
10 éve együtt!
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK 

BIZALMÁT!

Kemping- és 
pikniktakaró 
XXL*
2 999 Ft/db 2 999 3 499 Ft 

Ft/darab

-500 Ft

AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 07.12. CSÜTÖRTÖKTŐL 07.18. SZERDÁIG    

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

* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy áruházainkban az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen. 
Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését. Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben. 2018. 28. hét aldi.hu

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 2 - 3. OLDALAKON!

Az árkedvezmény a termék  
2017.07.06-tól érvényes  
szórólapban feltüntetett  
árához képest értendő.

 
Bio teljes kiőrlésű 
tészta 
spagetti vagy penne vagy 
fusilli
500 g/csomag
598 Ft/kg

Passzírozott 
paradicsom
500 g/doboz
218 Ft/kg 109

 159 Ft 

Ft/doboz

-31 %

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

UHT tej 
1,5 % zsírtartalom
1 l/doboz
149 Ft/l

 

y 299 449 Ft 

Ft/csomag

-33 %

319
 369 Ft 

Ft/flakon

-50 Ft

 
Napraforgóolaj
1 l/flakon
319 Ft/l

1 499 Ft

/darab

Női csipkés póló*
1 499 Ft/db

649 Ft

/csomag

N
1 4

Ő Á

Bio gabonafélék*
750 g/csomag
865,33 Ft/kg

149
Ft/doboz

07.12. csütörtöktől

07.15. vasárnaptól07.15. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 17. OLDALAKON!



10 éve
együtt!

A BIZALOM ELSŐ 10 ÉVE
BEMUTATJUK AZ ALDI MÁRKÁKAT

10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 07.12. csütörtöktől

Kemping- és 
pikniktakaró XXL*
felső oldala bolyhos, puha,  
divatos nyomott mintával,  
alsó oldala hőszigetelő,  
vízálló és szennyeződés- 
taszító, fogantyúval és  
vállra akasztható szíjjal
méret: 200 x 200 cm
2 999 Ft/db

nagy méret:  
200 x 200 cm

hőszigetelő alsó oldal

Mikroszálas  
gumis lepedő*
körben gumírozott, az  
alábbi matracméretekhez  
alkalmas: 140 - 160 x 200 cm
1 999 Ft/db

  60 °

kül
ön

bö
ző

 színekben

Az árkedvezmény a 
termék 2017.08.17-től 
érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest 
értendő.

Az árkedvezmény a termék 2017.07.06-tól érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

beltérre és kültérre 
egyaránt alkalmas

különböző színek  
és modellek

Univerzális szőnyeg*
rendkívül szennyeződéstaszító  
és könnyen tisztítható,  
szaunában való használatra  
és padlófűtéshez is alkalmas,  
higiénikus és bőrbarát,  
egyedileg méretre vágható,  
kopásálló felületű
méret: kb. 65 x 200 cm
2 499 Ft/db

  30 °

2 499 2 999 Ft 

Ft/darab

-500 Ft

2 999 3 499 Ft 

Ft/darab

-500 Ft

Az árkedvezmény a  
termék 2017.07.06-tól 
érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest 
értendő.

Mikroszálas szatén  
ágyneműhuzat*
cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
3 499 Ft/garnitúra

  40 °

m 3 499 3 999 Ft 

Ft/garnitúra

-500 Ft

Lakberendezésben tíz éve számíthat ránk! Szép és tartós kisbútorok, kiváló minőségű lakástextilek és igényes kiegészítők – ez a My Living Style.  
Varázsolja újjá otthonát vagy dobjon fel egy-egy helyiséget izgalmas kiegészítőkkel, szép textíliákkal. A kisebb, praktikus ötletektől a teljes 
stílusváltásig mindent megtalál kínálatunkban.

1 999 2 299 Ft 

Ft/darab

-300 Ft

Az árkedvezmény a termék 2

Az árkedvezmény a termék 2017.07.06-tól érvényes 
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

19992 299 Ft 

Ft/darab
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A mozgás fitten tart, egészségesebbé és boldogabbá tesz.  
Az aktív életmód iránt elkötelezettek tíz éve bízhatnak Crane 
termékeink kiváló minőségében. E márkanév alatt stílusos és 
funkcionális sportruházatot, valamint tartós sporteszközöket 
kínálunk valamennyi mozgásformához, kedvező áron.

kiegészítők nélkül

tartalom nélkül

Nyári játékok*
ideálisan használható a kertben,  
a strandon vagy a parkban,  
tárolótasakkal együtt
• strandteniszszett: műanyagból  

készült, a szett tartalma: 2 darab ütő  
és 2 darab labda vagy

• cross-boccia szett: kívül vízálló neoprén 
anyagból, a szett tartalma: 2 x 3 darab 
bocciagolyó és 1 darab célgolyó vagy

• tekeszett: kívül vízálló neoprén anyag-
ból, a szett tartalma: 6 darab tekebábu  
és 1 darab golyó

2 999 Ft/szett

tekeszett
b 

ag-
bu 

Női vagy férfi fürdőpapucs*
anatómiailag formált belső talp  
enyhén masszírozó felülettel,  
extra könnyű járótalp
méret: 37 - 45
999 Ft/pár

306-01-SHS B17

Kis hűtőtáska*
ideális utazáshoz,  
kiránduláshoz, praktikus,  
pl. 0,5 literes üdítős flakonok 
és élelmiszerek tárolásához, 
hidegentartási idő: kb. 6 óra
1 699 Ft/db

Paradicsomlé
100 % zöldségtartalom
1 l/doboz
179 Ft/l 179

 229 Ft 

Ft/doboz

-21 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.12-től 07.18-ig!

Szűretlen  
gyümölcslevek
100 % gyümölcstartalom
• alma vagy
• körte
1 l/doboz
309 Ft/l

309 399 Ft 

Ft/doboz

-22 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.12-től 07.18-ig!

 
Power 
Smoothie 
többféle 
250 ml/palack
996 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.12-től 07.18-ig!

Narancslé
préselt, gyümölcshússal, 
100 % gyümölcstartalom 
1 l/palack
399 Ft/l

399 499 Ft 

Ft/palack

-20 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.12-től 07.18-ig!

1 699 1 999 Ft 

Ft/darab

-300 Ft

Női bikini*
nyomott mintás vagy egyszínű, pánt nélküli, háromszög vagy  
merevítős fazonú bikinifelső, varrás nélküli, előformázott,  
szivacsos kosárral vagy kivehető szivacsbetétekkel, különböző  
záródású csatokkal, a szett tartalmazza a hozzáillő alsót is,  
bősége az oldalsó pántokkal egyedileg beállítható
méret: 36 - 44, kosárméret: B 
1 999 Ft/szett

999 1 499 Ft 

Ft/pár

-500 Ft

strandteniszszett

Vásárlóink rajonganak a smoothie-kért és a kitűnő gyümölcslevekért. Sokféle 100 %-os gyümölcs-, zöldséglevünk és fantáziadús  
smoothie-kollekciónk egyre több családban talál otthonra. Ahogy tíz éve, úgy ma is elmondhatjuk: a Pure Fruits termékek  
készítésének minden mozzanatát figyelemmel kísérjük, a friss gyümölcstől az elkészítésen át egészen az üzletek polcaira kerüléséig.

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

Az árkedvezmény a termék 
2017.07.06-tól érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

cross-boccia szett

levehető pántokkal

nélkül

i

é

1

Az
20
fe

1 999
Ft/szett

2 999
Ft/szett

249 349 Ft 

Ft/palack

-28 %

unkbólunkból
ÉrvéÉrvé
07.12-07.7.1.122--
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07.12. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

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

Érvényes  
07.12-től 07.18-ig!

Reszelt gouda vagy 
mozzarella
200 g/csomag
1 745 Ft/kg

349 499 Ft 

Ft/csomag

-30 %

355 455 Ft 

Ft/darab

-100 Ft

Füstölt 
szivárványos  
pisztrángfilé
ASC-tanúsítás
natúr vagy 
borsos vagy 
fokhagymás
125 g/csomag
5 592 Ft/kg

699 899 Ft 

Ft/csomag

-22 %

Baromfirúd
1 kg/darab
355 Ft/kg

Prémium 
sertéssonka
natúr vagy füstölt 
200 g/csomag
2 595 Ft/kg

519
 649 Ft 

Ft/csomag

-20 %

219
 299 Ft 

Ft/csomag

-26 %
Dán szalámi
szeletelt
100 g/csomag
2 190 Ft/kg

Kockázott bacon
500 g/csomag
1 158 Ft/kg

579
 779 Ft 

Ft/csomag

-25 %

Frankfurti vagy  
koktél frankfurti 
virsli
hámozott 
klasszikus vagy 
sajtos
400 g/csomag
1 247,50 Ft/kg

499 719 Ft 

Ft/csomag

-30 %

 
Sertéslapocka  
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg
949 Ft/kg

tálalási javaslat

tálalási javaslat

949 1 199 Ft 

Ft/kg

-20 %

javaslat

499 699 Ft 

Ft/kg

-28 %

ALDI | 4



07.14. szombatig

Extraszűz
olívaolaj*
originale vagy
gentile 
500 ml/üveg
2 998 Ft/l

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

A málnás-sárgabarackos joghurt  
07.12-től a készlet erejéig kapható!

 
Hummusz 
szezámos csicseriborsó 
mártogatós szósz, 
natúr vagy 
currys vagy pikáns 
200 g/tégely 
1 995 Ft/kg

399 599 Ft 

Ft/tégely

-33 %
179
 249 Ft 

Ft/tégely

-28 %

Kenhető friss sajt 
többféle 
150 g/tégely 
1 193,33 Ft/kg

Sajtos-sonkás 
croissant 
85 g/darab
1 517,65 Ft/kg

129
 169 Ft 

Ft/darab

-23 %

499 599 Ft 

Ft/üveg

-100 Ft

749
 899 Ft 

Ft/doboz

-150 Ft

BALATONBOGLÁR
Irsai Olivér
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,  
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
665,33 Ft/l

SZEKSZÁRD
Bodri „Rozi” vagy 
Fehér Cuvée*
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,
száraz rozé vagy fehérbor
0,75 l/üveg
1 732 Ft/l

Pécsi Sör*
prémium szűretlen búzasör
5,0 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
538 Ft/l

Prémium  
vaníliajégkrém
2 500 ml/doboz
299,60 Ft/l

99
 135 Ft 

Ft/doboz

-26 %
Kutyaeledel
szárnyas és vad répával vagy  
marha és máj borsóval vagy  
szárnyas vagy marha
415 g/doboz
238,55 Ft/kg

 
Smiling Bear 
burgonyaszirom
150 g/csomag
2 326,67 Ft/kg

349 449 Ft 

Ft/csomag

-22 %
Kapható 07.12-től 
a készlet erejéig!

1 499Ft

/üveg

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

HALÉTELEKHEZ,   
SOVÁNY HÚSOKHOZ, 

SZÁRNYASOKHOZ

BALATON-
BOGLÁR

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 -10 °C 

ROZÉ: 
FRISS 

GYÜMÖLCSÖKHÖZ, 
SALÁTÁKHOZ, TÉSZTÁKHOZ 

FEHÉRBOR: 
BORJÚHOZ, FEHÉR 

HÚSÚ HALAKHOZ ÉS 
SZÁRNYASOKHOZ

SZEKSZÁRD

269Ft

/doboz

Kapható 07.12-től 
a készlet erejéig!

Kapható 07.12-től 
a készlet erejéig!

1 299Ft

/üveg

399
Ft/csomag
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KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT!07.15. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

Krémtúró
vaníliás vagy 
vaníliás-mazsolás vagy 
kekszes vagy epres
90 g/tégely
1 433,33 Ft/kg

129
 149 Ft 

Ft/tégely

-13 %

Dán szeletelt sajt
többféle
200 g vagy 175 g/csomag
2 045 / 2 337,14 Ft/kg

409 599 Ft 

Ft/csomag

-31 %

 
Maxi King
tejes krémmel és karamellel 
töltött ostya mogyoródarabkás 
tejcsokoládé-bevonattal
35 g/darab 
3 971,43 Ft/kg

139
 169 Ft 

Ft/darab

-17 %

Mascarpone
klasszikus vagy light 
500 g/pohár
1 398 Ft/kg

699 799 Ft 

Ft/pohár

-100 Ft

Csirkemellcsíkok
chilis-sajtos bundában vagy
cornflakes-kukoricapelyhes panírban
500 g/csomag
998 Ft/kg

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

399 549 Ft 

Ft/csomag

-27 %

269 369 Ft 

Ft/csomag

-27 %

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

Feketeerdei nyers sonka
12 hétig érlelt
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

599 839 Ft 

Ft/csomag

-28 %

Baromfifelvágott
klasszikus vagy zöld borsos 
100 g/csomag 
2 990 Ft/kg 299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

499 699 Ft 

Ft/csomag

-28 %
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07.18. szerdáig

Korpovit keksz
174 g/csomag
1 431,03 Ft/kg

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

Kapható 07.15-től 
a készlet erejéig!

79 Ft

/palack

Túrós táska
95 g/darab
831,58 Ft/kg

79
 99 Ft 

Ft/darab

-20 %

249
 319 Ft 

Ft/csomag

-21 %

699 899 Ft 

Ft/üveg

-22 %

TOLNAI 
Cabernet 
Sauvignon 
Rosé 
védett eredetű,
száraz rozé
0,75 l/üveg
932 Ft/l

119
 149 Ft 

Ft/csomag

-20 %

Cappuccino
csokoládéízű vagy
vaníliaízű vagy
klasszikus  
100 g/csomag
1 190 Ft/kg

319
 449 Ft 

Ft/csomag

-28 %
Omlós keksz  
csokoládé-
darabokkal
klasszikus vagy 
dupla csokoládés
225 g/csomag
1 417,78 Ft/kg

 
Zöldséges 
tonhal
185 g/doboz
1 616,22 Ft/kg 299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

Görög olívabogyó
mandulával vagy
fokhagymával vagy 
paprikadarabokkal töltve
350 g/üveg
1 995 Ft/kg (töltőtömeg) 399 599 Ft 

Ft/üveg

-33 %

Mandula
200 g/csomag
4 495 Ft/kg

899 1 099 Ft 

Ft/csomag

-200 Ft

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 12 °C 

SALÁTÁKHOZ, 
KÖNNYŰ TÉSZTÁKHOZ, 

HALÉTELEKHEZ

TOLNA

Macskaeledel
többféle
100 g/tégely
690 Ft/kg

Tonhal- vagy  
lazacpástétom*
100 g/tubus
6 590 Ft/kg

69
 89 Ft 

Ft/tégely

-22 %

659Ft

/tubus

Kapható 07.15-től 
a készlet erejéig!
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07.12. csütörtöktől

Pasztell konyharuha, 3 darab*
100 % pamut, nedvszívó és színtartó
méret: 50 x 70 cm
3 darab/csomag
499,67 Ft/db

1 499 Ft

/csomag

  40 °

Pasztell fürdőszobaszőnyeg*
puha anyagból, csúszásgátló hátoldallal
méret: 60 x 90 cm
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

Pasztell frottírtörülköző vagy  
fürdőlepedő*
100 % pamut, jacquard szövésű frottíranyag,  
felső oldalán bársonyos tapintással
• frottírtörülköző, 2 darab: méret: 50 x 100 cm vagy 
• fürdőlepedő, 1 darab: méret: 70 x 140 cm
2 vagy 1 darab/csomag 
1 499,50 / 2 999 Ft/db

2 999 Ft

/csomag/darab

  60 °

fürdőlepedő,
1 darab

frottírtörülköző, 
2 darab

Edényfogó készlet vagy konyhai kötény*
• edényfogó készlet, 4 részes: 2 darab edényfogó kendő, méret:  

20 x 20 cm és 2 darab edényfogó kesztyű, méret: 17 x 28 cm vagy
• konyhai kötény, 1 darab: állítható szalagokkal, méret: kb. 70 x 85 cm
4 vagy 1 darab/készlet
1 499 Ft/készlet/db

1 499 Ft

/készlet/darab
  40 °

A MINŐSÉG
TERÍTÉKEN

kü
lö

nb
öző színekben

2 699 Ft

/készlet

Koktélpohárkészlet, 4 darabos*
különböző koktélpohárkészletek kiváló minőségű szódamész üvegből, színezett aljjal, ill. szárral 
• ginpohár, 4 darab: 4 darab türkiz vagy 4 darab fehér szatinált, űrtartalom: 650 ml vagy
• aperitifpohár, 4 darab: 2 darab narancssárga és 2 darab zöld, űrtartalom: 530 ml vagy
• longdrinkpohár, 4 darab: 1 - 1 darab kék, lila, zöld, narancssárga, űrtartalom: 410 ml vagy
• caipirinhapohár, 4 darab: 2 darab sárga és 2 darab zöld, űrtartalom: 400 ml vagy
• hurricanepohár, 4 darab: 1 - 1 darab pink, menta, narancssárga és sárga, űrtartalom: 275 ml
4 darab/készlet
674,75 Ft/db különböző színek

és modellek

konyhai kötény:

  60 °

y 

Pasztell tányéralátét vagy asztali futó*
kiváló minőségű jacquard szövet, a tányéralátétek ideális kiegészítői 
az asztali futónak, strapabíró, könnyen kezelhető anyag
• tányéralátét, 4 darab: méret: 33 x 48 cm vagy
• asztali futó, 1 darab: méret: 50 x 150 cm
4 vagy 1 darab/csomag
499,75 / 1 999 Ft/db

1 999 Ft

/csomag/darab
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Grill- és sütőtepsi*
kiváló minőségű Ilag® Ultimate tapadásgátló bevonattal, 
max. 250 °C-ig hőálló, rögzítőpontok a peremen,  
egy másik tepsi fedőként használható
méret: kb. 41 x 26,5 x 6 cm (ho x szé x ma)
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Asztali ventilátor*
• teljesítmény: 50 W
• 5 darab rotorlapát biztosítja az erős légáramlást
• 4 sebességfokozat
• jó levegőkeringetés a forgó elülső rács segítségével 

(opcionálisan bekapcsolható)
• 120 perces időzítő
• fogantyú a hátoldalon
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

helytakarékos és  
sokoldalúan használható

Kétoldalú alumínium-
öntvény grillsütőlap*
egyik oldala bordás, másik oldala 
sima felületű a zsírszegény sütés 
érdekében, kiváló minőségű, 
tapadásgátló kerámiabevonattal, 
amelyen nem ragadnak le  
az ételek, könnyen tisztítható
méret: kb. 49,4 x 27,1 x 2 cm
5 499 Ft/db

5 499 Ft

/darab

Nagy aluserpenyő üvegfedővel, Ø 28 cm*
hosszú élettartamú Greblon tapadásgátló  
bevonattal a német Weilburger cégtől, ideális  
zsírszegény sütéshez, könnyen tisztítható,  
mosogatógépben mosható
5 999 Ft/db 5 999 Ft

/darab

Alumíniumöntvény  
grillserpenyő*
két kiöntővel és egy akasztólyukkal 
ellátott bakelitnyéllel, a sütőfelület  
bordázott, max. 150 °C-ig sütőben  
is használható, mosogatógépben  
mosható
méret: kb. 48,2 x 28,8 cm  
(ho x szé, nyéllel együtt)
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

Galuska- 
szaggató*
rozsdamentes nemes-
acélból, fogantyúkkal, 
műanyag tésztaszagga-
tóval, 24-28 cm átmérőjű 
edényekhez alkalmas, 
receptjavaslattal
1 699 Ft/db

1 699 Ft

/darab

Mágneses bevásárlólista*
elengedhetetlen kelléke a tudatos 
vásárlásnak: hasznos tanácsokkal és 
ALDI márkákkal fűszerezve, praktikus 
mágnessel, így akár a hűtőre is kihe-
lyezhető, 48 lapos
499 Ft/db

Színes vágódeszka*
alsó oldala csúszásgátló talpakkal, 
mosogatógépben mosható
• kicsi, 2 darab:  

méret: 31 x 21,5 x 0,9 cm vagy
• nagy, 1 darab:  

méret: 38 x 26 x 0,9 cm
2 vagy 1 darab/készlet
1 249,50 / 2 499 Ft/db

2 499 Ft

/készlet/darab

a növényi színanyagok, mint a karotin, 
curry, paprika stb. a deszkák elszíneződését 
okozhatják, ennek minimalizálása érdeké-
ben a használat után azonnal le kell öblíteni

Konyhai aprító*
praktikus kézi aprító, amely ideális különböző 
zöldségek, gyümölcsök vagy akár magvak aprítá-
sához is, rozsdamentes pengékkel, elektromos-
ságot nem igényel, így akár kempingezéshez is 
megfelelő
1 699 Ft/dbÁllóventilátor*

• teljesítmény: 60 W
• 3 sebességfokozat
• automatikus oszcillálás
• állítható magasság
• állítható dőlésszög
• méret: 60 x 60 x 125 cm
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab
jobb levegőkeringetés 
és levegőelosztás az 
egész helyiségben

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.

minden tűzhelytípushoz 
alkalmas az indukciós 
tűzhelyek kivételéveltűzhelyek kivételéveltűzhelyek kivételévell

az egészségtudatos, zsír-
szegény grillezéshez

ő ü f dő l Ø 28 *

en mosható
Ft

extra magasextra magasextra magasas

minden tűzhelytípushoz 
alkalmas az indukciós 
tűzhelyek kivételével

m-
*
ala 
ésésss 

Ft

kiváló minőségű, 
ó kerámiabevonatt
m ragadnak le 
nnyen tisztítható
,4 x 27,1 x 2 cm

tallal, 

az étele
méret: k
5 499 Ft

kicsi, 
2 darabkülönböző színek 

és minták

p g
em igényel, így akár kempingezéshez is 
elő
/db

1 699 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.

2,7 mm

6,7 mm

2 vagy 1 darab/készlet
1 249 50 / 2 499 Ft/db

különböző színekkülönböző színböző színenek k 
é i táké i tákk

1 249,50 / 2 499 Ft/db

külö böző színekkülö böző szíböző színenekk

ta*

és 
kus 
e-

499 Ft

/darab

hátoldalán 
mágnessel
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10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 

Joghurtos ital
• natúr vagy
• narancsos vagy
• epres vagy
• epres-banános
6 x 125 g/csomag
660 Ft/kg

1 599 Ft

/darab

A cserepes növények csütörtöktől,  
a friss vágott virágok mindennap, a készlet 

erejéig kaphatóak! A képek csak illusztrációk, 
a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

799 Ft

/darab

Banánfa
12 cm-es cserépben
799 Ft/db

Kerti hibiszkusz*
3 literes konténerben, 
különböző színű virágok-
kal, kültérre, téltűrő
1 599 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes
fényigényes / ne tegye 
ki közvetlen napfénynek

Orchidea*
12 cm-es cserépben, magasság 
cseréppel együtt: min. 50 cm,  
kétágú, különböző színű virágok-
kal, rendkívül dús virágzatú és 
masszív, beltérre
2 299 Ft/db

Napraforgó*
19 cm-es cserépben,   
magasság cseréppel 
együtt: min. 40 cm, 
kedvelt kerti növény, 
ültethető dézsába is, 
kültérre
1 599 Ft/db

Pozsgás növények*
17 cm átmérőjű terrakotta kaspó 3 rendkívül 
könnyen kezelhető pozsgás növénnyel 
beültetve, dekorelemekkel, pl. kövekkel és 
korsókkal, kül- és beltérre egyaránt
1 999 Ft/db

2 299 Ft

/darab

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

mérsékelten 
vízigényes
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

1 999 Ft

/darab

07.12. csütörtöktől

Zero Bar proteinszelet
laktóz-, glutén- és cukormentes,
többféle
50 g/darab
7 980 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.12-től 07.14-ig!

állandó  
kínálatunkból

495 Ft

/csomag

07.12-től 07.14-ig!07.7.1.12-től 077.1.14-ig4-ig!!
TÚRATÁRS
TÖKÉLETESGyermek sportos túracipő*

kiváló minőségű felsőrész, strapabíró betétekkel kombinálva, 
max. 180 percig vízálló, erősen bordázott talp, megerősített 
lábujjvédő, praktikus gyorsbecsatoló rendszer tépőzárral
méret: 28 - 36 
4 999 Ft/pár

4 999 Ft

/pár

037-06-SHS B18

Női vagy férfi túracipő*
strapabíró felsőrész, textil belső 
kialakítás szél- és víztaszító  
membránnal, bordázott talp,  
rezgéselnyelő Phylon-betéttel  
a saroknál
méret: 37 - 45
5 999 Ft/pár

5 999 Ft

/pár

016-03-SHS B18

eső elleni 
védőhuzattal

Túrahátizsák*
túrázáshoz és utazáshoz, a fő- 
rekesz strapabíró poliészterből 
készült, állítható hosszúságú 
pántok, párnázott derékpánt, 
különböző színekben
űrtartalom: 70 l vagy 65 l
9 999 Ft/db

9 999 Ft

/darab

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.12-től 07.14-ig!

állaálla
kínkínn

ÉrvÉrv

Sportital
• narancs vagy 
• citrom vagy 
• vörös áfonya
0,5 l/palack
238 Ft/l

119
 159 Ft 

Ft/palack

-25 %

mérsékelten 
vízigényes
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

1 599 Ft

/darab

399 489 Ft 

Ft/darab

-18 %

Bad Hofgastein, Ausztria 
Park Hotel Gastein
2 éjszaka all inclusive ellátással 
2018.07.08. és 2018.10.27. között
személyenként 20 490 Ft-tól**

B
P
2
2
s

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

AZ ALDI-VAL ÉRDEMES

MOST UTAZNI IS

aa a frffr
ejejéié
aa

ereree

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

799 Ft

/csokor
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AZ ARCOKRA!
MOSOLYT CSEMPÉSZNI

SEGÍTSÜNK EGYÜTT

ÉRVÉNYES: 07.12 - 07.18. 
csütörtöktől szerdáig

Fruit Milfinis
banános-epres-málnás túrókrém 
6 x 60 g/csomag
663,89 Ft/kg

99Ft

/darab

20 Fttámogatás összege:

uit MilfinisFruit Milfinis
ókbanános-epres-máálnnás túrókrmá ás túr émrémm

6 x 60 g/csomag
663,89 Ft/kg

Szőlőcukor
többféle
2 x 50 g/csomag
3 490 Ft/kg

kkor

magmag

Kakaókrém 
mogyoróval
750 g/üveg
1 198,67 Ft/kg

Babapiskóta
200 g/csomag
1 245 Ft/kg

239Ft

/csomag

Ft

100 Fttámogatás összege:

249Ft

/csomag

Ft

100 Fttámogatás összege:

349Ft

/csomag

Ft

150 Fttámogatás összege:

A Bátor Tábor 2001 óta szervez élményterápiás táborokat súlyosan beteg gyerekeknek  
és családtagjaiknak. Rengeteg sikerélményt és megerősítést kapnak ott, mely során  
felismerik, hogy képesek szembeszállni nemcsak a kihívásokkal, de a betegséggel is.  
Ön a fenti termékek megvásárlása esetén a feltüntetett összeggel a Bátor Tábort támogatja.

899Ft

/üveg

Ft

200 Fttámogatás összege:

Palacsinta
többféle
50 g/darab
1 980 Ft/kg

Köszönjük ismét  
a bizalmat!

Az ALDI Magyarország 2014, 2016 és 2017 után negyedszer 
is kiérdemelte a Superbrands Magyarország Szakértői 
Bizottsága által odaítélt Superbrands-díjat.
A márkaerő, az ismertség, a megbecsültség és a tradíció tekintetében a bizottság idén  
14. alkalommal tüntette ki a legerősebbnek bizonyuló fogyasztói márkákat.

Büszkék vagyunk arra, hogy negyedszer is a díjazottak között lehetünk. Áruházláncunk 
számára a legfontosabb, hogy Vásárlóinknak mindig magas minőségű termékeket 
kínáljunk, folyamatosan kedvező, megfizethető áron, ezen elköteleződésünket pedig  
a Superbrands-védjegy elnyerésével és használatával még inkább erősíteni tudjuk.
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.MMindig. Jobbbann. Okoosabban.07.15. vasárnaptól

1 999 Ft

/csomag/darab
Női lyocell fehérnemű*
csipkés, kellemesen puha TENCEL®-anyag
• alsó, 2 darab: méret: 36/38 - 44/46 vagy
• melltartó, 1 darab: méret: 75-85 B,C
2 vagy 1 darab/csomag
999,50 / 1 999 Ft/db

1 999 Ft

/garnitúra

Női rövid pizsama*
rövid ujjú felsőrész, kerek vagy V-alakú 
nyakkivágással, egyes modellek nyomott 
motívumokkal, gombolással vagy díszítő 
varrással, rövidnadrág összehúzó zsinórral 
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/garnitúra

különböző színek 
és modellek

2 999 Ft

/készlet

Classic borotva*
1 nyél fejjel + 4 borotvafej
2 999 Ft/készlet

1 399 Ft

/pár

Női vagy férfi nyári papucs*
szuperkönnyű EVA-anyagból készült, 
rendkívül tartós és kényelmes
méret: 37 - 44
1 399 Ft/pár

016-02-SHS B18

A TENCEL® egy természetes szál, 
ellenőrzött nanoszál szerkezettel, 
amely optimális nedvességelveze-
tést biztosít. Melegben hűt,  
és hidegben fűt.

i

1 499 Ft

/darab

Női csipkés póló*
divatos színekben,  
különböző, színben hozzáillő  
csipkebetétekkel a vállon,  
ill. elöl és a hátrészen
méret: 36/38 - 44/46
1 499 Ft/db

különböző színek  
és modellek

lt, 

Női vagy férfi kötött hatású szabadidőcipő*
légáteresztő, rugalmas sztreccsanyagot tartalmazó textil felsőrész, 
amely kényelmes viseletet biztosít, csúszásmentes talp
méret: 37 - 45
4 499 Ft/pár

320-03-SHS B17

4 499 5 999 Ft 

Ft/pár

-1 500 Ft

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

a szürke-melange 
modell kivételével:

a csipkebetét 
kivételével:

KÖNNYŰ,

yári papu
agból készü

ucs*
lt
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999 Ft

/csomag

Blue3 borotva, 
3 darab*
3 darab/csomag
333 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.

egyes modellek 58-as 
méretig kaphatók

különböző színek  
és modellek

2 999 Ft

/darab

Férfi rövidnadrág*
100 % pamut, kényelmes viselet,  
cargo vagy chino fazon
méret: 48 - 56
2 999 Ft/db

onikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
á é á

3 999 Ft

/garnitúra

Férfi rövid pizsama*
100 % pamut, rövid ujjú felsőrész kerek vagy  
V-alakú nyakkivágással és rövidnadrág, 
bőrbarát anyag, kellemes viselet
méret: 48 - 58
3 999 Ft/garnitúra

1 599 Ft

/darab

Férfi póló vagy atléta*
a Modál-anyag kényelmes viseletet  
biztosít, kerek vagy V-alakú  
nyakkivágással
méret: M(5) - XXL(8)
1 599 Ft/db

799 Ft

/darab

Férfi alsónadrág*
a puha Modál-anyag kellemes  
viseletet biztosít
méret: M(5) - XXL(8)
799 Ft/db

különböző színek  
és modellek3 499 Ft

/darabFérfi mintás  
bermuda*
100 % pamut,  
nyomott mintás, 
cargo vagy chino fazon
méret: 46 - 56
3 499 Ft/db

999 Ft

/csomag

Tölthető elem, 4 darab*
előre feltöltött, azonnal használható  
nikkel-metál-hibrid elemek, hosszabb  
tárolás esetén is alacsony önkisülés,  
ideális olyan készülékekhez,  
amelyeknek nem folyamatos  
az áramfogyasztása,  
pl. távirányítók, zseblámpák stb.
• AA: 2 100 mAh vagy
• AAA: 800 mAh
4 darab/csomag
249,75 Ft/db

699 Ft

/flakon

Tusfürdő és sampon*
Bearglove 2 in 1
400 ml/flakon
1 747,50 Ft/l

különböző színek 
és modellek

különböző színek 
és modellek

400 ml
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.indig. Jo ba . Okoosabban.MMindig. Jobbbann. 

ÚJ TERMÉK

07.15. vasárnaptól

1 599 Ft

/csomag

569 Ft

/doboz

Bio UHT 
kecsketej*
3 % zsírtartalom 
750 ml/doboz
758,67 Ft/l

399 Ft

/pohár

Bio joghurt kecsketejből 
vagy juhtejből*
natúr
190 g/pohár 
1 942,11 Ft/kg

Bio lágysajt*
• piros-fehér: kb. 33 % abszolút zsírtartalom vagy
• Münster sajt: kb. 30 % abszolút zsírtartalom vagy
• borsajt: kb. 29 % abszolút zsírtartalom vagy
• camembert: kb. 30 % abszolút zsírtartalom
150 g/darab
4 660 Ft/kg

Bio juhsajt*
• friss juhsajt, natúr, 150 g: kb. 13 % abszolút zsírtartalom vagy
• friss juhsajt, metélőhagymás, 150 g: kb. 13 % abszolút zsírtartalom vagy
• juh camembert, klasszikus, 100 g: kb. 27 % abszolút zsírtartalom vagy
• juh camembert, borsos, 100 g: kb. 27 % abszolút zsírtartalom
150 g/doboz vagy 100 g/darab
4 660 / 6 990 Ft/kg

Bio vegán 
mandulaital*
• macchiato vagy
• kurkuma vagy
• matcha
230 ml/pohár
1 734,78 Ft/l

Bio juh- vagy kecskesajt*
kb. 28 % abszolút zsírtartalom
• natúr juhsajt vagy
• füstölt juhsajt vagy
• natúr kecskesajt vagy
• füstölt kecskesajt
200 g/csomag
7 995 Ft/kg

379 Ft

/pohár

Bio gyümölcsjoghurt  
juhtejből*
• málnás vagy
• mangós
180 g/pohár
2 105,56 Ft/kg

Bio gyümölcsjoghurt*
• epres vagy
• őszibarackos vagy
• banános
150 g/pohár
993,33 Ft/kg

Bio tofu*
ellenőrzött ökológiai  
gazdálkodásból
• natúr, 350 g vagy
• füstölt, 250 g vagy
• olívás, 200 g
350 g, 250 g vagy 200 g/darab
1 997,14 / 2 796 / 3 495 Ft/kg

699 Ft

/darab

149 Ft

/pohár

B
k
3
7
7

•
•
•
1
4

lút zsírtartalom vagy
t zsírtartalom vagy
rtartalom

699 Ft

/doboz/darab

699 Ft

/darab

KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT!

BIO,

Bio vaj
250 g/darab
2 876 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.15-től 07.18-ig!

719
 799 Ft 

Ft/darab

-80 Ft

mag

j
ab

g
álál
kíkí

ÉrÉr
0707

A bio juh- és kecskesajt  
kategória győztese.  
A GfK Hungária  
2 000 fős közvélemény- 
kutatása alapján.

A bioital kategória 
győztese.  
A GfK Hungária  
2 000 fős közvélemény- 
kutatása alapján.

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

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

369 Ft

/pohár

ól KÖS
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Bio müzli*
• tönkölyös-gyümölcsös, 750 g vagy
• bogyós gyümölcsös, 500 g vagy
• mogyorós-mandulás, 500 g vagy
• málnás-étcsokoládés, 500 g
750 g vagy 500 g/doboz 
1 332 / 1 998 Ft/kg

999 Ft

/doboz

Bio natúr magkeverék*
• diákcsemege, 300 g vagy
• kesudió, 250 g vagy
• áfonya-kesudió, 250 g vagy
• magmix, 250 g
300 g vagy 250 g/csomag
5 330 / 6 396 Ft/kg

Bio müzliszelet*
• mogyorós vagy
• csokoládés vagy
• almás vagy
• epres
8 x 25 g/doboz
3 495 Ft/kg

999 Ft

/doboz

Bio földimogyorós 
vagy szezámmagos 
szelet, 3 darab*
• földimogyorós vagy
• földimogyorós-mandulás vagy
• földimogyorós-földicseresznyés-

kókuszos vagy
• szezámmagos
3 x 25 g/doboz
6 653,33 Ft/kg

499 Ft

/doboz

csokoládés:

699 Ft

/doboz

Bio gyümölcsös szelet,  
5 darab*
• vörös áfonya-cseresznye vagy
• mandula-banán vagy
• banán-maracuja vagy
• homoktövis
5 x 30 g/doboz
6 660 Ft/kg

Bio aszalt gyümölcsök*
• banánchips, 300 g vagy
• gyömbérkocka, 150 g vagy
• mangócsíkok, 100 g vagy
• földicseresznye, 100 g
300 g, 150 g vagy 100 g/csomag
2 663,33 / 5 326,67 / 7 990 Ft/kg

799 Ft

/csomag

1 399 Ft

/flakon

Bio agávé-
szirup*
360 ml/flakon
3 886,11 Ft/l

899 Ft

/csomag

Különleges bio  
aszalt gyümölcsök*
• faeper, 150 g vagy
• fekete berkenye, 150 g vagy
• ananász, 100 g
150 g vagy 100 g/csomag
5 993,33 / 8 990 Ft/kg

t

1 599 Ft

/csomag

tönkölyös-
gyümölcsös:

málnás-
étcsokoládés:

bogyós-gyümölcsös, 
mogyorós-mandulás, 

ill. málnás-
étcsokoládés:

földimogyorós, ill. 
földimogyorós-

földicseresznyés-
kókuszos:

földimogyorós-
mandulás, ill. 

szezámmagos:

ALDI | 15



07.15. vasárnaptól

599 Ft

/csomag

399 Ft

/csomag

329 Ft

/csomag

Bio medvehagymás  
tönkölytallér*
100 g/csomag
3 290 Ft/kg

999 Ft

/csomag

Bio kölesgolyó 
150 g/csomag
1 526,67 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.15-től 07.18-ig!

649 Ft

/üveg

Bio lenmagolaj*
250 ml/üveg
2 596 Ft/l

319
 399 Ft 

Ft/csomag

-20 %

229 Ft

/csomag

Bio puffasztott snack*
• almás-málnás-áfonyás rizsszelet vagy
• kukoricaszelet
50 g/csomag
7 980 Ft/kg

Bio gabonafélék*
• kuszkusz vagy
• lenmag vagy
• bulgur
750 g/csomag
865,33 Ft/kg

Bio rizsostya*
• tengeri sós, 250 g vagy
• csokoládés, 150 g vagy
• joghurtos, 150 g 
250 g vagy 150 g/csomag
2 396 / 3 993,33 Ft/kg

Bio hosszúszemű rizs*
• előgőzölt vagy
• fehér vagy
• natúr
1 kg/csomag
999 Ft/kg

Bio kókuszolaj*
természetes,  
hidegen sajtolt
500 ml/üveg
2 798 Ft/l

Bio teljes kiőrlésű  
rozskenyér
• natúr, 500 g vagy
• napraforgómagos, 500 g vagy
• tökmagos, 500 g vagy
• német, 400 g
500 g vagy 400 g/csomag 
638 / 797,50 Ft/kg

tengeri sós: csokoládés, ill. 
joghurtos:

élék*

649 Ft

/csomag

1 399 Ft

/üveg

ALDI | 16



699 Ft

/csomag

Bio keksz*
• almás-chia magos vagy
• zöldtea-kivonatos-étcsokoládés vagy
• fűszeres
150 g/csomag
5 326,67 Ft/kg

799 Ft

/csomag

1 499 Ft

/csomag

Bio jegestea*
• citrom vagy
• őszibarack
0,4 l/palack
747,50 Ft/lBio pure tea*

hozzáadott cukor nélkül
• zöld tea vagy
• gyümölcstea
1 l/palack
299 Ft/l

299 Ft

/palack

Bio jeg
• citrom v
• őszibara
0,4 l/pala
747,50 Ft/

Ft

agos vagy
atos-étcsokoládés vvagy

Ft

g

299 Ft

/palack

479 599 Ft 

Ft/csomag

-120 Ft

Bio magvas sütemény*
• napraforgómagos-kakaós vagy
• tökmagos vagy
• kókuszos-tökmagos
200 g/csomag
3 495 Ft/kg

Bio FAIRTRADE kávé*
• szemes- vagy
• őrölt, pörkölt kávé
500 g/csomag
2 998 Ft/kg

Bio kókusztej*
400 ml/doboz
1 497,50 Ft/l

599 Ft

/doboz

Bio gumicukor*
• gumimacik gyümölcslével vagy 
• savanyú dinók vagy
• vegán gyümölcsök
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

599 Ft

/csomag

vegán 
gyümölcsök:

999 Ft

/flakon

Bio datolya- vagy  
rizsszirup*
250 ml/flakon
3 996 Ft/l

799 Ft

/csomag

otthon is  
komposztálható

napraforgómagos-
kakaós:

Komposztálható szemeteszsák, 20 darab*
bio hulladék higiénikus ártalmatlanításához
űrtartalom: 10 l
20 darab/csomag
39,95 Ft/db

Bio sárgarépa
I. osztály 
1 kg/csomag
599 Ft/kg

Érvényes  
07.15-től 07.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.15-től 07.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.15-től 07.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.15-től 07.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Bio banán
I. osztály
/kg 
499 Ft/kg 499 599 Ft 

Ft/kg

-100 Ft

499 549 Ft 

Ft/csomag

-50 Ft

599 699 Ft 

Ft/csomag

-100 Ft
Bio  
burgonya
I. osztály 
1 kg/csomag
479 Ft/kg

Bio  
vöröshagyma
I. osztály
1 kg/csomag 
499 Ft/kg

ALDI | 17



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.Mindig. Jobban. aa

AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
AAAZ AAAAZ AAALDA
MOST UTAZNI IS

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

AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:                  2018.07.12 - 07.25.

**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 SAN REMO***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.07.29. és 2018.10.28. között
• ellátás: all inclusive light ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebédidőben és esténként 
háromfogásos menüvel, salátabárral, korlátlan 
italfogyasztással az étkezések mellé (ásványvíz, 
üdítőitalok, kávé, bor)

• kerékpárkölcsönzés (elérhetőség szerint)
• 2 napozóágy és 1 napernyő szobánként (turnus- 

és időjárásfüggő)

Foglalási kód: 9249259

HOTEL BAJA BIANCA****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• repülőút az Austrian Airlines Group járatával 

Bécsből Olbiába és vissza, 23 kg poggyásszal
• transzfer: repülőtér - szálloda - repülőtér
• 7 éjszaka 2018.07.22. és 2018.09.23. között
• ellátás: all inclusive ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebéddel és vacsorával, 
harapnivalókkal 10:00 és 18:00 között, korlátlan 
italfogyasztással (víz, üdítőitalok, gyümölcslevek, 
kávé/tea, sör, bor, kiválasztott helyi röviditalok)

• szabad helyek függvényében Club Card a napozóágyakra és napernyőkre 
a tengerparton

• részvétel a szálloda saját szórakoztató programjain (a tartózkodás idejére 
érvényes)

Foglalási kód: 9249543

Utazási mód Fő / 4 éj all inclusive light ellátással

23 990 Ft-tól

KÖZÉP-OLASZORSZÁG

VILLA ROSA DI 
MARTINSICURO

SZARDÍNIA, OLASZORSZÁG

SAN TEODORO

Közvetlenül a Dunánál, Haibach ob der Donau strandja: 200 m, legközelebbi 
buszmegálló: 300 m, városközpont: 5 km, Eferding vasútállomása: 15 km. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, társalgó, 
olvasószoba, tévészoba, vendéglő, lift, kerékpártároló helyiség, terasz, napozórét, 
wellnessrészleg: beltéri úszómedence, finn szauna, bioszauna, gőzfürdő, 
infraszauna és pihenőszoba, szabad helyek függvényében napozóágyak és 
napernyők, valamint parkolóhely. 
Térítés ellenében: masszázsok, wellness- és szépségápolási kezelések, parkolóhely 
garázsban (12 €/nap/személyautó). 
Elhelyezés: kétágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 7 éves korig: 100 % és 8-14 éves korig: 50 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 2 €/fő/nap 10 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. Az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás napján 
reggelivel zárul. Háziállat vihető: 15 €/nap, a helyszínen fizetendő, a díj nem 
tartalmazza az eledelt.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Négyágyas szoba Kétágyas szoba 
erkéllyel

2 éjszaka 35 990 Ft-tól 39 990 Ft-tól 46 990 Ft-tól

3 = 4 éjszaka2 53 990 Ft-tól 60 990 Ft-tól 69 990 Ft-tól

5 éjszaka 71 990 Ft-tól 80 990 Ft-tól 93 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.
1 Donau Card: részletes információ az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatán,
 valamint a https://www.donauregion.at/detail/article/16832-donau-card.html
 oldalon német és angol nyelven. 
2 4 éjszaka 3 éjszaka áráért.

Homokos strand: 600 m, városközpont: 12 km. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, társalgó, olvasószoba, 
tévészoba, úszómedence és külön gyermekmedence (szeptember közepéig, 
időjárásfüggő), szabad helyek függvényében napozóágyak és napernyők 
a medencénél, valamint parkolóhely. 
Elhelyezés: kétágyas, háromágyas vagy négyágyas szobában.
Fontos információk: az ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket: 37 990 Ft/fő. 
Kedvezményes ár gyermekek számára. Az ellátás az érkezés napján vacsorával 
kezdődik és az elutazás napján reggelivel zárul. A foglalást követő névmódosítás 
esetén felmerülő többletköltségeket az utasnak számítjuk fel, amennyiben azért 
kizárólag az utas felel. 

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba / 
háromágyas szoba

Négyágyas szoba / 
tengerre néző négyágyas szoba

7 éjszaka 146 490 Ft-tól 159 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Homokos strand: 50 m, városközpont: 300 m. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, társalgó, 
olvasószoba, tévészoba, lift, kerékpártároló helyiség, szabad helyek függvényében 
parkolóhely. 
Elhelyezés: családi szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 3 éves korig: 100 % és 4-18 éves korig: 50 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.
Fontos információ:  az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás 
napján reggelivel zárul. 

Ár/fő és tartózkodás „Melléképület”  
családi szoba

„Főépület”  
családi szoba

„Extra”  
családi szoba

3 = 4 éjszaka3 23 990 Ft-tól 29 990 Ft-tól 37 990 Ft-tól

7 éjszaka 47 990 Ft-tól 60 990 Ft-tól 75 990 Ft-tól

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

HOTEL DONAUSCHLINGE****

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

2018.07.20. és 2018.12.16. között
• ellátás: all inclusive ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebéddel vagy ebédcsomaggal, 
délutánonként kávéval és süteménnyel, 
svédasztalos vagy menüválasztásos vacsorával, 
nem alkoholos italokból korlátlan fogyasztással 
10:00 és 22:00 között

• a szálloda saját wellnessrészlegének használata 
(helyszíni kiírás szerint)

• napi belépő Haibach ob der Donau strandjára (időjárásfüggő, nyitvatartás 
a helyszíni kiírás szerint)

• nordic walking bot- és hátizsákkölcsönzés (elérhetőség szerint)
• Donau Card1 számos kedvezménnyel, pl.: dunai hajóutak, múzeumbelépők 

(3 éjszakás tartózkodástól, a tartózkodás időtartamára érvényes, 
a szolgáltatások részben szezonfüggők)

Foglalási kód: 9249226

Utazási mód Fő / 2 éj all inclusive ellátással

35 990 Ft-tól

FELSŐ-AUSZTRIA

HAIBACH OB  
DER DONAU

Haibach ob  
der Donau

BécsA

CZ

I

D

Graz

Utazási mód Fő / 7 éj all inclusive ellátással

146 490 Ft-tól

San Teodoro

Róma

I

Villa Rosa di 
Martinsicuro

San Marino

I

HR

All inclusive ellátás

All inclusive ellátás

All inclusive light ellátás

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!

i06

További részletek a promócióról az aldi-utazas.hu weboldalon.

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

Utazzon velünk jobban, okosabban!

azas.hu weboldalonn.

an!

& JOHNSON UTAZÓSZETT 
ÉSNAPJA

yőkre 

doro

Róma

vényében 
r Straße 8,
utazas.hu

hu
k az akció 
órától 

4:00 óráig,
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07.12 - 07.18. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

299 479 Ft 

Ft/kg

-37 %Őszibarack
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

Kék szőlő
I. osztály 
/kg 
779 Ft/kg

779 1 299 Ft 

Ft/kg

-40 %

Csemegekukorica
I. osztály 
/darab
99 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

99
 199 Ft 

Ft/darab

-50 %

FRISS ÉS MAGYAR

249 399 Ft 

Ft/csomag

-37 %

FRISS ÉS MAGYAR

399 679 Ft 

Ft/csomag

-41 %

FRISS ÉS MAGYAR

99
 179 Ft 

Ft/kg

-44 %
Görögdinnye
I. osztály 
/kg
99 Ft/kg

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
400 g/csomag
997,50 Ft/kg

Lecsópaprika
700 g/csomag 
355,71 Ft/kg
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FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

07.14 - 07.15. szombat - vasárnap

Leveles tészta
klasszikus vagy light
275 g/csomag
723,64 Ft/kg

199
 299 Ft 

Ft/csomag

-33 %

Cottage Cheese
natúr vagy laktózmentes 
natúr 20 % vagy 
natúr 0,9 % vagy 
zöldfűszeres 20 % vagy 
metélőhagymás 0,9 % 
zsírtartalommal 
250 g/tégely
1 036 Ft/kg

259
 325 Ft 

Ft/tégely

-20 %

Szendvicskrém
paprikás vagy 
paradicsomos vagy natúr 
131 g/tégely 
526,72 Ft/kg

69
 99 Ft 

Ft/tégely

-30 %

149
 199 Ft 

Ft/pohár

-25 %Sahnekefir
gyümölcsös, savanyú  
tejkészítmény 
többféle
250 g/pohár
596 Ft/kg

szta
ht

29

%%

Delikát saláták
párizsis vagy tojásos vagy 
szárnyas vagy tonhalas
250 g vagy 200 g/doboz
1 236 / 1 545 Ft/kg

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra
nyomtatva.

Gabonapárnácskák
nugátkrémtöltelékkel
750 g/doboz
932 Ft/kg 699 899 Ft 

Ft/doboz

-22 %
309 349 Ft 

Ft/doboz

-11 %

Kápia paprika
I. osztály 
/kg 
499 Ft/kg

%%

Padlizsán
I. osztály 
/darab 
129 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

129
 199 Ft 

Ft/darab

-35 %

De
pár
szá

FRISS ÉS MAGYAR

499 999 Ft 

Ft/kg

-50 %
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