciós 
tűzhelyek kivételével

különböző 
színekben

külö
nb

öz
ő színekben

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 
szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.
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279
 349 Ft 

Ft/csomag

-20 %

Grillburger
fűszeres húspogácsa 
• marhahússal és  

szalonnával vagy 
• marhahússal
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

599 799 Ft 

Ft/csomag

-25 %

 
Hamburger- 
húspogácsa
51 % marhahús
1 kg/csomag
849 Ft/kg

Ínyenc szószok
• chili vagy 
• édes chili vagy 
• bbq vagy 
• koktél
300 ml/flakon 
1 330 Ft/l 399Ft

/flakon

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

szezonális   
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

Hamburger-
zsemle vagy
hot-dog kifli
300 g vagy 250 g/csomag
730 / 876 Ft/kg

mag

219
 249 Ft 

Ft/csomag

-12 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

állandó  
kínálatunkból

 RECEPT

AVOKÁDÓS
CSIRKEBURGER

%

849 1 149 Ft 

Ft/csomag

-26 %

Lapkasajt
többféle 
250 g/csomag 
1 116 Ft/kg
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Kukoricamix
• mexikói vagy
• olívás vagy 
• texasi
300 g/doboz
710,71 / 750,94 Ft/kg
(töltőtömeg) 

199
 299 Ft 

Ft/doboz

-33 %

799 Ft

/palack

Jegestea*
• barack vagy
• citrom-licsi vagy
• citrom-kaktuszfüge
1,5 l/palack
219,33 Ft/l

Mustárkülönlegesség
többféle
200 g/tubus
995 Ft/kg 199

 279 Ft 

Ft/tubus

-28 %

Majonézes 
torma
200 g/tubus
1 145 Ft/kg 229

 299 Ft 

Ft/tubus

-23 %

Konyhai papírtörlő,
8 tekercs*
3 rétegű, mintával
8 x 50 lap/csomag
149,88 Ft/tekercs

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

szezonális   
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

szezonális   
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

Ketchup*
klasszikus
570 g/flakon
1 226,32 Ft/kg

699 Ft

/flakon

699 Ft

/flakon

Majonéz*
70 % zsírtartalom 
395 g/flakon
1 769,62 Ft/kg

299 Ft

/üveg

Sangria*
a spanyolok világhírű, ízesített, 
bortartalmú nyári itala, fogyasztási 
javaslat: jól lehűtve, ízlés szerint  
friss gyümölcsökkel
7 % alkoholtartalom 
1,5 l/palack
532,67 Ft/l

649 Ft

/doboz

Füstölt 
grillsajt*
4 x 60 g/doboz
2 704,17 Ft/kg

SSSan
a sp
bort
java
friss

Ásványvíz*
• szénsavas vagy 
• szénsavmentes 
2 l/palack
39,50 Ft/l

1 199 Ft

/csomag

szezonális   
kínálatunkból

ási

Grillkolbász
• sajtos vagy 
• chilis vagy 
• fokhagymás
300 g/csomag
1 996,67 Ft/kg

329 Ft

/palack 79 Ft

/palack

Világos sör*
4,8 % alkoholtartalom 
0,33 l/üveg
906,06 Ft/l

Grillgomba
I. osztály 
400 g/doboz 
997,50 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

399 549 Ft 

Ft/doboz

-27 %

Padlizsán
I. osztály 
/darab 
149 Ft/db

149
 179 Ft 

Ft/darab

-16 %
Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

599Ft

/csomag

ALDI | 15



AJÁNLATAINK
BAJNOK

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.17. vasárnaptól

499 Ft

/csomag
XXL snack*
• mogyorós, 450 g vagy
• paprikás-chilis, 450 g vagy 
• baconízű, 250 g
450 g vagy 250 g/csomag
1 775,56 / 3 196 Ft/kg

Héjában sült 
burgonyachips*
• tengeri sós vagy
• paprikás vagy
• chilis
130 g/csomag
3 838,46 Ft/kg

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

369 449 Ft 

Ft/csomag

-17 %

199
 249 Ft 

Ft/csomag

-20 %

Party-mix 
csemege
• mogyoró-tökmag mix, 250 g vagy 
• földimogyoró-wasabi mix, 200 g vagy 
• földimogyoró-kukorica mix, 200 g 
250 g vagy 200 g/csomag
2 796 / 3 495 Ft/kg

 
Burgonyaszirom
• hagymás-tejfölös vagy 
• sós
125 g/csomag
1 592 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

699Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

7 999 Ft

/készlet/darab
könnyen felállítható és 

lebontható az össze-
hajtó mechanizmusnak 

köszönhetően

Összecsukható futballkapu*
stabil üvegszálas rudak, masszív háló, földnyársakkal és tárolótasakkal 
• 2 darab kis futballkapu: méret: 123 x 93 x 93 cm vagy
• 1 darab nagy futballkapu: méret: 270 x 150 x 150 cm
2 vagy 1 darab/készlet
3 999,50 / 7 999 Ft/db

ellenőrizve és tanúsítva a FIFA 
hivatalos International Matchball 
Standard kritériumai szerint

kizárólag a labda 
gömbölyödésére 
és varrataira:

4 499Ft

/darab

Futball-labda*
• kiváló minőségű labda minden  

talajhoz és időjárási körülményhez
• speciális, 2 technológiás eljárással  

készült (géppel varrott és ragasztott)
• speciális mikro PU-felületi struktúra a 

tökéletes aerodinamikai tulajdonságokért
• nagyfokú kopásállóság és tartósság
• optimális víztaszítás
• labdaméret: 5
• tömeg: 410 - 450 g
4 499 Ft/db

799 Ft

/csomag
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189
 229 Ft 

Ft/csomag

-17 %

Sajtos tallér
150 g/csomag
1 793,33 Ft/kg

139
 189 Ft 

Ft/üveg

-26 %

Szűretlen radler
citromos ízű sör
2,2 % alkohol tartalom
0,33 l/üveg
421,21 Ft/l

Pirított kukorica
• sós vagy 
• barbecue-ízű
140 g/csomag
1 350 Ft/kg

 
Pörkölt, sózott 
tökmag
200 g/csomag
1 745 Ft/kg

49
 69 Ft 

Ft/csomag

-28 %

Pörkölt napraforgómag
60 g/csomag 
816,67 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

állandó  
kínálatunkból

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
06.17-től 06.20-ig!

349Ft

/csomag

399Ft

/csomag

269 Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

állandó  
kínálatunkból

lislis

59
 79 Ft 

Ft/darab

-25 %
Kréker
• klasszikus vagy 
• sokmagvas
3 x 75 g/csomag
1 373,33 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Világos sör*
4,6 % alkoholtartalom 
0,5 l/doboz
358 Ft/l

179 Ft

/doboz

06.17-től 06.20-ig!06.1.17-től 06.20l 06.20-ig-ig!!

Goool! 
pálcikás 
jégkrém
vaníliás-
csokoládés
70 ml/darab
842,86 Ft/l

99 Ft

/darab
Focibuci
85 g/darab
1 164,71 Ft/kg

szezonális  
kínálatunkból

309Ft

/csomag

A HÓNAP FRISSEN SÜTÖTT PÉKÁRUJA!

A futball-világbajnokság hónapjának terméke,  

az igazi futballrajongók csemegéje.  

Futball-labda-mintájú finom és frissen sült zsemle.

Teljes kiőrlésű 
sörperec 
• natúr vagy
• szezámmagos
160 g/csomag
2 493,75 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.Mindig. Jobban. aa

AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
AAAZ AAAAZ AAALDA
MOST UTAZNI IS

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

AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:                  2018.06.14 - 06.27.

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.

További ajánlatainkat keresse 
az aldi-utazas.hu weboldalon!

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.

HOTEL CHRISTIAN***

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

2018.06.21. és 2018.09.30. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos 

reggelivel, esténként háromfogásos választható 
menüvel vagy gálavacsorával

• 2 napozóágy és 1 napernyő a tengerparton 
szobánként (május közepétől, időjárásfüggő)

Foglalási kód: 9243134

HOTEL BELI KAMIK***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3 vagy 4 éjszaka  

2018.09.08. és 2018.10.31. között
• ellátás: félpanzió plusz ellátás svédasztalos 

reggelivel és vacsorával, korlátlan 
italfogyasztással a vacsora mellé (víz, 
gyümölcslé, sör, bor)

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

Foglalási kód: 9243124

LANDGASTHOF ALMERWIRT***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.06.22. és 2018.10.28. között
• ellátás: félpanzió plusz ellátás svédasztalos 

reggelivel és vacsorával, délben levessel vagy 
harapnivalókkal, délután kávéval/teával és 
süteménnyel

• Hochkönig régiókártya*, amely számos 
kedvezményt biztosít, pl. Maria Alm, Dienten és 
Mühlbach településeken a hegyi vasút díjmentes használata, belépés Maria 
Alm strandjára (a tartózkodás időtartamára érvényes)

Foglalási kód: 9243121

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással 

21 390 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanzió plusz ellátással 

17 390 Ft-tól

Utazási mód Fő / 3 éj félpanzió plusz ellátással

27 990 Ft-tól

FELSŐ-ADRIA, OLASZORSZÁG

JESOLO
KVARNER-ÖBÖL, HORVÁTORSZÁG

KRK

SALZBURG, AUSZTRIA

MARIA ALM AM 
STEINERNEN MEER

Betonos, sziklás és kavicsos strand: 100 m, városközpont: 250 m. 
Felszereltség: étkező, bár, kávézó, tévészoba, terasz, kerékpártároló, fitneszterem, 
szabad helyek függvényében parkolóhely. Térítés ellenében: napozóágyak és 
napernyők a tengerparton, wellness- és szépségápolási szolgáltatások. 
Elhelyezés: kétágyas, háromágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 6 éves korig: 100 %, 7-13 éves korig: 50 % és 
14-18 éves korig: 20 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 0,55 ¤/fő/nap 11-17 éves korig, valamint  
1,10 €/fő/nap 18 éves kortól, a helyszínen fizetendő. A fitneszterembe gyermekek 
csak felnőtt kíséretében léphetnek be.

Ár/fő és 
tartózkodás

Kétágyas 
szoba

Háromágyas 
szoba

Kétágyas szoba 
erkéllyel / 

kétágyas szoba 
„Extra”

Tengerre néző 
négyágyas szoba

2 éjszaka 17 390 Ft-tól 18 190 Ft-tól 19 790 Ft-tól 21 390 Ft-tól

3 éjszaka 26 190 Ft-tól 27 390 Ft-tól 29 790 Ft-tól 32 190 Ft-tól

4 éjszaka 34 890 Ft-tól 36 490 Ft-tól 39 690 Ft-tól 42 890 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Jesolo

Velence

Firenze

I

ATCH

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

Központi helyen, homokos strand és a legközelebbi buszmegálló: 100 m.
Felszereltség: étterem, reggelizőhelyiség, bár, olvasószoba, tévészoba, lift, terasz, 
úszómedence (május közepétől szeptember közepéig, időjárásfüggő), szabad 
helyek függvényében parkolóhely.
Elhelyezés: kétágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 1 éves korig: 100 %, 2-6 éves korig: 50 %, 
7-12 éves korig: 30 % és 13-18 éves korig: 10 % árengedmény 2 teljes árat fizető 
vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.
Fontos információ: háziállatok engedélyezettek.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Négyágyas szoba

2 éjszaka 21 390 Ft-tól 23 790 Ft-tól

3 = 4 éjszaka* 32 190 Ft-tól 35 690 Ft-tól

7 éjszaka 71 490 Ft-tól 78 690 Ft-tól

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

Városközpont: 50 m, Saalfelden vasútállomása: 5 km. 
Felszereltség: étterem, étkező, kávézó, kerékpártároló,  terasz, napozórét, szabad 
helyek függvényében napozóágyak és napernyők, valamint parkolóhely. 
Elhelyezés: kétágyas, háromágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 11 éves korig: 100 %, 12-14 éves korig: 50 % 
és 15-18 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó:  1,55 €/fő/nap 15 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. Az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás napján 
reggelivel zárul.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Háromágyas szoba Négyágyas szoba

3 éjszaka 27 990 Ft-tól 29 990 Ft-tól 29 990 Ft-tól

4 éjszaka 37 990 Ft-tól 39 990 Ft-tól 39 990 Ft-tól

7 éjszaka 55 990 Ft-tól 60 990 Ft-tól 60 990 Ft-tól

*Hochkönig régiókártya: részletes információ az ALDI UTAZÁS telefonos 
ügyfélszolgálatán, valamint a https://www.hochkoenig.at/de/urlaub-salzburg/
card.html oldalon német és angol nyelven.

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Krk

San Marino

I

HR

Maria 
Alm

BécsA

CZ

I

D

Graz



Friss
zöldség és gyümölcs!

06.14 - 06.20. csütörtöktől szerdáig 

FA
NT

ASZTIKUS

ÁR

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

Többszínű, különleges petúnia
10,5 cm-es cserépben, 
többféle színben
299 Ft/db

Alokázia
12 cm-es cserépben
999 Ft/db

299 Ft

/darab

999 Ft

/darab

mérsékelt 
öntözést igényel
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

mérsékelt 
öntözést igényel
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

mérsékelt 
öntözést igényel
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

499 Ft

/darab

Begónia 
10 cm-es cserépben,
többféle színben
499 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

Mediterrán cserje*
19 vagy 20 cm-es cserépben, magasság  
cseréppel együtt: min. 70 cm, különböző fajták,  
pl. citrom, rozmaring, olíva, kumkvat, kalamondin vagy 
mirtuszlevelű narancs (chinotto), kültérre
6 999 Ft/db

6 999 Ft

/darab

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

Zöld növény*
15 vagy 17 cm-es cserépben, magasság 
cseréppel együtt: fajtától függően 80 - 100 cm, 
különböző fajták, pl. kislevelű fikusz,  
sárkányfa, datolyapálma,  
yucca pálma stb., beltérre
1 799 Ft/db

1 799 Ft

/darab

Pünkösdirózsa-csokor
5 szál/csokor
1 299 Ft/csokor

váza nélkül

1 299 Ft

/csokor

299 449 Ft 

Ft/kg

-33 %

FRISS ÉS MAGYAR

399 699 Ft 

Ft/csomag

-42 % Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
500 g/csomag
798 Ft/kg

Banán
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

469 699 Ft 

Ft/kg

-32 %Őszibarack
I. osztály 
/kg
469 Ft/kg

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

FRISS ÉS MAGYAR

249 499 Ft 

Ft/kg

-50 %

399 699 Ft 

Ft/kg

-42 % Édesburgonya
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

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

FRISS ÉS MAGYAR

59
 89 Ft 

Ft/darab

-33 %
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06.16 - 06.17. szombat - vasárnap 

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

p

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

Túródesszert
többféle 
180 g/tégely 
605,56 Ft/kg

 
Hámozott paradicsom
400 g/doboz
537,50 Ft/kg
(töltőtömeg)

 
Light extradzsem
sárgabarack vagy 
szamóca
390 g/üveg
894,87 Ft/kg

Levesmix
/kg
379 Ft/kg

Melegszendvicskrém
pizzás vagy hamburgeres vagy 
mexikói vagy provánszi
290 g/doboz
720,69 Ft/kg

Tarhonya
4 tojásos 
500 g/csomag
338 Ft/kg

349 439 Ft 

Ft/üveg

-20 %

109
 199 Ft 

Ft/tégely

-45 %

379
 539 Ft 

Ft/kg

-29 %

169
 225 Ft 

Ft/csomag

-24 %

129
 199 Ft 

Ft/doboz

-35 %
209 289 Ft 

Ft/doboz

-27 %

Főzőtök
I. osztály 
/kg 
199 Ft/kg

Málna
I. osztály 
125 g/doboz 
3 592 Ft/kg

449 599 Ft 

Ft/doboz

-25 %

FRISS ÉS MAGYAR

199
 399 Ft 

Ft/kg

-50 %
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