
10 éve együtt!
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK 

BIZALMÁT!

AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 06.21. CSÜTÖRTÖKTŐL 06.27. SZERDÁIG    

LED-fényfüzér XXL*
5 999 Ft/db

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.

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. 25. hét aldi.hu

159
 199 Ft 

Ft/doboz

-20 % 399 499 Ft 

Ft/doboz

-20 %UHT tej
1,5 % zsírtartalom 
csavarkupakkal 
1 l/doboz
159 Ft/l

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

Gyümölcsszelet
többféle
5 x 30 g/doboz
2 660 Ft/kg

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

349 449 Ft 

Ft/csomag

-22 %

Ft
2 999 Ft

/darab

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.

399 579 Ft 

Ft/csomag

-31 %

 
Szeletelt sajtmix 
250 g/csomag 
1 596 Ft/kg

Az árkedvezmény a termék 2017.06.08-tól érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

Szendvicssütő*
2 999 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.

Smoothie- 
készítő*
gyümölcspüré- 
készítő gép
5 499 Ft/készlet

AzAzAz Az AA eleeleeleeleeleee ktrktktrktrkttrktrtromoomoomoomooomoomomomoo s éés és és és és és es es es 

AAAzAAzAzAzAAAzAzAzAAz Az AA áááááááááá
szszszszszszszszsss

5 499 5 999 Ft 

Ft/készlet

-500 Ft

sssssss

Szuletesnapiajanlatunk

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 12. OLDALON!

06.21. csütörtöktől

06.21. csütörtöktől 06.24. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 15. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 2 - 3. OLDALAKON!

ptól



10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 06.21. csütörtöktől 10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 

Vendégeket vár vagy nassolni szeretne kicsit? Lepje meg magát SNACK FUN termékeinkkel! Kiváló minőségű, válogatott alapanyagokból, 
gondos recept alapján készülnek ropogtatnivalóink, melyek már tíz éve kedvenc kísérői baráti beszélgetéseknek, filmnézéseknek vagy a 
szurkolás izgalmas pillanatainak. Ha megkóstolja, Ön is biztosan megszereti mindegyiket!

10 éve
együtt!

A BIZALOM ELSŐ 10 ÉVE
BEMUTATJUK AZ ALDI MÁRKÁKAT

199
 239 Ft 

Ft/csomag

-16 %
349 499 Ft 

Ft/csomag

-30 %

299 399 Ft 

Ft/üveg

-25 %

 
Földimogyoró
• sózott vagy 
• natúr
200 g/csomag
995 Ft/kg

 
Tortilla 
chips
többféle 
300 g/csomag 
1 163,33 Ft/kg

 
Salsa szósz
• enyhén csípős vagy
• paradicsomos csípős vagy
• sajtos
300 g vagy 290 g/üveg 
996,67 / 1 031,03 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.21-től 06.27-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.21-től 06.27-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.21-től 06.27-ig!

179
 239 Ft 

Ft/doboz

-25 %

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

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.21-től 06.27-ig!
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Az AMBIANO márkát már jól ismerhetik a konyha szerelmesei. Sajátmárkás konyhai termékeink - a legalapvetőbb konyhai 
felszerelésektől a modern konyhai gépekig - szakértelmet, megbízhatóságot képviselnek, tíz éve megkönnyítik és élvezetessé teszik 
a konyhában töltött időt. Fedezze fel Ön is, mennyivel egyszerűbbek és változatosabbak AMBIANO-val a mindennapok!

Kenyérpirító*
• 730 - 870 W
• beépített rátét péksüteményekhez 
• fokozatmentes pirításifok-beállítás
• túlmelegedés elleni védelem
• 3 funkciógomb: kiolvasztás,  

melegítés és stop
• automatikus középre igazítás  

és szeletkidobás
3 999 Ft/db

Vízforraló*
• 1 850 - 2 200 W
• űrtartalom: 1,7 l
• az automatikus tető  

gombnyomásra nyílik
• 360°-ban forgó talp 
• csúszásgátló lábakkal 
3 999 Ft/db

Smoothie-készítő*
gyümölcspüré-készítő gép
• friss és különleges smoothie-k, shake-ek és 

koktélok egyszerű és gyors elkészítéséhez
• a készlet tartalma: 1 darab nemesacél bur-

kolatú alapgép és 2 darab mosogatógép-
ben mosható, BPA-mentes műanyagból 
készült, tritán keverőpohár (űrtartalom:  
300 ml és 600 ml)

• teljesítmény: 350 W
• 24 000 fordulat/perc
5 499 Ft/készlet

a keverőpohár a jól 
záródó tető miatt 

az italkeverés után 
ivópohárként is 

használható

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.

Ivópalack smoothie-készítőhöz*
tritánanyagból, mosogatógépben  
mosható, űrtartalom: 600 ml 
999 Ft/db

Gyermek fürdőruha vagy  
fürdőnadrág*
tökéletesen illeszkedik, gyorsan szárad  
és könnyen kezelhető
• lányka: bikini vagy fürdőruha vagy
• fiú: fürdőnadrág
méret: 98 - 140
999 Ft/garnitúra/db

Gyermek nyári pizsama 
vagy hálóing*
bőrbarát és rendkívül  
kényelmes viselet
• fiú: rövid pizsama vagy
• lányka: rövid pizsama vagy  

hálóing
méret: 116 - 164
1 299 Ft/garnitúra/db

különböző 
modellek

Gyermek póló, 3 darab*
bőrbarát és kényelmes viselet,  
divatos motívumokkal
méret: 116 - 164
3 darab/csomag
666,33 Ft/db

/csomag
666,33 Ft/db

Lányka leggings*
magas minőségű kevert  
pamutanyag, elasztán-
tartalmának köszönhetően  
tökéletesen illeszkedik, ideális 
viselet sport- és szabadidős 
tevékenységekhez
• hosszú szárú vagy
• 3/4-es szárú vagy
• 7/8-os szárú
méret: 116 - 164
799 Ft/db 

A gyermekek mozgalmas életmódjára terveztük a KIDZ ALIVE sajátmárkás ruházati termékeinket és cipőinket, melybe divatosan 
öltöztethetjük fel tetőtől talpig a kicsiket és a kicsivel nagyobbakat is. Figyelünk a gyermekek igényeire: ruháink és lábbeliink színesek, 
kényelmesek és nem utolsósorban könnyen kezelhető, strapabíró darabok. KIDZ ALIVE - az eleven gyermekekért!

különböző  
színekben

különböző 
színekben

p g
ás

különbözőkülönböző
színekbenszínekbenen

kk

külö
nb

öz
ő színekben

5 499 5 999 Ft 

Ft/készlet

-500 Ft

3 999 4 999 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

3 999 4 999 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

999 1 299 Ft 

Ft/garnitúra/

darab

-300 Ft

praktikus, utazáskor is 
használhatóhasználhatóhasználható

receptfüzettel

tetővel együtttetővel együtttetővel együtt

mérőskálával

2 normál vagy amerikai 
toastkenyér-szeletheztoastkenyér-szeletheztoastkenyér-szelethez

kivehető morzsatálca

vízkőszűrővel

különböző színek  
és minták 

Az árkedvezmény a termék 2017.06.08-tól érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 
2017.09.07-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a 
termék 2017.06.01-től 
érvényes szórólapban 
feltüntetett árához 
képest értendő.

Az árkedvezmény a 
termék 2017.06.01-től 
érvényes szórólapban 
feltüntetett árához 
képest értendő.

Az árkedvezmény a 
termék 2017.05.25-től 
érvényes szórólapban 
feltüntetett árához 
képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 
2017.09.07-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

999
Ft/darab

1 999
Ft/csomag

a szürke-melange 
modell kivételével:

a szürke rövidnadrág 
kivételével:

a sszürke-melange 
modell kivételével:odell kivételével:

1 299 1 499 Ft 

Ft/garnitúra/

darab

-200 Ft

különböző színek  
és minták 

799 899 Ft 

Ft/darab

-100 Ft
A á k d é

különböző színek  
és hosszúságok

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.

szítőhöz*

A gyermekek m

ALDI | 3



AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

06.21. csütörtöktől

Kiváló minőségű magyar vaj a Tolnatej Zrt.-től!

 
Csirkemellfilé
védőgázas csomagolásban
/kg
1 339 Ft/kg

Érvényes 
06.21-től 06.27-ig!

1 339 1 559 Ft 

Ft/kg

-220 Ft

89
Ft/darab

499 649 Ft 

Ft/doboz

-23 %

699 949 Ft 

Ft/csomag

-26 %

Teavaj 
100 g/darab 
1 990 Ft/kg

199
 265 Ft 

Ft/darab

-24 %

 
Mediterrán antipasti
töltött afrikai paprika vagy 
töltött piros pepperoni vagy
szárított, marinált paradicsom vagy
zöld olívabogyó
220 g/doboz 
3 326,67 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Kiváló minőségű hazai élőflórás  
gyümölcsös joghurt az Alföldi Tej Kft.-től!

49
 69 Ft 

Ft/pohár

-28 %

Élőflórás 
gyümölcsös joghurt
áfonyás vagy epres vagy 
erdei gyümölcsös vagy
őszibarackos 
150 g/pohár
326,67 Ft/kg

Az óriás mogyorókrémes túró rudi 
06.21-től kapható a készlet erejéig!

129
Ft/darab

Túró rudi
óriás ét- vagy tejbevonós vagy
mogyorókrémes
51 g/darab 
2 529,41 Ft/kg

Pálcikás jégkrém
vanília-földimogyoró vagy
klasszikus vanília
120 ml/darab
741,67 Ft/l

1 049
 1 299 Ft 

Ft/kg

-250 Ft

159
 199 Ft 

Ft/csomag

-20 %

Zala felvágott vagy 
sertésfelvágott-variációk
többféle 
150 g/csomag
1 060 Ft/kg

Sertéscomb
darabolt,  
vákuumcsomagolt
/kg
1 049 Ft/kg

tálalási javaslat

Bécsi virsli vagy 
koktél bécsi virsli
2 x 200 g/csomag 
1 747,50 Ft/kg
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06.23. szombatig

Kapható 06.21-től 
a készlet erejéig! 179Ft

/csomag

Kapható 06.21-től 
a készlet erejéig! 159Ft

/csomag

1 699 2 299 Ft 

Ft/flakon/
csomag

-600 Ft

69
 89 Ft 

Ft/darab

-22 %

799 999 Ft 

Ft/doboz

-20 %

299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

599 799 Ft 

Ft/doboz

-25 %

239
 299 Ft 

Ft/doboz

-20 %
Sajtos stangli
80 g/darab
862,50 Ft/kg

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

599 799 Ft 

Ft/üveg

-25 %

349 449 Ft 

Ft/palack

-22 %

139
 179 Ft 

Ft/tégely

-22 %

 
Világos sör
4,2 % alkohol-
tartalom  
1,5 l/palack
232,67 Ft/l

Kutyaeledel
többféle 
300 g/tégely 
463,33 Ft/kg

Raffaello
150 g/doboz
5 326,67 Ft/kg

Rostdús keksz
búzakorpával,  
hozzáadott cukor 
nélkül 
170 g/csomag 
1 758,82 Ft/kg

Burgonyasnack
klasszikus vagy hagymás-tejfölös vagy
sajtos vagy csípős
165 g/doboz
3 630,30 Ft/kg

Őszibarack- vagy  
vilmoskörte- vagy 
kajszibarackital
25 % gyümölcstartalom 
1 l/doboz
239 Ft/l

 
Töltött ostya*
mogyoró- vagy vaníliaízű 
krémmel
200 g/csomag
895 Ft/kg

 
Say hello*
málna és narancs ízesítésű 
cukordrazsé
37,5 g/csomag
4 240 Ft/kg

 
Folyékony mosószer vagy 
mosópor 
Color vagy Amazónia 
40 mosáshoz 
elegendő 
2 l/flakon vagy
2,8 kg/csomag 
849,50 Ft/l / 
606,79 Ft/kg 

mosópor:

FÉLSZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 °C 

SALÁTÁKHOZ, 
ELŐÉTELEKHEZ

EGER
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT!06.24. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

Trappista sajt 
darabolt
185 g/darab
1 616,22 Ft/kg

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

299
 419 Ft 

Ft/darab

-28 %

449 599 Ft 

Ft/csomag

-25 %

299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

799 999 Ft 

Ft/tálca

-20 %

239
 299 Ft 

Ft/csomag

-20 %
799 999 Ft 

Ft/csomag

-20 %

Pizzatészta 
paradicsom- 
szósszal 
klasszikus vagy 
rusztikus 
600 g/csomag 
748,33 Ft/kg

Actimel 
joghurtital
epres vagy  
vegyes 
gyümölcsös vagy 
erdei gyümölcsös 
4 x 100 g/csomag
922,50 Ft/kg

749
 899 Ft 

Ft/csomag

-150 Ft

369 469 Ft 

Ft/csomag

-100 Ft

Olívaolaj*
Classico 
extraszűz 
0,75 l/üveg
2 398,67 Ft/l

 
Gnocchi vagy 
tortelloni
többféle 
500 g vagy 
250 g/csomag 
478 / 956 Ft/kg

Gyulai vagy 
csabai kolbász
szeletelt 
100 g/csomag
2 990 Ft/kg

 
Füstölt lazac
ASC-tanúsítás
100 g/csomag
7 490 Ft/kg

Lasagne
1 kg/csomag
799 Ft/kg

 
Pulykatokányhús 
pulykamellfiléből 
500 g/tálca 
1 598 Ft/kg

    
Prosciutto 
Crudo vagy 
Serrano sonka
100 g/csomag
6 990 Ft/kg

699 899 Ft 

Ft/csomag

-22 %

Kapható 06.24-től 
a készlet erejéig!

1 799Ft

/üveg
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06.27. szerdáig

199
 259 Ft 

Ft/darab

-23 %

299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

69
 89 Ft 

Ft/tégely

-22 %

159
 199 Ft 

Ft/doboz

-20 %

109
 159 Ft 

Ft/csomag

-31 %

Kovászos cipó
450 g/darab
442,22 Ft/kg

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 17 °C 

TÉSZTA- ÉS  
HÚSÉTELEKHEZ,

PIZZÁKHOZ, 
SAJTOKHOZ

CHILE

Cabernet 
Sauvignon
chilei száraz 
vörösbor 
0,75 l/üveg
932 Ft/l

439 499 Ft 

Ft/csomag

-60 Ft

699 799 Ft 

Ft/üveg

-100 Ft

Konyhai törlőkendő, 4 tekercs
3 rétegű 
4 x 51 lap/csomag
109,75 Ft/tekercs

Szemeteszsák füllel
20 literes
50 darab/csomag
5,98 Ft/db

 
Macskaeledel
szárnyas vagy
pulyka vagy
marha
100 g/tégely 
690 Ft/kg

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

1 199 1 499 Ft 

Ft/csomag

-300 Ft

Vörösbab
410 g/doboz
623,53 Ft/kg 
(töltőtömeg)

 
Tonhal*
natúr lében vagy napraforgóolajban
4 x 80 g/csomag
4 459,82 / 4 802,88 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Bounty étcsokoládés szelet
2 x 28,5 g/csomag
1 912,28 Ft/kg 

599 799 Ft 

Ft/palack

-25 %

Préselt gyümölcslé
vérnarancs
100 % gyümölcstartalom 
1 l/palack
599 Ft/l

%

Aszalt vörös áfonya
cukrozott 
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

Forrásvíz*
szénsavas vagy 
szénsavmentes 
1,5 l/palack
46 Ft/l

199
 249 Ft 

Ft/csomag

-20 %

Kapható 06.24-től 
a készlet erejéig!

69 Ft

/palack

Kapható 06.24-től 
a készlet erejéig!

Kapható 06.24-től 
a készlet erejéig!

999 Ft

/csomag

299 Ft

/csomag

Pirítósszelet*
szeletelt, a kenyérpirítóban  
gyorsan elkészíthető,
búza vagy rozs vagy 
többmagvas
220 g/csomag
1 359,09 Ft/kg
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 NYÁRI  
KOLLEKCIÓ

A termékeinket keresse 
az aldi.hu weboldalon!

06.21. csütörtöktől

3 499 Ft

/pár

Női szandál*
divatos, rugalmas 
talpú szandál
méret: 37 - 41
3 499 Ft/pár

009-01-SHS B18

Fun Colour Watch karóra*
divatos, színes óra, minőségi kvarc óraművel, 
kényelmes szilikon óraszíjjal, 5 bar nyomásig 
vízálló, elemmel együtt
1 799 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.

különböző színek 
és modellek

1 799 Ft

/darab

286-04-SHS B17

Női kötött nyári cipő*
kötött felsőrész strapabíró textilanyagból,  
kellemesen párnázott fedőtalp memóriahab-  
effektussal, rendkívül könnyű
méret: 37 - 41
3 999 Ft/pár

3 999 Ft

/pár

*

335-01-SHS B17

Női espadrilles szandál*
stílusos nyári szandál többféle magasságú 
éksarokkal, párnázott fedőtalppal
méret: 37 - 41
3 999 Ft/pár

3 999 Ft

/pár

ALDI | 8
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3.

2.

2.

3.

6.

5.

5.

5.

6.

4.

6.

2.

4.

1.

3.

3.

4

2 999 Ft

/darab

Női pántos top, 2 darab*
különböző, harmonizáló színekben
méret: 34 - 44/46
2 darab/csomag
799,50 Ft/db

1 599 Ft

/csomag

2 299 Ft

/darab

2 299 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

1 999 Ft

/darab

Női szoknya*
divatos színek, formák és szabás, különböző  

részletekkel, pl. megkötővel a csípőrészen vagy  
dekoratív húzott szabással

méret: 34 - 44/46
2 299 Ft/db

5.

Női slubpamut pulóver*
100 % pamut, lágy esésű anyag,  
kerek vagy V-alakú nyakkivágással,  
különböző színekben
méret: 34 - 44/46
2 999 Ft/db

3.

Női kardigán*
100 % viszkóz, különböző nyakkivágásokkal, 

egyes modellek rávarrt zsebekkel, divatos  
színekben
méret: 36/38 - 44/46
2 999 Ft/db

4.

Női ruha*
divatos színek, formák és szabás, 
különböző részletekkel, pl. a derék-
részen gumírozással, megköthető 
övvel, fodrokkal vagy rakott fodros 

szegéllyel, különböző nyakkivágá-
sokkal
méret: 34 - 44/46
1 999 Ft/db

2.

1.

6. Női nyári rövidnadrág*
egyszínű modellek divatos részletekkel,  
pl. kis ráncolással a derékrészen, egyes  
modellek oldalsó, ill. hátsó zsebbel, öv- 
bújtatókkal, bő vagy egyenes szárral

méret: 34 - 44/46
2 299 Ft/db

ROMANTIKUS
NOIES

TERMÉSZETESEN
KÉNYELMES

 LEZSER
DIVATOS
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06.21. csütörtöktől

Ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
6 999 Ft/garnitúra

6 999 Ft

/garnitúra

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Fa képkeret*
átlátszó üveglappal, felállítható,  
ill. felakasztható
• méret: 13 x 18 cm, 3 darab vagy
• méret: 20 x 30 cm, 2 darab vagy
• méret: 30 x 40 cm, 1 darab
3, 2 vagy 1 darab/csomag
499,67 / 749,50 / 1 499 Ft/db

Textil tárolódobozszett, 3 részes*
• textildoboz tetővel, méret: 40 x 33 x 18 cm és
• 2 darab paplantároló táska  

nagy méretű ablakkal, 
méret: 55 x 45 x 25 cm

2 999 Ft/szett

2 999 Ft

/szett

6 999 Ft

/darab ideális kempingezéshez
és fesztiválokra

6 999 Ft/garnitúra/garnitúra

  60 °

1 499 Ft

/csomag/darab

MINDENEK FELETT
Férfi bio pamut trikó*
100 % bio pamut, funkcionális szabás
méret: M (5) - XXL (8)
999 Ft/db

999 Ft

/darab

Női vagy férfi szandál*
ideális szabadidős tevékenységekhez,  
a tengerpartra, utazáshoz és vízi 
sportokhoz, masszívan bordázott talp, 
rezgéselnyelő fedőtalp
méret: 37 - 45
3 999 Ft/pár

346-02-SHS B17

N
ide
a t
sp
re
m
3 9

Férfi háromnegyedes nadrág*
100 % pamut, 3/4-es hossz, praktikus zsebekkel
méret: 48 - 56
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

1 499 Ft

/darab

Férfi póló*
100 % pamut, modern, olajmosott 
hatás, kerek vagy V-alakú nyak-
kivágás, egyes modellek rávarrt 
mellzsebbel
méret: 44/46 - 58
1 499 Ft/db

különböző 
színekben

különböző színek és minták

Szőtt futószőnyeg*
100 % pamut, sokoldalúan felhasználható, 
könnyen kezelhető, padlófűtéshez is  
alkalmas, csúszásgátló bevonattal
méret: 70 x 140 cm
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Felfújható kanapé*
flokkolt ülőfelület, méret felfújt állapotban:  
kb. 144 x 78 x 71 cm, max. teherbírás: 270 kg
6 999 Ft/db

3 999 Ft

/pár

különböző színek 
és modellek

kbA tanúsítvánnyal ellátta 
az Ecocert Greenlife 151742

Férfi alsónadrág, 2 darab*
szövött gumis derékrésszel,  
hálóbetéttel, kényelmes viselet
méret: M (5) - XXL (8)
2 darab/csomag 
799,50 Ft/db

tartalom nélkül

Napelemes, LED-es díszlámpa*
világítási idő: max. 8 óra (teljesen feltöltött 
akkumulátor esetén)
• LED-fényfüzérrel (20 darab melegfehér LED), 

méret: kb. 13,5 x 13,5 cm (Ø) vagy
• LED-világítással (1 darab melegfehér LED), 

méret: 11 x 14,5 cm (Ø x ma)
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

KÉNYELEM 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.

ámpaá *

darab

et

1 599 Ft

/csomag
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29,5 cm (11,6“) Full HD érintőképernyő  

IPS- technológiával

Intel® Atom® x5-Z8350 processzor

64 GB flash memória

Érintőképernyős notebook 29,5 cm (11,6”)
MEDION® AKOYA® E2228T (MD62250)*
• 4 GB RAM
• Windows 10 Home
• beépített ujjlenyomat-olvasó
• HD audio, 2 hangszórós
• Intel® Wireless AC 3165 beépített Bluetooth® 4.1 funkcióval
• beépített HD-webkamera és mikrofon
• hosszú idejű működés és megbízható teljesítmény: 2 cellás akku  

37 Wh teljesítménnyel
• számos programot tartalmazó szoftvercsomag
• csatlakozások: kártyaolvasó microSD memóriakártyákhoz,  

1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x miniHDMI®

• audio: 1 darab audio combo (mic-in, audio-out)
• méret (szé x ma x mé) / tömeg: kb. 278 x 18,3 x 199 mm / kb. 1,14 kg 

(akkuval együtt)
99 990 Ft/db

USB-Stick, 32 GB*
képek, filmek, zenék és dokumentumok 
egyszerű és kényelmes tárolásához és 
szállításához, olvasási sebesség:  
50 MB/másodperc, írási sebesség:  
20 MB/másodperc
4 999 Ft/db

HD-kamera a nagy felbontású 

fotókhoz és videókhoz

pót rotorlapok

Quadrokopter-drón  
HD-kamerával*
• beépített 6 tengelyes giroszkóp  

a megfelelő repülési stabilitáshoz
• 3 sebességfokozat
• automata lebegésfunkció
• automata landolásfunkció
• 360°-os flip
• repülési idő: kb. 7 perc
• tömeg: 88 g
17 990 Ft/db

a legtöbb szokványos 

karaokealkalmazással 

kompatibilis

újratölthető lítiumos elem, 

max. 8 óra játékidő

a 2 mikrofoncsatlakozóval a háttér- 

ben szóló zene mellett is elmond-

hatja felvezető szövegét vagy 

együtt karaokézhat barátaival

a színes LED-fények valódi parti- 

hangulatot teremtenekHordozható Bluetooth®-
hangrendszer 
MEDION® LIFE® P67013*
• hangszórók teljesítménye: 2 x 220 W  

max. zenei kimeneti teljesítmény és 
erőteljes basszus

• PLL URH sztereó rádió
• Bluetooth® 2.1
• vezeték nélküli zenelejátszás okostelefonról 

vagy tabletről
• 2 USB-csatlakozás MP3-fájlok lejátszásához
• AUX-csatlakozás (3,5 mm) külső eszközök, 

pl. MP3-lejátszó csatlakoztatásához
• hálózati csatlakozás vagy 12 V/4 000 mAh 

akkumulátor max. 15 órás zenelejátszáshoz
29 990 Ft/db

kezelőfelület

Elem megapack, 20 darab*
nagy teljesítményű és hosszú  
élettartamú alkáli elemek
• ceruzaelem (AA) vagy
• mikroelem (AAA)
20 darab/csomag
89,95 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.

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.

ekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
orm rendelet szerinti tájékoztatást a https://

Power Bank napelemes külső akkumulátor*
• nagy teljesítményű, 6 000 mAh Li-polimer akkumulátor
• beépített 1 W-os napelem a folyamatos töltéshez
6 999 Ft/db

99 990 Ft

/darab

29 990 Ft

/darab

6 999 Ft

/darab

4 999 Ft

/darab

USB 3.0

7 999 Ft

/darab

1 799 Ft

/csomag

17 990 Ft

/darab

Karaokemikrofon*
• vezeték nélküli karaokemikrofon 

beépített hangszóróval
• 5 W RMS kimeneti teljesítmény
• beépített okostelefontartó
• állítható hangmagasság-, visszhang- 

és basszusszintek
7 999 Ft/db

ELEKTRONIKA

feltölthető USB-csatlakozón 

keresztül vagy napelemmel

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 Intel, az Intel logó, az Intel Inside, az Atom és az Atom Inside az Intel Corporation vagy leányvállalatainak márkái  
az Egyesült Államokban és más országokban. 
A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket  
a Lenovo/MEDION® engedéllyel használ. Az egyéb márkajelek és márkanevek az adott  
tulajdonos tulajdonát képezik. 

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.

telefon 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.

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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06.21. csütörtöktől

LED-fényfüzér XXL*
• 15 darab lampion, minden  

lampionban 1-1 darab LED-izzó
• 6 órás időzítő
• lampionok távolsága: 50 cm
• füzér teljes hossza: 17 m
• hálózati kábel hossza: 10 m
• lampionok átmérője: 15 cm
• lampionok anyaga:  

időjárásálló nejlon
• adapterrel
5 999 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.

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.

ütésálló, fagytűrő 
és UV-álló

Műanyag bordázott virágcserép*
beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
• négyszögletű: méret: 39,5 x 39,5 x 42 cm vagy
• kerek: Ø kb. 39,5 cm, magasság: 31 cm
3 499 Ft/db

kőszürke vagy
 antracit színben

Seprű- és szerszámtartó*
• optimális rendezőeszköz, használható a háztartás- 

ban, a műhelyben vagy a kertben
• a tisztítóeszközök, szerszámok, kerti eszközök stb. 

helytakarékosan tárolhatók
• egyszerűen falra szerelhető
3 vagy 1 darab/készlet
833 / 2 499 Ft/db

fali tartó 15 darab eszközhöz: 
a 3 rész külön vagy egyben is 

felszerelhető

Férfi munkásbermuda*
a rugalmas derékrésznek köszönhetően 
kényelmes viselet, széles övbújtatókkal, 
különböző zsebmegoldásokkal
méret: 48 - 56
4 999 Ft/db

3 darab cserélhető, három-
szög alakú csapda, az egész 
muslicaszezonra elegendő

Muslicacsapda*
ragadós csapda muslicák 
(gyümölcslegyek) és ecet-
muslicák ellen, nagy méretű 
befogófelület, folyékony 
csalogatóanyaggal
799 Ft/csomag

elemmel vagy hálózatról 
működtethetőműködtethetőműködtetheködtethetőtő

a beépített napelem tölti 
fel az elemeket

hatótávolság: 30 m²

fel az elemeketfel az elemekl az elemekeekett

hatótávolság: 30 m²hatótávolsátótávolság: 3g: 30 m0 m²²Ultrahangos állatriasztó*
elűzi a kertből a hívatlan vendégeket,  
pl. macskákat, kutyákat vagy rágcsálókat,  
vegyszermentes, a készülék mozgásérzékelő  
segítségével ismeri fel a betolakodót, majd  
elriasztja az ötféle különböző frekvencia- 
tartományú ultrahanggal vagy a felvillanó  
LED-lámpákkal, 3 darab újratölthető  
AA elemmel együtt
7 999 Ft/db Figyelem: a hangszórót ne tartsa közvetlenül a füle mellé, és az állat- 

riasztót ne állítsa fel gyermekek, ill. érzékeny hallású személyek halló-
távolságán belül, valamint ne irányítsa közvetlenül emberek felé!

a levendulát különösen 
kedvelik a méhek,
darazsak és a pillangók

Levendula, 6 darab*
kedvelt kerti növény,  
kellemes illatú, kültérre,  
téltűrő
6 darab/tálca
166,50 Ft/db

Téltűrő díszfű*
4 literes konténerben, 
különböző fajták,  
pl. japán vérfű, kínai 
nád, pampafű stb., 
kültérre, téltűrő
1 799 Ft/db

4 999 Ft

/darab

3 499 Ft

/darab

2 499 Ft

/készlet/darab

praktikus zsebekkel

1 799 Ft

/darab

999 Ft

/tálca

799 Ft

/csomag

7 999 Ft

/darab

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

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes 

599 Ft

/darab

Törpedália 
12 cm-es cserépben,
többféle színben
599 Ft/db

ideális áramkimaradás esetén

kerekekkel a 
könnyebb szállítás 

érdekében

Áramfejlesztő*
• energiát termel az áramszolgáltatás hiánya esetén (pl. kempin-

gezéskor, építkezésen, menedékházban vagy a kertben) 
• csendes és hosszú élettartamú, 4 ütemű hajtómotor, 7 LE
• 2 darab 230 V/50 Hz csatlakozóaljzat
• nagy méretű, 12 literes tartály
• túlterhelés elleni kapcsoló a készülékbiztonság érdekében
• voltméter és tartályszintjelző
• tartós teljesítmény: 2 600 W
• max. teljesítmény: 2 900 W
79 990 Ft/db

79 990 Ft

/darab

47 kg

kihajtható
 markolattal

Kerti hortenzia*
23 cm-es cserépben, magasság cseréppel 
együtt: min. 45 cm, színpompás dézsás növény, 
ideális erkélyre és teraszra, különböző színű 
virágok, pl. fehér, rózsaszín, kék vagy piros, 
kültérre, téltűrő
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Munkászokni, 3 pár*
duplán megerősített sarok- és orr-rész, 
kényelmes viselet és tökéletes illeszkedés
méret: 35/38 - 43/46
3 pár/csomag
466,33 Ft/pár

1 399 Ft

/csomag

en enn
ss

Fttt

b

 
ben,
n

ki közveki közve
ekekk

etlenetletlenn

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel 

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel 

időjárásálló nejlon
• adapterrel
5 999 Ft/db

474477 7

fehér, pasztell, színes, 
citromsárga ombre vagy 
pink ombre változatban

különböző 
modellek

699 Ft

/darab

Dália 
14 cm-es cserépben,
többféle színben
699 Ft/db

5 999 Ft

/darab
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Repülőrovar-irtó 
aeroszol
400 ml/flakon
1 747,50 Ft/l

Night & Day elektromos készülék  
1 darab utántöltővel
szúnyogok és legyek ellen
899 Ft/szett

Night & Day utántöltő
elektromos készülékhez
szúnyogok és legyek ellen
849 Ft/db

699 899 Ft 

Ft/flakon

-200 Ft

899 1 299 Ft 

Ft/szett

-400 Ft

849 999 Ft 

Ft/darab

-150 Ft

omos
lel

s készülék 

Élelmiszermoly-csapda, 3 darab
3 darab/csomag
233 Ft/db

699 999 Ft 

Ft/csomag

-300 Ft

A biocidokat (pl. rovarirtószerek) biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást!

Darázsirtó 
aeroszol
300 ml/flakon
2 330 Ft/l

699 899 Ft 

Ft/flakon

-200 Ft

Szúnyogirtó lapkás készülék
10 darab utántöltővel
899 Ft/szett

899 1 299 Ft 

Ft/szett

-400 Ft

ght & Day utántöltő
kekttro éékhkhe

g

nyogo
FtFt/db/db

& Day utántö
omos kkéés üzülélé

y

k és legyek ellen

sszezererek)k) bbiziztotonsnságágoo eleliriratatotot ((cícímkmkétét)) ésésaa ffeeosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a

Szezonális kínálatunkból 

699 799 Ft 

Ft/csomag

-100 Ft

Utántöltő lap, 30 darab
lapkás szúnyogirtó készülékhez
30 darab/csomag
23,30 Ft/db

Érvényes 06.21-től 06.23-ig!

Szúnyogirtó folyadék  
elektromos készülékhez
45 éjszaka
899 Ft/db

899 1 199 Ft 

Ft/darab

-300 Ft

Elektromos készülék
szúnyogirtó folyadékkal
899 Ft/szett

899 1 199 Ft 

Ft/szett

-300 Ft

Szúnyogriasztó  
spirál, 10 darab
10 darab/csomag
34,90 Ft/db

349 499 Ft 

Ft/csomag

-150 Ft

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.
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.MMindig. Jobbbann. Okoosa06.24. vasárnaptól

Szendvics- vagy 
hamburgeruborka*
670 g/üveg
1 108,33 Ft/kg (töltőtömeg)

399 Ft

/üveg

Szen
ham
670 g/
1 108,3

Amerikai szósz 2 az 1-ben*
• ketchup és majonéz vagy
• ketchup és mustár
190 g/tubus
2 100 Ft/kg

399 Ft

/tubus

abban.

Hamburger-  
húspogácsa
98 % marhahús
500 g/csomag
1 798 Ft/kg

b

899 1 199 Ft 

Ft/csomag

-300 Ft

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
06.24-től 06.27-ig!

Beef Jerky*
levegőn szárított,  
érlelt marhahús-snack
• klasszikus vagy 
• borsos vagy 
• édes chilis
32,5 g/csomag
21 507,69 Ft/kg

699 Ft

/csomag

749 Ft

/csomag

Csirkeszárnyak*
• csípős vagy 
• mézes-fokhagymás
500 g/csomag
1 498 Ft/kg

i k

KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT!

e
ve

rle
kl
bo
éd

32,5
21 5Treasure Island Hotel & Casino****

4 éjszaka 
2018.09.19. és 2018.11.12. között  
ellátás nélkül

B
ev

ér
• k
• b
• é
32

B
l
é

T I l d H t l & C i ****

LAS VEGAS
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 352 990 Ft-tól**

személyenként

Donut-fánk mandulaszórással*
csokoládés bevonattal
58 g/darab
2 224,14 Ft/kg

129 Ft

/darab

499 Ft

/csomag

Bagel, 4 darab*
tipikus amerikai pékáru, csak  
süsse meg, vágja ketté és  
töltse meg tetszés szerint
• magkeverékkel vagy
• klasszikus vagy
• szezámmaggal
4 darab/csomag
340 g/csomag
1 467,65 Ft/kg
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Jelly Beans  
zselécukorka*
kívül ropogós és belül puha  
cukordrazsé zselés töltelékkel,  
többféle finom ízben
250 g/csomag
1 836 Ft/kg

Édes popcorn*
250 g/doboz
3 196 Ft/kg

É

Szendvicssütő*
• teljesítmény: 750 W
• visszajelző lámpával
• beépített záróretesz a fogantyún
• tapadásgátló bevonattal ellátott sütőlapok  

és zárt burkolat: könnyebb tisztítás,  
ill. kevesebb szennyeződés

• csúszásgátló gumitalpak a biztos  
tartás érdekében

• automatikus hőmérséklet-szabályozás
• túlmelegedés elleni védelem
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

119 Ft

/pohár

Jogobella Limited Edition 
„American”*
többféle ízben
150 g/pohár 
793,33 Ft/kg

799 Ft

/doboz

Brownies*
szaftos csokoládés sütemény,  
egyenként csomagolva
• csokoládédarabokkal vagy
• mogyoródarabokkal
270 g/doboz
2 218,52 Ft/kg

599 Ft

/doboz

Gyümölcsital*
• gránátalma vagy
• áfonya
1 l/doboz
399 Ft/l

399 Ft

/doboz

Black and White keksz
• vaníliás vagy 
• kakaós krémmel töltve
225 g/doboz
1 995,56 Ft/kg

449 Ft

/doboz

állandó 
kínálatunkból

Milkshake ital
• epres vagy 
• banános vagy
• csokoládés vagy 
• vaníliás
230 ml/pohár 
865,22 Ft/l

199 Ft

/pohár

állandó 
kínálatunkból

999 Ft

/doboz

Amerikai jégkrém*
• kekszes vagy 
• csokoládés-kekszes vagy
• karamellás vagy
• mogyorókrémes
500 ml/doboz
1 998 Ft/l

visszazárható 
csomagolásban

799 Ft

/csomag

Csokoládéval bevont áfonya*
• tejcsokoládés vagy 
• étcsokoládés vagy 
• fehér csokoládés
200 g/csomag
3 995 Ft/kg

Töltött tejcsokoládé*
mogyoróvajjal töltött tejcsokoládé
• Creamy Classic: földimogyoró- 

krémmel vagy
• Salted Toffee: sós karamellás 

földimogyorókrémmel
115 g/csomag
6 078,26 Ft/kg

699 Ft

/csomag

n

bevont áfonya*

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.

Dr Pepper*
szénsavas üdítőital
1,5 l/palack
192,67 Ft/l

289 Ft

/palack

Flying Rabbit  
American IPA*
világos sör
6,5 % alkoholtartalom 
0,33 l/üveg
1 815,15 Ft/l

599 Ft

/üveg

Genuine Draft*
világos sör 
4,7 % alkoholtartalom
0,33 l/üveg
603,03 Ft/l

199 Ft

/üveg

459 Ft

/csomag
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06.24. vasárnaptól

Szabadidős játék*
• softtenisz-készlet, 3 részes vagy
• bocciakészlet, 9 részes:  

vízzel töltve, tárolótasakban vagy
• úszódeszka: 48 x 30 x 3 cm (ho x szé x ma) vagy
• „Beach Neon” labda: Ø 22 cm vagy
• „Octopus” felfújható matrac:  

kb. 109 x 74 cm (ho x szé) vagy
• „Seaworld” felfújható matrac:  

kb. 99 x 51 cm (ho x szé)
1 999 Ft/készlet/db

„Seaworld“  
felfújható matrac

1 999 Ft

/készlet/darab

különböző színekben

könnyen felállítható 
és lebontható

Felfújható vízi gladiátorjáték*
2 darab rúddal, mérete felfújt állapotban: kb. 102 x 102 x 20 cm 
(ho x szé x ma) és 2 darab fatörzzsel az üléshez,  
mérete felfújt állapotban: kb. 128 x 128 x 28 cm (ho x szé x ma), 
max. terhelhetőség: 80 kg
3 999 Ft/készlet

3 999 Ft

/készlet

különböző színekben

Összehajtható gyermekmedence*
strandolás a kertben vagy a teraszon, felpumpálás vagy szerelés nélkül:  
egyszerűen állítsa fel és töltse meg vízzel, helytakarékosan összehajtható,  
2 különböző méretben kapható: 86 x 24 cm vagy 120 x 24 cm (Ø x magasság),  
12 hónapos (Ø 86 cm), ill. 24 hónapos kortól (Ø 120 cm) ajánlott
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab
1111214606

** biztonságos játék

** 

AHOGY MI SZERETJÜK

„Octopus“  
felfújható matrac

különböző színekben
FeFeFeFFeFelflflflflflffffúújújúújhahahhaaatótótóótóóótótóó vvvvvvízízízízízíízíííízzízíízzi iiiiiiiiii glglglglglglggggggggg adddadaddadaddadadadadadddddiiáiáiáiááiáiáiáiáiiááiááiátotottotottototootototorjrjrjrjrrr átáttáttttttáátékékkékékékékéékékkéé ******
2 dddd2 ddaraaraarrarab rb rúdúddúdddúddddaal,al,l, mémémémééééééretrretretretretretretetrreetttttee e e ffffeee fe fee ffffe feee ff fe e felelfújtújt álálálálállalaapapaplaalappppotbotbotbotbtbtbototbtbtbootban:anananaaa kkbbbkbkbkbkb 1111. 1. . 102 020202020020002 02 0202 x 1x 11002 02 x 2xx 20 c0 ccc0 ccmmmmmmmmm
(hhhh((h éé ) é 222 dddd bbbbbbbbb f tf öö ll üüüüülééllél hhhh

racrac

praktikus táska a szállításhoz és tároláshoz

Tollaslabdakészlet hálóval*
a készlet tartalma: 2 darab ütő, 2 darab tollaslabda, 8 darab pálya-
kijelölő bója, 1 darab háló (296 x 155 cm (szé x ma)), 2 darab  
hálótartó és -feszítő teleszkópos rúd, valamint egy táska  
a szállításhoz, amely egyúttal a háló lábaként is használható
8 999 Ft/készlet

8 999Ft

/készlet
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Látogasson el üzletünkbe,  
és töltődjön fel finom falatokkal  

GRILLTERASZUNKON! 

Látogas
és töltődjö

GRILL

A Crane búvármaszk légzőcsővel nemcsak  
csodálatos víz alatti élményeket tesz lehetővé  
a 180°-os panorámaüveg segítségével,  
de természetes légzést is biztosít a szájon  
és az orron keresztül. A Dry Top technológia  
megakadályozza a fröccsenő víz behatolását.

i

Búvármaszk légzőcsővel*
búvármaszk és légzőcső egyben,  
kényelmes viselet a tömítés puha  
anyagának köszönhetően, állítható  
méretű, rugalmas pánttal
méret: S/M vagy L/XL
7 999 Ft/db

m
m
7 

Gyermek uszony*
az igazi kis sellők részére, úszáshoz és  
búvárkodáshoz, rendkívül kényelmes  
és rugalmas, így könnyű fel- és levenni,  
kényelmes és anatómiailag formált  
lábrész, állítható pánttal 
méret: 28 - 32 vagy 33 - 36
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

7 999 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

Strandnapernyő*
• Ø 160 cm
• UV-fényvédő faktor: 50+
• praktikus táskával
2 999 Ft/db

1.

dönthető

praktikus  
fogantyúval

7 999 Ft

/darab

Napozóágy*
• ideális strandra, kempingezéshez  

vagy kerti használatra
• állítható háttámlával
• méret kinyitva: 182 x 58 x 25 cm
• max. teherbírás: 100 kg
7 999 Ft/db

2.

kül
ön

bö
ző

 színekben

3 799 Ft

/darab

Napozómatrac háttámlával*
ideális kempingezéshez, fesztiválra vagy 
strandra, helytakarékosan összehajtható 
és könnyen szállítható, fokozatmentesen 
állítható háttámla és kényelmes szivacs, 
stabil váz a háttámla felállításához 
a fekvőfelület mérete: 162 x 53 x 2,5 cm
3 799 Ft/db

3.

hordszíjjal és  
praktikus tároló- 

zsebbel a hátoldalon

kül
ön

bö
ző

 színekben

1.

3.

2.

ALDI
A VOLTON IS!ALDI
A VOLTON IS!

2018.06.26. – 06.30.

2018.06.26 – 06.30.

OKOSABBAN

BULI MINDIG
JOBBAN,

ÉS OLCSÓN!

kül
ön

bö
ző

 színekben

különböző színekben
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10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 06.24. vasárnaptól

9 999 Ft

/darab

Testszőrzetnyíró*
BG3010/15
a hónalj, a mellkas, a has, a vállak, az intim 
testrészek és a lábak biztonságos és  
gyengéd borotválásához kifejlesztve
• a bőrkímélő, lekerekített élek és az 

antiallergén vágófólia segítségével 
megelőzhető a bőrirritáció

• a készülék 100 %-ig vízálló: zuhany alatt  
is használható és folyó víz alatt tisztítható

• trimmelő- és borotvafej: egy mozdulattal 
távolítja el a hosszabb szőrszálakat is 

• 1 darab fésű 3 mm-es szőrhosszúságig
• akkuműködési idő: 50 perc
• nincs szükség olajozásra
• ergonomikusan kialakított markolat, 

optimális kezelhetőség
9 999 Ft/db

trimmelés és szőrtelenítés 
a nyak vonala alatt: 
biztonságos és minimális 
bőrirritációt okoz

tartozékokkal

akkutöltöttség-jelző

1 999 Ft

/darab
Női nyári kalap*
divatos kiegészítőkkel 
méret: 56 - 57
1 999 Ft/db

különböző színek 
és formák

Strandpapucs*
egyszínű vagy divatos  
nyomott mintás  
méret: 29/30 - 43/44
699 Ft/pár

699 Ft

/pár

328-03-SHS B17

gyermek, női vagy 
férfi modellek

gg

2 999 Ft

/garnitúra

Tankini*
divatos, nyomott mintás top, hozzá illő 
alsóval, a felsőrészen szivacsos, előre 
formázott kosárral és állítható  
hosszúságú pántokkal 
méret: 44 - 52
2 999 Ft/garnitúra

2 999 Ft

/darab

Férfi rövidnadrág*
100 % pamut, különböző  
zsebmegoldásokkal  
méret: 48 - 56
2 999 Ft/db

praktikus  
kulcszseb

nagy méret

1 699 Ft

/darab

Férfi fürdőnadrág*
kényelmes viselet a belső nadrág-
nak köszönhetően, rugalmas  
derékrész összehúzó zsinórral, 
egyes modellek eltérő színű  
varrással, hímzéssel vagy  
oldalsó zsebbel  
méret: 46 - 56
1 699 Ft/db

  60 °

Velúr strandtörülköző*100 % pamut, puha velúranyag méret: 93 x 170 cm
3 499 Ft/db 3 499 Ft

/darab

1 399 Ft

/csomag

Férfi borotva- 
pengék, 3 darab*
6 pengés borotvafejek 
3 darab/csomag
466,33 Ft/db

/darab
i nyári kalap*

atos kiegészítőkkel 
Tankini*

33

2 499 Ft

/darab

Női strandtunika*
kellemesen könnyű és kényelmes viselet, 

divatos díszítésekkel, egyes modellek a 

derékrészen összehúzhatók 

méret: 36/38 - 44/46

2 499 Ft/db

normál szabás

különböző színek  
és 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.

bő szabás

kompatibilis az állandó 
kínálatunkban elérhető 
OMBIA MEN férfi  
borotvával
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lapos szegélyek

különbözően  
variálható pántok

normál szabás

Bio pamut a GOT S szabvány szerint -  
természetesen jó!

2 299 Ft

/darab

különböző színek  
és modellek

t

1 799 Ft

/darab

1 999 Ft

/csomag/darab

1 499 Ft

/darab

1 699 Ft

/darab

normál szabás

3 999 Ft

/pár

Női vagy férfi ultrakönnyű slipper cipő*
rendkívül könnyű, kényelmes, légáteresztő  
cipő, kivehető talpbetéttel
méret: 37 - 45
3 999 Ft/pár

332-02-SHS B17

különböző színek  
és minták

szűk szabás

Női póló bio pamuttal*
100 % bio pamut, világosszürke-melange modell: 
95 % bio pamut, 5 % viszkóz, csomózott hatású, 
könnyű és lezser, divatos részletekkel 
méret: 36/38 - 44/46
1 499 Ft/db

Női rövidnadrág bio pamuttal*
50 % bio pamut, 50 % poliészter, szürke-melange modell: 95 % 
bio pamut, 5 % viszkóz, puha anyag, kényelmes, széles gumi- 
szalag megkötővel, egyes modellek zsebbel
méret: 36/38 - 44/46
1 699 Ft/db

különböző színek  
és modellek

332-02-SHS 

t

es, légáteresztő 

a szürke-melange  
modell kivételével:

a szürke-melange  
modell kivételével:

ALAPDARABOK
NÉLKÜLÖZHETETLEN

1 999 Ft

/garnitúra

Női nyári pizsama bio pamuttal*
100 % bio pamut, szürke-melange modell:  
92 % bio pamut, 8 % viszkóz, felsőrész  
és hozzá illő rövidnadrág, bőrbarát,  
kényelmes viselet
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/garnitúra

nagy méret

Női fehérnemű*
• minialsó vagy csípőalsó, 2 darab: varrás nélküli kidolgozás az alsó szegélyeknél, 

kényelmes viselet, bőrbarát, pamut lépésbetét, méret: 36/38 - 44/46 vagy 
• multifunkciós melltartó: szivacsos kosár merevítővel, mindenfajta kivágáshoz 

megfelelő, variálható pántok, oldalt szilikonbevonatú gumiszalag segíti  
a biztos tartást, méret: 75 - 80 B, C, 85 B

2 vagy 1 darab/csomag
999,50 / 1 999 Ft/db

Látványcsökkentő  
melltartó*
• a kosár speciális szabása miatt  

optikailag kisebbnek láttatja a mellet 
• merevítővel és varrás nélküli,  

előformázott kosárral
• széles, kényelmes pánttal
méret: 80 - 90 D, E, 95 D
1 799 Ft/db

Női top bevarrt melltartóval*
bevarrt, merevítős melltartóval, amely  
kívülről nem látható, különböző pántvariációk
méret: 36/38 - 40/42 A, B, C, 44/46 B, C
2 299 Ft/db
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06.24. vasárnaptól

Extra könnyű utazótáska*
gurulós bőröndre rögzíthető, nagy méretű főrekesz 2 darab belső 
zsebbel, irattartó zseb és rendező funkció, levehető számzár, többféle
5 999 Ft/db

ideális kiegészítő  
rövid utazásokhoz

Bevásárlótáska 2 az 1-ben*
egy bevásárlótáska és egy kisebb,  
vállra akasztható táska, a kisebb táska 
karabinerrel a nagyobb táskára  
rögzíthető, pénztárcaként vagy  
mobiltartóként is használható
2 499 Ft/szett

2 499 Ft

/szett

Digitális bőröndmérleg*
• csomagok méréséhez, max. 50 kg-ig,  

10 g-os beosztással
• kompakt és könnyű: ideális utazáshoz
• digitális LCD-kijelző
• tárafunkció
• elemekkel együtt
1 599 Ft/db

sz
ür

ke
-m

elange színben is kapható
kkee

--mm

eellaanngg bbeenn iiss kkaapppppppppphhaatttóó

4 darab 360°-ban 
elforgatható 

görgővel

1.

2.

KALANDRA FEL!

2. Gurulósbőrönd-szett,  
2 részes*
külső anyaga strapabíró poliészter, kihúz-
ható, állítható magasságú, teleszkópos 
alumíniumfogantyú, számos praktikus 
belső és külső rekesz, TSA-számzár
• kis bőrönd: űrtartalom: kb. 48 l,  

tömeg: kb. 2,4 kg és
• nagy bőrönd: űrtartalom: kb. 90 l, 

tömeg: kb. 2,7 kg
2 darab/szett
17 990 Ft/szett

17 990 Ft

/szett

alkalmas kézipoggyásznak

1. Gurulós kézipoggyász*
külső anyaga strapabíró poliészter, kihúz-
ható, állítható magasságú, teleszkópos 
fogantyú, számos külső és belső rekesz 
méret: kb. 54,5 x 36 x 20 cm
8 999 Ft/db

8 999 Ft

/darab

999 Ft

/csomag

magas protein-
tartalommal
magas proteinmagas proteoteinin
tartalommatartalommamall

799 Ft

/szett

Utazószett*
tökéletes ápolás az utazás során,  
napozás előtt és után is
• naptej, fényvédő faktor: 30 és
• napozás utáni testápoló
2 x 50 ml/szett
799 Ft/szett

t

Proteinszelet*
• 50 % fehérjetartalommal 
• hozzáadott cukor nélkül
• a fehérje hozzájárul az izomtömeg  
 növeléséhez, valamint megtartásához**
• ropogós csokoládépelyhes vagy
 kekszes-tejszínes vagy epres
3 x 50 g/csomag
6 660 Ft/kg

699 Ft

/készlet

Jégakkukészlet*
italok, gyógyszerek,  
élelmiszerek stb. hűtésére
6, 4, 3 vagy 2 darab/készlet 
116,50 / 174,75 / 233 / 349,50 Ft/db

Ft

5 999 Ft

/darab

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

1 599Ft

/darab

** Feltétlenül figyeljen oda a kiegyensúlyozott és változatos  
táplálkozásra, valamint az egészséges életmódra!ALDI | 20



Extra fehérítő- és  
folteltávolító, 5 darab*
ragyogó fehérség és folteltávolítás  
egyben, szürkülésgátló formulával
5 darab/doboz
139,80 Ft/db

Színfogó kendő, 
40 darab*
40 darab/doboz
37,48 Ft/db

Szájvíz*
Cool Mint 
1 l/flakon
1 899 Ft/l

999 Ft

/tubus

Daily Protection fogkrém*
fluoridos fogkrém, amely rendszeres hasz- 
nálatra javasolt és egész napos védelmet  
biztosít az érzékeny fogak számára
100 ml/tubus
9 990 Ft/l

2 999 Ft

/flakon

Öblítő Odour*
190 mosáshoz elegendő
4,75 l/flakon
631,37 Ft/l

Mosókapszula*
44 mosáshoz elegendő
• színes ruhákhoz vagy
• fehér ruhákhoz
2 x 22 darab/csomag
68,16 Ft/db

Tusfürdő*
• Cashmere Smooth vagy
• Restoring Ritual
500 ml/flakon
1 998 Ft/l

PILLANATOK ALATT
TISZTASÁG

2 999 Ft

/csomag

999 Ft

/flakon

Pure Aerosol*
• tavaszi szellő vagy
• cseresznyevirág
250 ml/flakon
3 996 Ft/l

1 899 Ft

/flakon

449 Ft

/flakon

Üvegkerámia- vagy  
nemesacél-tisztító szer*
•üvegkerámia-tisztító szer: apró  
 polírozó részecskéket tartalmaz,  
 amelyek az üvegkerámia felületeket  
 különösen kímélően és alaposan  
 tisztítják vagy
•nemesacél-tisztító szer: tisztítja  
 és ápolja pl. a nemesacél és   
 krómfelületeket, ragyogó  
 csillogást kölcsönöz
300 ml/flakon
1 496,67 Ft/l

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ kk á ii

Bútorápoló
spray
• fára vagy
• általános 
250 ml/flakon
2 796 Ft/l

1 499 Ft

/doboz

699 899 Ft 

Ft/flakon

-200 Ft

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.24-től 06.27-ig!

999 Ft

/flakon

699 Ft

/doboz

vagy

Ft
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KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT! 

A kiárusításban szereplő termékek csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban állnak rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy bizonyos 
termékek egyes áruházainkban nem minden színben, modellben, méretben, mintával vásárolhatóak meg. A termékek eltérhetnek a fotón látottaktól.

06.24. vasárnaptól

Fémkaspó*
világos titán, ill.  
antracit színekben
méret: kb. 31 x 31 x 40 cm  
(ho x szé x ma)
2 499 Ft/db

é é t lőf d lh t h bi

Szögletes oszlopos 
kaspó*
műanyagból készült, ütés-, 
fagy- és UV-álló, beltéri  
és kültéri használatra is 
alkalmas, űrtartalom: 16 l, 
méret: 30 x 30 x 80 cm  
(ho x szé x ma)
7 999 Ft/db

növények  
nélkül

9999 Ft/db
különböző színek  

és modellek

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.

Nemesacél kerti solarlámpa*
kiváló minőségű napelemekkel,  
szürkületérzékelővel, világítási idő:  
akár 8 óra, modelltől függően  
max. 64 cm magas
3 499 Ft/db

helytakarékosan 
összecsukható és 

könnyen szállítható

1111213869

Összecsukható szék MILANO*
• kényelmes ülést biztosít
• kiváló minőségű alumíniumváz
• szép formájú, fahatású, műanyag karfa
• UV-álló és könnyen kezelhető
• helytakarékosan összecsukható
• ergonomikus kialakítású,  

5-féle pozícióba állítható háttámla
• szürke vagy bézs színben
• méret: 59 x 107 x 72 cm  

(szé x ma x mé)
15 990 Ft/db

Összecsukható asztal MILANO*
• összecsukható alumíniumasztal, kiváló 

minőségű, fahatású, műanyag asztallappal 
• asztallap vastagsága: 15 mm
• helytakarékosan összecsukható
• szürke vagy barna színben
• méret: 70 x 70 x 74 cm (ho x szé x ma)
14 990 Ft/db

biztonsági rögzítés 
az asztal egyik lábán

1111213870

Kerti szék MILANO*
• kényelmes ülést biztosít
• kiváló minőségű alumíniumváz
• UV-álló és könnyen kezelhető anyag
• ergonomikus kialakítású háttámla
• szürke vagy bézs színben
• méret: 56 x 89 x 61 cm (szé x ma x mé)
• max. teherbírás: 110 kg
• tömeg: 4 kg
9 999 Ft/db

egymásra rakhatók

0000049018

Napozószék*
• kényelmes és könnyű, összecsukható napozószék
• 25 mm átmérőjű acélcsőből készült váz
• levehető huzat, anyaga: 70 % PVC, 30 % poliészter
• a háttámla háromféle helyzetbe állítható
• max. teherbírás: 100 kg
• méret kinyitva: 102 x 64 x 104 cm
6 999 Ft/db

25 mm, 32 mm és  
38 mm átmérőjű  
rudakhoz alkalmas

Napernyőtalp*
nemesacél tartócső különböző ernyőrudakhoz 
való adapterrel, kiválóan alkalmas erkélyen  
történő használathoz a cső oldalsó elhelyez- 
kedése révén, a szögletes gránittalp  
mérete: 45 x 22,5 x 10 cm (szé x mé x ma)
7 499 Ft/db

25 kg

Az árkedvezmény a termék 2018.03.16-tól 
érvényes szórólapban feltüntetett árához 
képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 2018.04.05-től érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 2018.04.05-től érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 2018.03.22-től érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 2018.03.16-tól érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 2018.03.08-tól érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 2018.03.08-tól érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 2018.04.05-től 
érvényes szórólapban feltüntetett árához 
képest értendő.

ALDI | 22

ől érvényes05 tőől érvényes 05-tő
értendőértendő.est éest é

14 990 16 990 Ft 

Ft/darab

-2 000 Ft

15 990 17 990 Ft 

Ft/darab

-2 000 Ft

7 499 7 999 Ft 

Ft/darab

-500 Ft

Az árkedv
szórólapb

3 499 4 499 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

2 499 2 999 Ft 

Ft/darab

-500 Ft

7 999 8 999 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

6 999 7 999 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

9 999 12 990 Ft 

Ft/darab

-23 %



06.21 - 06.27. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

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

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

799 Ft

/csokor

Görögdinnye
I. osztály 
/kg
139 Ft/kg

139
 249 Ft 

Ft/kg

-44 %

Nektarin
I. osztály 
/kg 
429 Ft/kg

429 699 Ft 

Ft/kg

-38 %

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
450 g/csomag
664,44 Ft/kg

299
Ft/csomag

Fürtös
koktélparadicsom
I osztály

FRISS ÉS MAGYAR

489 699 Ft 

Ft/kg

-30 %Tv-paprika
I. osztály 
/kg
489 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

229
 399 Ft 

Ft/kg

-42 %
Újburgonya
I. osztály 
/kg
229 Ft/kg

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

FRISS ÉS MAGYAR

299 449 Ft 

Ft/doboz

-33 %
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További részletek a promóciókról az aldi-utazas.hu weboldalon. A készlet erejéig.

aldi-utazas.huKeresse ajánlatainkat honlapunkon:

**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.

Továb

tetett esetekben euróban (¤/EUR) értendőek. A
Bt (ALDI) nem szervezője és nem k

k a részletes utazá
módo

Utalványkód: 
ALDI10Foglalja le utazását még ma!FFFFo !oglalja le utazását még mo !

JÁRJUK BE EGYÜTT A VILÁGOT!
tUta

ÉS AJÁNDÉK JOHNSON & JOHNSON UTAZÓSZETT 

MINDEN FOGLALÁSRA
N & JÉK JOHNSON JOHNSON UT

JÚNIUSBAN
INDEN FOGLALÁS

N &K JOHNSON JOHNSOOONNNNN &N
10 % KEDVEZMÉNY

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

06.23 - 06.24. szombat - vasárnap

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

Coolpresso 
jegeskávé
cappuccino vagy 
eszpresszó vagy vanília 
230 ml/doboz
560,87 Ft/l

129
 199 Ft 

Ft/doboz

-35 %
 

Kefir
3,5 % zsírtartalom
450 g/pohár
220 Ft/kg

99
 155 Ft 

Ft/pohár

-36 %

549 699 Ft 

Ft/doboz

-21 %

Kiváló minőségű magyar kefir a Tolnatej Zrt.-től!

Müzli 
többféle
750 g, 600 g vagy 
500 g/doboz
732 / 915 / 
1 098 Ft/kg

csokoládés:

Mini sertésmájas
natúr vagy 
majorannás vagy 
snidlinges 
120 g/darab 
825 Ft/kg

399 599 Ft 

Ft/doboz

-33 %
99

 149 Ft 

Ft/darab

-33 %
449 599 Ft 

Ft/csomag

-25 %

"Seetaler" 
alpesi sajt
szeletelt 
200 g/csomag
2 245 Ft/kgSertéstepertő

180 g/doboz 
2 216,67 Ft/kg

Kígyóuborka
I. osztály 
/darab
99 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

99
 199 Ft 

Ft/darab

-50 %

FRISS ÉS MAGYAR

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

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