
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 06.28. CSÜTÖRTÖKTŐL 07.04. SZERDÁIG    

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán elkészítési, ill. tálalási javaslatként szolgálnak. 
Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadványban szereplő adatokat 
gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Mágneses könyv*
1 699 Ft/db

1 699 Ft

/darab

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. 26. hét aldi.hu
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SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

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

Élőflórás gyümölcsös 
krémjoghurt
málnás vagy citromos
400 g/pohár
347,50 Ft/kg

139
 199 Ft 

Ft/pohár

-30 %

Szeletelt bacon
200 g/csomag
1 895 Ft/kg

379 499 Ft 

Ft/csomag

-24 %  
Spanyol 
Manzanilla 
olívabogyó
paprikakrémmel 
töltött vagy magozott
700 g vagy 690 g/üveg 
1 102,63 / 1 309,38 Ft/kg
(töltőtömeg)

419
 599 Ft 

Ft/üveg

-30 %
Gépi mosogató-
tabletta 
100 darab/doboz
11,99 Ft/db

1 199 1 599 Ft 

Ft/doboz

-400 Ft

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.28-tól 07.04-ig!

2 799Ft

/darab

Férfi bermuda*
2 799 Ft/db

1 499 Ft

/készlet

t

Üveg- vagy bögrekészlet,  
4 részes*
374,75 Ft/db

/da
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A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 15. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 16 - 17. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 9. OLDALON!

06.28. csütörtöktől 07.01. vasárnaptól

07.01. vasárnaptól



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.28. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Érvényes  
06.28-tól 07.04-ig!

Csirkealsó- vagy 
csirkefelsőcomb 
védőgázas 
csomagolásban 
/kg
569 Ft/kg

569 769 Ft 

Ft/kg

-26 %

Mini mozzarella
100 g/csomag
2 090 Ft/kg

Tejföl
20 % zsírtartalom
175 g/pohár
508,57 Ft/kg

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

209 299 Ft 

Ft/csomag

-30 %

89
 139 Ft 

Ft/pohár

-35 %

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

Trappista sajt, 
szeletelt
natúr vagy füstölt vagy 
light vagy laktózmentes 
125 g/csomag
1 592 Ft/kg

Panírozott  
csirkemellfilé
700 g/csomag
1 112,86 Ft/kg

779
 979 Ft 

Ft/csomag

-20 %

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

599 799 Ft 

Ft/csomag

-25 %

139
 179 Ft 

Ft/csomag

-22 %

Csirkemell- vagy 
pulykacombsonka
szeletelt
100 g/csomag
1 390 Ft/kg

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

599 749 Ft 

Ft/tálca

-20 %

199
Ft/csomag
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® terméket 2018. június 18. és július 22. 

06.30. szombatig

Jumbo tojás*
L - XL méret
10 darab/doboz
617,46 Ft/kg / 38,90 Ft/db Kapható 06.28-tól 

a készlet erejéig!

389Ft

/doboz

199Ft

/darab

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

279
Ft/csomag

A mangós-papajás joghurtdesszert 
06.28-tól a készlet erejéig kapható!

Giandujás párna
mogyorós-kakaós krémmel
76 g/darab
2 618,42 Ft/kg

Öblítő 
Fresh Sky vagy  
Aromatherapy  
55 mosáshoz elegendő
1,375 l/flakon
508,36 Ft/l

699 899 Ft 

Ft/flakon

-22 %

 
Vegán pálcikás 
jégkrém
csokoládé-eper vagy
csokoládé-vanília
75 ml/darab
1 053,33 Ft/l

79
 99 Ft 

Ft/darab

-20 %

 
Macskaalom 
10 l/csomag
66,90 Ft/l

10 liter

669 799 Ft 

Ft/csomag

-130 Ft

Kakaós étparány
hozzáadott cukor nélkül
200 g/csomag
1 745 Ft/kg

349 469 Ft 

Ft/csomag

-25 %

Koffeinmentes 
instant kávé
100 g/üveg
6 990 Ft/kg

699 819 Ft 

Ft/üveg

-120 Ft

Duo-krém
750 g/üveg
932 Ft/kg

699 899 Ft 

Ft/üveg

-22 %

Finom leveles tészta selymesen olvadó  

mogyorós-kakaós krémmel – igazi kényeztetés!l tészta sellymesen olvadó A HÓNAP FRISSEN SÜTÖTT PÉKÁRUJA!

Joghurt Schnitte
joghurt- és málnakrémes piskótaszelet
140 g (5 x 28 g)/csomag
2 850 Ft/kg

399 525 Ft 

Ft/csomag

-24 %
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.01. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

Jégkrémdesszert
többféle
1 000 ml vagy 
900 ml/doboz
949 / 1 054,44 Ft/l

Mini multipack  
pálcikás jégkrém
6 x 55 ml/doboz
2 421,21 Ft/l

Kávéital
Latte Macchiato vagy  
Cappuccino vagy
Latte Espresso vagy 
Latte Macchiato light
250 ml/pohár
596 Ft/l

149
 199 Ft 

Ft/pohár

-25 %

Bryndza
natúr, zsíros 
sajtkészítmény 
tehén- és juhtejből 
125 g/darab
1 752 Ft/kg

219
 299 Ft 

Ft/darab

-26 %

949 1 299 Ft 

Ft/doboz

-26 %

799 1 099 Ft 

Ft/doboz

-27 %

579
 719 Ft 

Ft/csomag

-140 FtFüstli 
350 g/csomag
1 654,29 Ft/kg

399 499 Ft 

Ft/tégely

-20 %Löncshús
500 g/tégely 
798 Ft/kg

Felvágott-tál
sertés vagy baromfi
150 g/csomag 
2 193,33 Ft/kg

329
 379 Ft 

Ft/csomag

-50 Ft
Étkezési 
sertészsír
400 g/tégely 
497,50 Ft/kg

199
 299 Ft 

Ft/tégely

-33 %

Kövön sütött pizza
mozzarellás vagy tonhalas vagy 
vegetáriánus vagy sonkás vagy 
szalámis vagy diavolo
430 g/darab
1 276,74 Ft/kg

549 749 Ft 

Ft/darab

-26 %
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07.04. szerdáig

Gumimaci
225 g/csomag
1 328,89 Ft/kg

EGER
Ostoros Csipke Rosé*
oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel ellátott rozé 
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l

Fehér csokoládé*
málnás-szedres vagy 
citromos-joghurtos vagy
sárgabarackos-mandulás 
5 x 25 g/csomag
5 592 Ft/kg

Nedves toalettpapír 
deluxe
sheavaj vagy
jázmin és zöld tea vagy
kalendula
2 x 50 lap/csomag 
4,49 Ft/lap

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

 

Laktózmentes 
UHT tej
2,8 % zsírtartalom
csavarkupakkal 
1 l/doboz
199 Ft/l

449 599 Ft 

Ft/csomag

-25 %

199
 309 Ft 

Ft/doboz

-35 %

Májas kocka
csirkemájas töltelékkel
90 g/darab
766,67 Ft/kg

69
 99 Ft 

Ft/darab

-30 %

Szénsavas üdítőital
édesítőszerrel
narancs- vagy  
cola- vagy
szőlőízű 
2 l/palack
31,50 Ft/l 63

 85 Ft 

Ft/palack

-25 %

Általános 
tisztítószer
tavaszi virág vagy 
orgona
1,5 l/flakon
446 Ft/l

669 879 Ft 

Ft/flakon

-23 %

299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

Teasütemény 
400 g/doboz
747,50 Ft/kg 299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

 
Jutalomfalat kutyáknak 
többféle
300 g, 280 g, 275 g, 175 g, 
120 g vagy 77 g/csomag
830 / 889,29 / 905,45 / 
1 422,86 / 2 075 / 
3 233,77 Ft/kg

249 349 Ft 

Ft/csomag

-28 %Kapható 07.01-jétől 
a készlet erejéig!

699Ft

/csomag

Kapható 07.01-jétől 
a készlet erejéig!

899Ft

/üveg

579
 729 Ft 

Ft/csomag

-150 Ft

Túró rudi
óriás natúr
5 x 51 g/csomag
2 270,59 Ft/kg

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8°C 

SALÁTÁKHOZ, 
HALÉTELEKHEZ

FELSŐ-
MAGYARORSZÁG
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.28. csütörtöktől

FELPEZSDÍTJÜK A NYARAT!

állandó  
kínálatunkból

219 Ft

/doboz

NaturRadler* 
citromos
• 2 % alkoholtartalom vagy
• 0,0 %, alkoholmentes
0,5 l/doboz
438 Ft/l

Cukormentes 
szénsavas 
üdítőital*
• narancs- vagy 
• citrom- vagy
• grapefruitízű
0,75 l/palack
398,67 Ft/l

299 Ft

/palack

állandó  
kínálatunkból

 
Víz plussz 
többféle 
1,5 l/palack 
132,67 Ft/l

199 Ft

/palack

89 Ft

/palack

F

/palackSzénsavas üdítőital*
természetes ásványvíz alapú
• citromízű vagy
• erdeigyümölcs-ízű
1,5 l/palack
59,33 Ft/l

GREIFEN 
Világos sör
3,0 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
218 Ft/l

Pécsi Sör*
• Prémium Pils típusú, szűretlen sör,  

4,7 % alkoholtartalom vagy
• Prémium Lager sör, 5,0 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
438 Ft/l

219 Ft

/doboz

terméészetes ásványvíz alapú
• citromízű vagy
• erdeeigyümölcs-ízű
1,5 l/paalack
59,33 Ft/l

109 Ft

/doboz
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állandó  
kínálatunkból

Sauvignon Blanc
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű
száraz fehérbor 
0,75 l/üveg
932 Ft/l

SZEKSZÁRD 
Gyöngyözőbor
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű
• Irsai Olivér, félszáraz vagy
• Merlot rosé, száraz
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l

Gere Frici gyöngyözőbor*
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű
• száraz rozé vagy 
• száraz fehér gyöngyözőbor
0,75 l/üveg
3 065,33 Ft/l

Hugo Blue*
ízesített, boralapú koktél, az áfonya 
és menta ízével, ideális gyümölcsös 
desszertekhez, aperitifként 
6,9 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l

Fröccs*
oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel ellátott, száraz 
• Kékfrankos rosé vagy 
• Cserszegi Fűszeres 
0,75 l/üveg
665,33 Ft/l

499 Ft

/üveg

SOLTVADKERT 
Frittmann 
Frisecco*
gyöngyözőbor
• Irsai Olivér,  

száraz fehér vagy
• Rosé, száraz
0,75 l/üveg
2 265,33 Ft/l

özőbbooooor*r*r*****
egjelölöléésűésűésűé űűű

oor

Légli Blanc vagy Rosé*
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű
• száraz fehérbor vagy 
• száraz rozé
0,75 l/üveg
1 598,67 Ft/l 

1 199 Ft

/üveg

Bacardi Breezer*
• lime- vagy
• narancs- vagy
• görögdinnyeízű
4 % alkoholtartalom 
0,275 l/üveg
1 996,36 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

ere Fririci gyöng
alom alaatt álló eredet
záraz roozé vagy 
záraz fefehér gyöngyöző
5 l/üvveg
65,333 Ft/l

gyyö
mee

őbo

r

 vagy
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állandó  
kínálatunkból

Hugo Frizzante
gyümölcsízű, boralapú koktél
6,9 % alkoholtartalom 
0,75 l/üveg 
932 Ft/l

699 Ft

/üveg

699 Ft

/üveg

899 Ft

/üveg

1 499 Ft

/üveg

Figula Zenit&More vagy Rosé*
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
• száraz fehérbor vagy
• száraz rozé
0,75 l/üveg
1 998,67 Ft/l

2 299 Ft

/üveg

BADACSONY
Gilvesy Bohém Cuvée*
száraz fehérbor 
0,75 l/üveg
2 265,33 Ft/l

1 699 Ft

/üveg

549 Ft

/üveg

e*
apú koktél, az áfonya 

el, ideális gyümölcsös 
z, aperitifként
tartalom

1 699 Ft

/üveg

Fogyassza felelősséggel!

899 Ft

/üveg
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4.

3.

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

2.

1.

3.

5.

1.

1 799 Ft

/darabNői vagy férfi futópóló*
futópóló vagy top, kerek vagy  
V-alakú nyakkivágással
női méret: 36 - 44
férfi méret: 48 - 56
1 799 Ft/db

Női vagy férfi futó- vagy rövidnadrág*
női hosszú szárú futónadrág vagy férfi rövidnadrág,  
rugalmas derékrésszel, egyes modellek összehúzó  
zsinórral, oldalsó zsebekkel
női méret: 36 - 44
férfi méret: 48 - 56
2 799 Ft/db

2 799 Ft

/darab

2 799 Ft

/darab

2. Női vagy férfi leggings futónadrág*
3/4-es vagy 7/8-os hosszúságú szárral,  
oldalt fényvisszaverő csíkokkal, bősége  
belül a derékrészen összehúzó zsinórral  
szabályozható, lapos varratokkal
női méret: 36 - 44
férfi méret: 48 - 56
2 799 Ft/db

1 499 Ft

/csomag

4. Női vagy férfi futózokni, 2 pár*
közepesen párnázott, anatómiailag kialakított 
védőzónák a boka-, talp- és sarokrészen, a gyors 
nedvességelvezetés szárazon tartja a lábat
méret: 35/38 - 43/46
2 pár/csomag
749,50 Ft/pár

Sporttalpbetét*
a zselépárnák elősegítik az egyenletes nyomáseloszlást és minden lépést 
tompítanak, a támasztás nagyobb stabilitást nyújt, a perforáció pedig 
hozzájárul a jobb légáteresztéshez
méret: 36/37 - 44/45
1 199 Ft/pár

1 199 Ft

/pár

1 999 Ft

/csomag

6. Kompressziós sportszár vagy zokni, 2 pár*
kiválóan alkalmas minden állóképességi sportághoz 
• kompressziós sportszár: hozzájárul a vérkeringés javításához, valamint a teljesítő- 

és regenerálódási képesség optimalizálásához, jobban védi az izomzatot  
a kihűléstől, és maximális stabilitást biztosít a vádlinak, méret: S/M - L/XL vagy

• zokni: könnyű, kellemes viselet, légáteresztő és közvetlen erőátvitelt tesz  
lehetővé a cipőre, csúszásmentes füllel, méret: 35/37 - 44/46

2 pár/csomag
999,50 Ft/pár

rezgéselnyelő zónák a rüszt 
sarok és bokarészen

ÖRÖM!
A MOZGÁS

Kineziológiai szalag, 2 tekercs*
az izmok és ízületek kiegészítő támasztására és 
stabilizálására, valamint izom- és ízületi panaszok 
kezelése és utógondozása közbeni támasztáshoz, 
légáteresztő, vízálló, rugalmas és latexmentes, 
részletes ragasztási útmutatóval
méret tekercsenként: 5 m x 5 cm (ho x szé)
2 x 5 m/csomag
199,90 Ft/m

sokoldalúan 
alkalmazható

1 999 Ft

/csomag

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati 
utasításban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági 
előírásokat!

orvostechnikai eszköz

magamért!magamért!TeszekTeszek

5.

6.

kü
lö

nböző színekben
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Italpor*
• eper vagy 
• banán vagy
• vanília
400 g/csomag
1 747,50 Ft/kg

499 Ft

/csomag
Gumicukor*
többféle 
300 g/csomag
1 663,33 Ft/kg

Szappanbuborék-fújó, 4 darab*
türelemjátékkal a zárókupakban,  
3 éves kortól ajánlott
4 x 60 ml/csomag
2 495,83 Ft/l

599 Ft

/csomag

Árnikagél vagy fagyasztóspray*
• árnikagél: gyors segítség sport- és szabadidős sérülé-

sek esetén, hűsítő, fájdalomcsillapító hatású vagy
• fagyasztóspray: zúzódások és ficamok akut  

kezelésére, erősen hűtő hatású és gyorsan  
csillapítja a fájdalmat

100 ml/flakon
12 990 Ft/l

Hydrate & Perform izotóniás 
italpor*
narancsízű
400 g/doboz
6 747,50 Ft/kg

Protein ital 
tejjel*
• csokoládé- vagy
• vaníliaízű
500 ml/palack
798 Ft/l

399 Ft

/palack

Proteinszelet, 3 darab*
• vitaminokkal
• a fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg 

növeléséhez és megtartásához
• vaníliás vagy
• csokoládés
3 x 45 g/doboz
5 918,52 Ft/kg

Oat&Whey zabkása*
magas fehérje- és zabrost tartalommal, hozzá-
adott cukor nélkül, alacsony zsírtartalommal
• csokoládé- vagy
• banánízesítéssel
696 g/doboz
3 719,83 Ft/kg

2 589 Ft

/doboz

1 299 Ft

/flakon

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe 
a használati utasításban leírtakat, 
és pontosan tartsa be a biztonsági 
előírásokat!

orvostechnikai eszköz

353-02-SHS B17

Gyermek szandál vagy cipő*
funkcionális és kényelmes szandál vagy  
balerina, a szandál tépőzárral záródik a könnyű 
fel- és levétel érdekében, könnyen kezelhető 
felső anyag, bordázott, hajlékony talp
méret: 29 - 36
2 999 Ft/pár

2 999 Ft

/pár

036-01-SHS B18

Gyermek szabadidőcipő*
felsőrésze fenntartható módon gyártott 
TENCEL-szálakat tartalmaz, rendkívül puha 
és bőrbarát, csúszásmentes gumitalppal  
méret: 30 - 38
3 499 Ft/pár

3 499 Ft

/pár

k

100 % Pure Whey fehérjepor
• bourbon vaníliás vagy
• csokoládés
454 g/csomag
6 583,70 Ft/kg

699 Ft

/csomag

Smiles fogkrém  
vagy fogkefe*
• fogkrém 6+ vagy 3-5  

vagy 0-2 éves gyermekek 
részére vagy 

• fogkefe 6+ vagy 3-5 éves 
gyermekek részére 

50 ml/tubus vagy 
1 darab
7 980 Ft/l / 399 Ft/db

399 Ft

/tubus/darab

ÚJ TERMÉK!

Proteinszele
• vitaminokkal
• a fehérjék hozzá

növeléséhez és 
• vaníliás vagy
• csokoládés
3 x 45 g/doboz
5 918,52 Ft/kg 799 Ft

/doboz

1111214039

**biztonságos játék

**

Shuffle úti társasjáték*
ingyenes applikációval, többféle
1 999 Ft/doboz

fejleszti a finommotorikus készséget, a kombinatív 
gondolkodást, a koncentrációt és a kreativitást

Mágneses könyv*
a vidám mágneses könyv játékos tanulásra hívja  
a gyermekeket, a könyv oldalai mágnesesek,  
a 16 színes képmágnessel játszva saját történetek 
találhatók ki, 3 éves kortól ajánlott, többféle cím
1 699 Ft/db

1 699 Ft

/darab

ja  

tek 
m

Folyékony  
tojásfehérje*
fehérjében gazdag 
1 l/palack
699 Ft/l

hérje*
n gazdag 

699 Ft

/palack

2 699 Ft

/doboz

4 darab*

1 999 Ft

/doboz

2 989 3 489 Ft 

Ft/csomag

-500 Ft

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.28-tól 06.30-ig!
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649 Ft

/flakon

Sütő- vagy szőnyegtisztító spray*
• sütő- és kandallóüveg-tisztító: hatékonyan  

és gyorsan tisztít, biztonsággal távolítja  
el a zsíros szennyeződéseket, odaégett  
maradványokat és a kormot vagy

• szőnyeg- és kárpittisztító: aktív habja haté-
konyan tisztít, bármely gyapjú vagy szintetikus 
anyagú szőnyegpadlóhoz és kárpithoz alkalmas, 
antisztatikus hatás az újraszennyeződés ellen

600 ml/flakon
1 081,67 Ft/l

különböző színekben

Univerzális kosár*
2 darab stabil, lehajtható füllel,  
teherbírás: 25 kg, űrtartalom: kb. 35 l
méret: 60 x 37 x 28 cm (ho x szé x ma)
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

bekapcsolható, automatikus 
70°-os oszcilláló funkcióval

Toronyventilátor*
• 50 W
• 3 sebességfokozat
• helytakarékos oszlopos kialakítás
• 60 perces időzítő automatikus kikapcsolással
• a kezelőelemek praktikusan a készülékház felső 

részén helyezkednek el
• méret: Ø kb. 24 cm, magasság: kb. 76 cm
• kábelhossz: kb. 180 cm
• túlmelegedés elleni védelem
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

különböző színekben

Ajtó- és ablakkitámasztó, 2 darab*
4 funkció egyben:
• ajtókitámasztó (magas peremű vagy lapos),
• ablakkitámasztó (nyitott és buktatott ablakhoz), 
• falvédő ütköző ajtókilincshez és
• ujjbecsípődés elleni  

védelem ajtókhoz
2 darab/csomag
849,50 Ft/db 1 699 Ft

/csomag

összecsukható

Összecsukható műanyag 
tárolódoboz, 45 liter*
kiváló minőségű műanyagból,  
max. teherbírás: 30 kg,
űrtartalom: 45 l
méret: 53 x 37 x 27 cm (ho x szé x ma)
1 499 Ft/db

különböző színekbenkülönböző színekbenkülönbözzőő sszz nníínnőő eekkbkkkkbbbbő színező színekbeennnneen

999 Ft

/szett

Kosárszett*
egymásba rakható
• 3 darabos szett: méret: 29 x 19,2 x 12,3 cm 

(ho x szé x ma) vagy
• 2 darabos szett: méret: 39 x 25 x 15 cm 

(ho x szé x ma)
3 vagy 2 darab/szett
333 / 499,50 Ft/db

áttetsző, kék vagy zöld  
modellek

Öko háztartási  
törlőkendő, 3 darab*
nedvszívó, strapabíró, bőrbarát  
és szöszmentes, minden  
sima felülethez alkalmas
3 darab/csomag
199,67 Ft/db

599 Ft

/csomag

Ft

100 %-ban megújuló 
alapanyagból készültalapanyagból készültalapanyagból kégból készüszültlt

mikroplasztik-mentes

RENDEZZE,

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.

sütő- és kandalló- 
üveg-tisztító:

1 499 Ft

/darab
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07.01. vasárnaptól

Extrudált snack
földimogyorós
200 g/csomag
845 Ft/kg

169
 219 Ft 

Ft/csomag

-22 %

Twisted Sticks  
– Vajas rúd
• sajtos vagy 
• sós vagy 
• rozmaringos - 

tengeri sós
150 g/csomag
2 393,33 Ft/kg

359 459 Ft 

Ft/csomag

-21 %

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

 
Földimogyoró 
tésztabundában
wasabiízű
200 g/csomag
1 845 Ft/kg 369 Ft

/csomag

Extrudált 
kukoricapehely
• sós vagy
• sajtos vagy 
• paprikás
100 g/csomag 
590 Ft/kg

 
Burgonyachips
• sós vagy 
• paprikás
250 g/csomag
1 796 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

449Ft

/csomag

Sós pálcika
45 g/csomag 
1 088,89 Ft/kg

49
 59 Ft 

Ft/csomag

-16 %

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

UHD Smart TV 108 cm (43”)
MEDION® LIFE® X14304*
• vezeték nélküli kijelző
• CI+ foglalat
• DTS hang
• 2 darab 8 W RMS
• 2 darab USB
• 1 darab LAN RJ-45
• 3 darab HDMI®4 2.0 HDCP 2.2 kódolással
• 1 darab VGA (15 pin D-Sub, YUV)
• AV In (3,5 mm jack/RCA-adapter)
• fejhallgató-csatlakozó (3,5 mm jack)
• Digital Audio Out (SPDIF) (optikai)
• méret (szé x ma x mé)/tömeg:  

kb. 97,6 x 63,7 x 27,6 cm/kb. 8,4 kg (lábakkal együtt),  
kb. 97,6 x 57,1 x 9,5 cm/kb. 8,1 kg (lábak nélkül),  
lábak közötti távolság: kb. 68 cm

119 990 Ft/db

119 990 Ft

/darab

59
 79 Ft 

Ft/csomag

-25 %

108 cm (43“) Ultra HD kijelző

HD tripla tuner 

(DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)1

HDR (High Dynamic Range)

DTS HD és 1 200 MPI 

(Motion Picture Index)

internetes böngésző2, 3  

és médiaportál2

AVS (Audio Video Sharing)  

és HbbTV2

WLAN

A hirdetett termék kiválasztása bemutató reklámanyagból történik, az üzletekben nincs bemutató darab. A termék kizárólag a készlet erejéig érhető el. Az értékesítési koncepció 
újdonsága és a korábbi ilyen jellegű készletezési viszonyítási adatok hiánya miatt előfordulhat, hogy a termék már az értékesítés első napján elfogy. A termék jellegére 
tekintettel nem tudunk helyettesítő terméket biztosítani. A termék megvásárlása céljából, kérjük, az üzletvezetőnket keresse! A kiszállítás Magyarország területén, az Ön által 
megjelölt belföldi szállítási címre, az ingatlan közterületre nyíló bejáratáig történő házhoz szállítással, ingyenesen történik. A kiszállítás során összeszerelést nem vállalunk.  
A helytelen összeszerelésből származó hibákra nem terjed ki a jótállási/szavatossági kötelezettségünk. Kérjük, olyan kiszállítási címet adjon meg, mely minimum 3,5 tonna, maximum  
7 tonna össztömegű gépjárművel megközelíthető!

Rendelhető 2018.07.01-jétől 
2018.07.22-ig, illetve a készlet 
erejéig.

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

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

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

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

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ,   
KÉNYELMES HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

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

1 Feltétel, hogy a megfelelő jel a felállítás helyén elérhető legyen.
2 Internetkapcsolat szükséges.
3 Flash animációk lejátszása esetén problémák adódhatnak a megjelenítéssel.
4 A számos különböző kód miatt nem garantálható az összes formátum lejátszása.

p

SZURKOLJUNK
EGYÜTT!
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.01. vasárnaptól

599 Ft

/csomag

Töltött tészták*
• fagottini al pomodoro -  

paradicsomos-fokhagymás vagy
• fagottini allo speck e funghi -  

sonkás-gombás vagy
• fagottini ai peperoni - paprikás
250 g/csomag
2 396 Ft/kg

699 Ft

/csomag

Prémium csavart tészták*
• kagyló vagy 
• csavart lapocska vagy 
• farfalle
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

699 Ft

/csomag

Színes farfalle*
• farfalle al basilico e pomodoro -  

bazsalikommal és  
paradicsommal vagy

• farfalle al peperone -  
paprikával vagy

• farfalle al nero di seppia -  
tintahal tintával vagy

• farfalle al limone -  
citrommal

250 g/csomag
2 796 Ft/kg

HOZZÁVALÓK:
400 g GOURMET színes farfalle citrommal 
150 g GOURMET minikolbászka-mix
50 g  CARLONI pesto, genovese
100 g  cukkini
100 g koktélparadicsom
60 g  PRIMIS parmigiano reggiano DOP
ízlés szerint LE GUSTO tengeri só
ízlés szerint LE GUSTO fűszermalom, fekete bors
2 ek. CASTELLO extraszűz olívaolaj
friss fűszernövények a dekoráláshoz,  
pl. bazsalikom, snidling, petrezselyem

Farfalle kolbasszales ropogos parmezanchipsszel

549 Ft

/üveg

Prémium öntet*
• balzsamecet-paradicsom-bazsalikom vagy
• málna-balzsamecet vagy
• joghurt-citrom vagy
• mangó-chili ízű
300 ml/üveg
1 830 Ft/l

ták*

ELKÉSZÍTÉS:
Parmezánchips: 
A parmezánt lereszeljük és egy teflonserpenyőben 
aranybarnára sütjük. Kb. 3 perc után megforgatjuk  
és további 3 percig sütjük. Ezután hűlni hagyjuk és 
kis darabokra törjük.

A tésztát bő sós vízben megfőzzük.

A kolbászt felaprítjuk, a koktélparadicsomot  
felszeleteljük, majd a cukkinit felkockázzuk.  
Az olívaolajat egy nagy serpenyőben felhevítjük  
és a kockára vágott cukkinit megpirítjuk benne. 

A kolbászt, a koktélparadicsomot és a készre főzött 
tésztát a serpenyőbe, a cukkinihez adjuk. Jól össze-
forgatjuk és ízlés szerint sóval és borssal  
ízesítjük, végül hozzáadjuk a pestot.

Tálalás előtt frissen vágott fűszernövényekkel  
és parmezánchipsszel díszítjük. 
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1 899 Ft

/csomag

Minikolbászka-mix*
szárításos érleléssel készült
• chorizo kolbászrudacska,
• vékonykolbász tengeri sóval, 
• miniszalámi zöldfűszeres kéregben,
• szalámirudacska mogyoróval és
• miniszalámi „Toszkána”
275 g/csomag
6 905,45 Ft/kg 1 299 Ft

/doboz

Bivalymozzarella DOP*
kb. 21 % abszolút zsírtartalom
300 g/doboz
4 330 Ft/kg

1 699 Ft

/darab

Parmigiano Reggiano DOP*
legalább 24 hónapig érlelt, 
olasz keménysajt, 
30 % abszolút zsírtartalom
250 g/darab
6 796 Ft/kg

699 Ft

/csomag

Szárított olívabogyó vagy 
paradicsom*
• szárított olívabogyó, 150 g vagy
• szárított paradicsom, 125 g
150 g vagy 125 g/csomag
4 660 / 5 592 Ft/kg

Burgonyaszirom
• tengeri sós és borsos vagy
• thai currys vagy
• balzsamecetes
125 g/csomag
3 192 Ft/kg

399
 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

399
 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

Ínyenc tál
• szürkemarhacomb és  

fűszeres szalonna vagy
• szürkemarhacomb és  

érlelt tarja
80 g/csomag
4 987,50 Ft/kg

399
 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

Uzsonnatál
• csirkemellsonka és mozzarella vagy
• szürkemarhacomb és edámi sajt vagy
• érlelt tarja és edámi sajt
90 g/csomag
4 433,33 Ft/kg

Békéscsabai csípős  
vastagkolbász
/kg
3 999 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból

Kacsa- vagy  
libamájpástétom
50 g/tégely
5 980 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

299 Ft

/tégely

Vegyes trüffel-praliné
• alkohollal vagy
• alkohol nélkül
200 g/doboz
4 495 Ft/kg

Füstölt kacsamell*
pácolt, szeletelt
• natúr vagy
• narancsos-borsos vagy
• zöld borsos
90 g/csomag
11 100 Ft/kg

999 Ft

/csomag

VILLÁNY
Gere Olaszrizling*
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
1 865,33 Ft/l

1 399 Ft

/üveg

tFtt

1 499 Ft

/üveg

Libamáj mousse*
• mediterrán ízesítéssel vagy
• pikánsan csípős vagy
• tejszínnel és mustárral
50 g/tégely
4 980 Ft/kg

249 Ft

/tégely

899 999 Ft 

Ft/doboz

-100 Ft

SZEKSZÁRD
Bősz Adrián Rosé*
oltalom alatt álló  
eredetmegjelölésű  
száraz rozé
0,75 l/üveg
1 998,67 Ft/l

3 999Ft

/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

az eladási ár az egyes 
terméken található

állandó állandó
kínálatunkbólkínálatunkbnkbóóll

Érvényes Érvényervényess
07.01-jétől 07é

yyyy
07.7.01-jétőőtől 0l 077
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129 990 Ft

/darab

1 499 Ft

/készlet

3 999 Ft

/darab

tartalom nélkül

a kiöntőtető megakadályozza 
az idegen anyagok bejutását, 
valamint a jégkockák, citrom- 
karikák stb. kijutását

Salátástálkészlet, 6 részes*
kiváló minőségű nátrium-kalcium-szilikát üveg,  
mosogatógépben mosható
• szögletes: 12,5 x 12,5 x 7 cm (ho x szé x ma) vagy
• kerek: 13 x 8 cm (Ø a felső szélén x ma)
6 darab/készlet
416,50 Ft/db

1 499 Ft

/darab

Csúszásgátló alátétfólia*
extra erős, mosogatógépben mosható, 
élelmiszerbiztonságilag megfelelő,  
méretre vágható, szürke  
vagy átlátszó
méret: kb. 50 x 150 cm
1 499 Ft/dbtartalom nélkül

Fagyasztószekrény*
• energiahatékonysági osztály: A++
• klímaosztály: T/SN
• hasznos űrtartalom: 280 l
• 4 csillagos fagyasztó
• tárolási idő üzemzavar esetén: 15 óra
• elektronikus hőmérséklet-beállítás
• 4 fagyasztófiók, 1 maxi fagyasztófiók  

és 2 ajtóval ellátott fagyasztórekesz
• az ajtónyitás iránya változtatható
• állítható magasságú lábakkal
• méret: 186 x 59,5 x 65 cm  

(ma x szé x mé)
• besüllyedő kilincs
129 990 Ft/db

ideálisan használható fiókok  
kibéleléséhez vagy a hűtőben

M
A

N
UELL

ockák, citroockák, citro
tásáttását

ozza ozza
ását, ását,
omomom- om-

a a kiöntőtetőkiöntőtető megmeg
az idegen anyag

gg
az idegen anyag
valamint a jégkovalamint a jégk

y gy ggg
valamint a jégko

rek: 13 x 8 cm (Ø a felső szélén x ma)
rab/készlet

50 Ft/db

valamint a jégkovalamint a jégko
karikák stb. kijut

j gj g
karikák stb. kijut

gakadályogakadályoozzaozzaaa kiöntőtetőkiöntőtető megmeg

karcálló

különböző színek  
és minták

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

A HÁZTARTÁSBA
MINŐSÉGET VISZÜNK

No Frost technológia - 
önkiolvasztó funkció

2 499 Ft

/készlet

tartalom nélkül

Üvegkaraffa vagy -kancsó*
• üvegkaraffa: kiöntőtető és levehető  
 nemesacél gyümölcsnyárs, szilikongyűrű  
 szénsavas italokhoz, űrtartalom: 1 l vagy
• üvegkancsó: nemesacélfül és kiöntőtető,
 űrtartalom: 1 l
3 999 Ft/db

Üveg- vagy bögrekészlet,  
4 részes*
4 darab üveg vagy 4 darab üvegből  
készült bögre tetővel és szívószállal,  
egyes modellek füllel
4 darab/készlet
374,75 Ft/db
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ÚJ TERMÉK

Regenerálósó 
mosogatógéphez
2 kg/doboz 
134,50 Ft/kg 269 369 Ft 

Ft/doboz

-27 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.01-jétől 07.04-ig!

Öblítő mosogatógéphez
• klasszikus vagy 
• citromos
1 l/flakon
299 Ft/l

299 459 Ft 

Ft/flakon

-34 %

Mosógép*
• energiahatékonysági osztály: A+++
• ruhakapacitás: 7 kg
• centrifuga: 1 400 ford./perc
• teljesen elektronikus vezérlés a kényel-

mesebb kezelés érdekében
• 15 program, speciális programokkal   

pl. sport, allergia, szuper rövid,  
kézi mosás 20 °C-on stb.

• 3 kiegészítő funkció: előmosás,  
gyors mosás, extra öblítés

• egyensúly-szabályozás
• öblítőstop
• indítási késleltetés: 0 - 19 óra
• nagy méretű betöltőnyílás (Ø 30 cm)
• ajtónyitás szöge: 170°
• nemesacél dob (űrtartalom: 50 l)
• méret: 84 x 60 x 45 cm  

(ma x szé x mé)
• nettó tömeg: 68 kg
79 990 Ft/db

a teleszkópos fogantyú 
kihúzható

7 999 Ft

/darab

Kihúzható ruhaszárító*
kiváló minőségű és stabil, kihúzható  
dupla méretűre, a szárítófelület  
hossza: kb. 20 m
7 999 Ft/db

Konyhai törlőkendő 
Jumbo, 3 tekercs*
3 rétegű
3 x 100 lap/csomag
3 tekercs/csomag
299,67 Ft/tekercs

PEFC/16-33-1406

Súlyautomatika: azért felel, hogy a mosógép az egyes mosások alkalmá-
val automatikusan csak annyi vizet, mosószert és öblítőt használjon, 
amennyire ténylegesen szükség van.

i

Aquasafe: fontos védelmi funkció. A vízbevezető csövet egy külső tömlő 
veszi körül, amely a belső cső sérülése esetén visszatartja a kiáramló 
vizet. A tömlőben található szelep ezen felül leállítja a vízbefolyást, 
közvetlenül a vízcsapnál.

ossza: kb. 20 m
999 Ft/db

különböző 
színekben

összecsukva 2 görgő segítségével 
könnyen mozgatható

1 299 Ft

/darab

Műanyag ruháskosár*
• műanyag mosókád: űrtartalom: kb. 40 l, teherbírás: 25 kg, 

méret: 61 x 41 x 25 cm (ho x szé x ma) vagy
• ruháskosár: űrtartalom: kb. 40 l, teherbírás: 25 kg,  

méret: 61 x 41 x 25 cm (ho x szé x ma)
1 299 Ft/db

omag
mag

rcs

699 Ft

/flakon

Bőröndszett, 2 részes*
strapabíró és tágas, bővíthető felső rekesszel, 
kihúzható, teleszkópos fogantyúval
• kis bőrönd: kézipoggyászként is  

használható, méret: kb. 35 x 19 x 51 cm és
• nagy bőrönd: méret: kb. 45 x 25 x 68 cm
2 darab/szett
16 990 Ft/szett

16 990 Ft

/szett

79 990 Ft

/darab
nagy méretű digitális 
kijelző a hátralévő idő 
leolvasásához

3 év
helyszíni szerviz

899 Ft

/csomag

tágas belső kialakítás
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.

„Gallseife”  
folttisztító folyadék*
gyengéd, de erős hatásának 
köszönhetően a szövet bel-
sejéből is eltávolítja a foltokat 
és a szennyeződést, textíliák 
előkezeléséhez is alkalmas,  
a mosógépbe öntve szintén  
használható
1 l/flakon
699 Ft/l

ll if

ALACSONY ÁRONAAALACSONY ÁRON
TÖKÉLETES TISZTASÁG -
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2 499 Ft

/darab

Sportos karóra*
analóg vagy LCD-kijelző, műbőr,  
szilikon, műanyag vagy szövet  
óraszíjjal, elemmel együtt
2 499 Ft/db

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

Férfi alsó, 7 darab*
100 % pamut, dupla hajtással
méret: S (4) - XXL (8)
7 darab/csomag
428,43 Ft/db

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és modellek

2 499 Ft

/darab

1 499 Ft

/darab

1 599 Ft

/csomag

2 299 Ft

/csomag 1 999 Ft

/darab/garnitúra

Női fürdőruha vagy tankini*
divatos nyomott mintával, bélelt kosár kivehető 
párnázással, a pánt nélküli modell kosarának 
felső szélén szilikonbevonatú gumiszalaggal 
méret: 36 - 44
1 999 Ft/db/garnitúra699 Ft

/csomag

különböző 
színekben

különböző 
színekben

1 499 Ft

/pár

064-03-SHS B18

a szürke-melange  
modell kivételével:

a szürke-melange  
modell kivételével:

2 299 Ft

/csomag

1 799 Ft

/csomag

Női top, 2 darab*
divatos, egyszínű modellek, kellemesen 
puha anyag, könnyen kezelhető
méret: 36/38 - 44/46
2 darab/csomag
899,50 Ft/db

2 799 Ft

/darab

szűk szabás

Női capri- vagy  
rövidnadrág*
kényelmes és könnyen kezelhető,  
aktuális divatszínekben
• caprinadrág (egyes modellek  

oldalt sliccel), méret: 36/38 - 44/46 vagy
• kerékpáros nadrág, méret: 36/38 - 44/46 vagy
• rövidnadrág, méret: 36/38 - 40/42
1 199 Ft/db

1 199 Ft

/darab

testhezálló szabás

2 999 Ft

/csomag

Női vagy férfi titokzokni, 3 pár*
finom pamutanyag, kényelmes szár különleges 
LYCRA-szállal, kézzel varrott orr-rész
méret: 35/38 - 43/46
3 pár/csomag
233 Ft/pár

Női póló, 3 darab*
3 darab különböző színű modell egy  
csomagban, kerek vagy V-alakú  
nyakkivágással
méret: 36/38 - 44/46
3 darab/csomag
999,67 Ft/db

Női hálópóló*
kerek vagy V-alakú nyakkivágással,  
különböző nyomott motívumokkal,  
kellemesen puha és könnyen kezelhető
méret: 36/38 - 44/46
1 499 Ft/dbNői vászoncipő*

divatos és kényelmes vászoncipő,  
rugalmas műanyag talppal
méret: 37 - 41
1 499 Ft/pár

légáteresztő klíma- 
zónák a talpon

B18

Férfi bermuda*
100 % pamut, elöl gombbal 
és cipzárral záródik, külön- 
böző zsebmegoldásokkal 
méret: 48 - 54
2 799 Ft/db

Férfi póló, 2 darab*
rövid ujjú, kerek vagy  
V-alakú nyakkivágással,  
oldalvarrások nélkül
méret: S - XL
2 darab/csomag
1 149,50 Ft/db

Férfi ing*
100 % pamut, rövid ujjú, különböző 
gallérmegoldásokkal, divatos nyomott 
mintás vagy kockás modellek
méret: 39/40 - 43/44
2 499 Ft/db

különböző  
színkombinációk

zónák a tazónák a tak a ta

ást 

különböző színek  
és modellek

Melltartó divatos  
színekben, 2 darab*
egy fehér és egy divatos, színes modell,  
varrás nélküli kosárral, ideális az alakot  
kiemelő ruhákhoz, merevítővel és  
állítható hosszúságú pántokkal
méret: 75 - 85 B, C
2 darab/csomag
1 149,50 Ft/db

Női alsó divatos színekben, 
4 darab*
minialsó vagy száras alsó, minden  
csomagban 2 darab fehér és 2 darab  
divatos, színes modell
méret: 36/38 - 44/46
4 darab/csomag
399,75 Ft/db

különböző színek  
és modellek

FELÖLTÖZTETJÜK

p

TETŐTŐL TALPIG
 

2 999 Ft

/csomag

különböző színek  
és modellek

szűk szabás
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3 499 Ft

/pár

353-03-SHS B17

1 999 Ft

/csomag

2 499 Ft

/garnitúra

1 499 Ft

/darab

599 Ft

/csomag

Gyermek sapka*
divatos motívumokkal, állítható  
szélességű tépőzárral, egy méret
1 499 Ft/db
szészélesle s
1 41 499 Ft

a szürke ruha  
kivételével:

szürke ruha  
ételé el

2 499 Ft

/csomag

Gyermek hálóruha, 3 részes*
bőrbarát és rendkívül  
kényelmes viselet
• póló,
• rövidnadrág és
• hosszúnadrág
méret: 86/92 - 134/140
2 499 Ft/garnitúra

1 999 Ft

/csomag

Gyermek trikó vagy póló,  
4 vagy 3 darab*
100 % pamut, bőrbarát és  
rendkívül kényelmes
• trikó: 4 darab vagy
• póló: 3 darab
méret: 86/92 - 134/140
4 vagy 3 darab/csomag
499,75 / 666,33 Ft/db

ss  

különböző színek  
és motívumok

Gyermek bokazokni, 3 pár*
kellemes viselet, az elasztántartalomnak 
köszönhetően tökéletes illeszkedés
méret: 19/22 - 35/38
3 pár/csomag
199,67 Ft/pár

1 999 Ft

/csomagGyermek rövidnadrág,  
2 darab*
bőrbarát és rendkívül kényelmes  
viselet, rugalmas derékrésszel
méret: 86/92 - 134/140
2 darab/csomag
999,50 Ft/db

különböző színek  
és modellek

1 699 Ft

/darab

t

különböző színek  
és minták

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és minták

1 799 Ft

/szett

a szürke nadrág  
kivételével:

a világoskék-melange  
modell kivételével:

különböző 
színekben

1 799 Ft

/csomag

Ft

/pár

Ft

/csomag

Ft

omag

GyGGyerererrrmemememmemem k k kkk bobobobob kakakakazozozozozokkk
kelkkelkelkellememlemlemee eses es ese visvisvisvisvisv eleeleeleet, t,t,, az az az aa elaelaelalasztsztsztsztáááá
köskösköskösszönzönz nheteeetőenőenőenőenően tööötökéllkélk eteeteetetee s is is illeel ee
mérmérméret:et:et: 191919/22/222 --- 353535/38338
3 p3 p3 p3 p3 pár/ár/ár/ár/csocsocsososomagmmagmm g
1991999999,676,677 FttF /pá/pápár

Gyyerermememek kkk rörörörövv
2 22 dadad raraab*b***
bőrbőrrrbarbarb átátát ééséséséss rennrenrendkdkdk
visvisviseleeee t, ruguuguggalmalmalmalma aasasa
mérmm et:t:: 86868 /92/92/9 -- 1341341
2 d2 dararaaraaaarr bb/b/ccsomsosomsomagaa
99999999,50,50 FFtFtFt/db/d/d/dbb

különböző színek  
és minták

különböző színek  
és modellek

ab///csocc magmamama
99,755 / / 666,33333 FtFt/db/db/dbddbb

vivivv dndneeeeekkkkkk röröröövv

bodyk:

Kisgyermek magasszárú cipő*
oldalt cipzárral a könnyebb fel- és levétel érdekében,  
strapabíró felső anyag kisebb rátétekkel, textil belső  
kialakítás, bordázott és hajlékony talp  
méret: 22 - 30
3 499 Ft/pár

Lányka overál vagy  
ruha, 2 darab*
könnyű, nyári anyagból
• overál: méret: 116 - 164 vagy
• ruha: méret: 104 - 152
2 darab/csomag
1 249,50 Ft/db

Lányka leggings,  
3 darab*
bőrbarát és rendkívül kényelmes 
viselet, az elasztántartalomnak  
köszönhetően tökéletes illeszkedés
méret: 86/92 - 134/140
3 darab/csomag
666,33 Ft/db

Lányka nyári nadrág*
szellős, nyári nadrág, divatos mintákkal 
méret: 116 - 164
1 699 Ft/db

1 799 Ft

/garnitúra/darab

Tinédzser fürdőruha*
gyorsan szárad és könnyen kezelhető
• lányka bikini: méret: 134/140 - 170/176 vagy
• fiú fürdőnadrág: méret: 134/140 - 170/176 vagy
• lányka vagy fiú UV-szűrő póló:  

méret: 134/140 - 158/164
1 799 Ft/garnitúra/db

Baba body, 3 darab*
100 % pamut, rövid ujjú, bőrbarát és  
kényelmes viselet, alul patentokkal,  
a könnyebb pelenkacsere érdekében
méret: 62/68 - 98/104
3 darab/csomag
599,67 Ft/db

Baba- vagy kisgyermek 
dzsörzészett*
body és hozzáillő rövidnadrág, bőrbarát 
és rendkívül kényelmes viselet 
méret: 62/68 - 98/104
1 799 Ft/szett
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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:                  2018.06.28 - 07.11.

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 ANTICO MONASTERO****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.07.11. és 2018.11.04. között
• ellátás: teljes ellátás svédasztalos reggelivel és 

ebéddel, esténként háromfogásos választható 
menüvel és salátabárral

• a szálloda saját teniszpályájának használata 
teljes árat fizető vendégenként egy alkalommal 
1 órára

Foglalási kód: 9238076

VALAMAR CLUB DUBROVNIK***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 5 vagy 7 éjszaka  

2018.07.13. és 2018.10.31. között
• ellátás: all inclusive light ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebéddel és vacsorával, italokkal az 
étkezések mellé (víz, üdítők, bor, sör)

• részvétel a szálloda saját aktív és szórakoztató 
programjain (helyszíni kiírás szerint)

• Maro Club 3 és 12 év közötti gyermekeknek 
(helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9246755

Utazási mód Fő / 3 éj teljes ellátással

42 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 5 éj all inclusive light ellátással

65 990 Ft-tól

GARDA-TÓ, OLASZORSZÁG

TOSCOLANO MADERNO

DÉL-DALMÁCIA, HORVÁTORSZÁG

DUBROVNIK

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

Krumpendorf központja és vasútállomása: 3,5 km, Wörthi-tó: 8 km. 
Felszereltség: étterem, reggelizőhelyiség, bár, társalgó, tévészoba, terasz, 
napozórét, úszómedence (szeptember elejéig, időjárásfüggő), szabad helyek 
függvényében napozóágyak és napernyők, valamint parkolóhely.
Elhelyezés: egyágyas vagy kétágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 % és 6-14 éves korig: 50 % 
árengedmény 1 vagy 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés 
esetén. 
Fontos információ: idegenforgalmi adó: 2 €/fő/nap 17 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő.

Ár/fő és tartózkodás „Eco” kétágyas szoba
Kétágyas szoba / 

szoba felnőtt és gyermek számára / 
egyágyas szoba

2 éjszaka 27 990 Ft-tól 30 990 Ft-tól 

3 = 4 éjszaka* 41 990 Ft-tól 46 990 Ft-tól 

5 éjszaka 88 990 Ft-tól 96 990 Ft-tól

7 éjszaka 124 990 Ft-tól 135 990 Ft-tól

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

Kavicsos strand: 150 m, legközelebbi buszmegálló: 450 m, városközpont: 6 km. 
Felszereltség: étterem, bár, kávézó, terasz, lift, úszómedence és gyermekmedence 
(szeptember végéig, időjárásfüggő), napozórét, szabad helyek függvényében 
napozóágyak és napernyők a medencénél.
Térítés ellenében: parkolóhely (6 €/nap/személyautó).
Elhelyezés: kétágyas szobában vagy családi szálláson.
Gyermekek után járó kedvezmény: 14 éves korig: 100 % árengedmény 2 teljes 
árat fizető vendéggel egy családi szálláson történő elhelyezés esetén.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba „Extra” kétágyas szoba Családi szállás

5 éjszaka 65 990 Ft-tól 75 990 Ft-tól 118 990 Ft-tól

7 éjszaka 92 990 Ft-tól 105 990 Ft-tól 166 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Dubrovnik

San Marino

I

HR

Garda-tó: 200 m, városközpont: 500 m. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, társalgó, 
úszómedence és gyermekmedence (május közepétől szeptember közepéig, 
időjárásfüggő), napozórét, szabad helyek függvényében parkolóhely. 
Térítés ellenében: teniszpálya-használat. 
Elhelyezés: kétágyas, háromágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 %, 6-11 éves korig: 50 % és 
12-18 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információ: idegenforgalmi adó: 1 €/fő/nap 14 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. 

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba / 
négyágyas szoba

Kétágyas szoba erkéllyel / 
háromágyas szoba / 

négyágyas szoba erkéllyel

3 éjszaka 42 990 Ft-tól 46 990 Ft-tól

4 éjszaka 77 990 Ft-tól 83 990 Ft-tól

7 éjszaka 136 990 Ft-tól 146 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

© Comune  
Toscolano Maderno

HOTEL RESTAURANT GUT DRASING***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3, 4, 5 vagy 7 éjszaka  

2018.07.04. és 2018.09.30. között 
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos 

reggelivel, esténként háromfogásos választható 
menüvel

Foglalási kód: 9246674

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással 

27 990 Ft-tól

KARINTIA, AUSZTRIA

KRUMPENDORF

Krumpendorf

BécsA

CZ

I

D

Graz
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Friss
zöldség és gyümölcs!

06.28 - 07.04. csütörtöktől szerdáig 

FA
NT

ASZTIKUS

ÁR

Nekünk
       érett!

A „Nekünk érett!” márkanév prémium  
minőségű, optimális érettségi fokkal 
rendelkező gyümölcsöket jelöl. Az év tizenkét 
hónapjában, folyamatosan.

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

799 Ft

/csokor

Orchidea
1 ágas, 6+,
12 cm-es cserépben, 
többféle színben 
1 399 Ft/db

Kövirózsa*
különböző fajták és színek vegyesen, 
6 darabos tálcában, rendkívül masszív 
és könnyen kezelhető, ideálisan 
ültethető sziklakertekbe, romos 
falakba, ill. lapos tálakba és  
teknőkbe, téltűrő
6 darab/tálca
249,83 Ft/db

Levendula*
17 cm-es cserépben, kedvelt 
dézsás és ágyásnövény, 
kellemes illatú virágokkal, 
téltűrő 
1 199 Ft/db

Leander*
17 cm-es cserépben, magasság cseréppel együtt: 
min. 50 cm, kedvelt mediterrán dézsás növény, 
különböző színű virágok, pl. fehér, rózsaszín vagy 
piros, kültérre 
1 999 Ft/db

1 399 Ft

/darab

1 499 Ft

/tálca

1 199 Ft

/darab

1 999 Ft

/darab

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

Liliom
13 cm-es cserépben,
többféle színben
799 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

799 Ft

/darab

yelyell

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

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

329 499 Ft 

Ft/kg

-34 %Őszibarack
I. osztály 
/kg
329 Ft/kg

Fehér szőlő
I. osztály 
/kg 
799 Ft/kg

799 1 199 Ft 

Ft/kg

-33 %

449 799 Ft 

Ft/csomag

-43 %Avokádó
I. osztály 
2 darab/csomag 
224,50 Ft/db

Csemegekukorica
I. osztály 
/darab
119 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

119
 199 Ft 

Ft/darab

-40 %

Fürtös 
paradicsom
I. osztály 
/kg
279 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

279
 499 Ft 

Ft/kg

-44 % Lecsópaprika
700 g/csomag 
398,57 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

279
 449 Ft 

Ft/csomag

-37 %

ALDI | 19



06.30 - 07.01. szombat - vasárnap 

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

ALDI GRILLTERASZ A SOUNDON IS!

ALDI
A SOUNDON IS!ALDI
A SOUNDON IS!

2018.07.04.– 07.08.

2018.07.04 – 07.08.
SZEMÉLYRE SZABOTT, ÍNYCSIKLANDÓ GRILLSZENDVICS, 

FRISS ALAPANYAGOK, CHILL-HANGULAT  
ÉS PERSZE KIVÁLÓ MINŐSÉG, JÓ ÁRON.  

EZZEL VÁRUNK MINDENKIT!

Csemegesaláta
többféle
400 g/doboz
872,50 Ft/kg 349 499 Ft 

Ft/doboz

-30 %

 
Szardínia 
szálka és bőr nélkül, 
napraforgóolajban, 
klasszikus vagy 
chilivel vagy citrommal
125 g/doboz 
3 322,22 Ft/kg 
(töltőtömeg)

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

Pirított 
hagyma
150 g/doboz
1 326,67 Ft/kg 199

 299 Ft 

Ft/doboz

-33 %

Boglyas 
szélesmetélt
8 tojásos 
250 g/csomag 
596 Ft/kg

149
 199 Ft 

Ft/csomag

-25 %

Kiváló minőségű hazai gyümölcsös, réteges 
joghurt a Friss Élelmiszer Kft.-től!

119
 159 Ft 

Ft/pohár

-25 %

 
Sertés 
húsos csont 
vákuumcsomagolt
/kg 
419 Ft/kg

tálalási javaslat

419
 459 Ft 

Ft/kg

-40 Ft

   Gyümölcsös, 
réteges joghurt
áfonyás vagy 
sárgabarackos vagy 
epres vagy 
cukormentes epres
200 g/pohár
595 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

249
 379 Ft 

Ft/darab

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

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

FRISS ÉS MAGYAR

49
 79 Ft 

Ft/darab

-37 %



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


