
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 07.26. CSÜTÖRTÖKTŐL 08.01. 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.
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. 30. hét aldi.hu

3 999 Ft

/garnitúra

Ágyneműhuzat*
3 999 Ft/garnitúra

A KÉNYELEM
ELSŐ SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

6. CSÜTÖRTÖA

csokoládés:

Müzli 
csökkentett cukortartalom,
natúr vagy csokoládés vagy
epres-kókuszos
600 g vagy 500 g/doboz
665 / 798 Ft/kg

409 529 Ft 

Ft/csomag

-22 %Edámi sajt
szeletelt 
250 g/csomag 
1 636 Ft/kg

399 699 Ft 

Ft/doboz

-42 %

149
 179 Ft 

Ft/doboz

-16 %

Őszibarackital
25 % gyümölcstartalom 
1 l/doboz
149 Ft/l

Natúr joghurt
3 % zsírtartalom
850 g/vödör
316,47 Ft/kg

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

269
 339 Ft 

Ft/vödör

-20 %

Női vagy férfi 
strandpapucs*
999 Ft/pár

Gyermek 
strandpapucs*
799 Ft/pár 799 Ft

/pár Színesceruza-készlet,  
24 darabos*
24 darab/készlet
41,63 Ft/db

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.26-tól 08.01-ig!

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A RÉSZLETEKET ÉS TOVÁBBI  
TERMÉKEINKET KERESSE  

ISKOLAKATALÓGUSUNKBAN!

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 6 - 7. OLDALAKON!

07.26. csütörtöktől

í é

07.26. csütörtöktől

07.29. vasárnaptól

999 Ft

/pár

999 Ft

/készlet



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Kiváló minőségű magyar, ill. hazai 
ömlesztett cikkelyes sajt a Tolnatej Zrt.-től!

Csirkefelsőcomb-filé
bőr nélkül, védőgázas csomagolásban
500 g/tálca
1 078 Ft/kg

Érvényes  
07.26-tól 08.01-ig!

539 659 Ft 

Ft/tálca

-18 %

Ömlesztett cikkelyes sajt
natúr vagy sonkás vagy szalámis  
140 g/doboz 
1 064,29 Ft/kg

natúr és 
sonkás:

szalámis:

149
 189 Ft 

Ft/doboz

-21 %

Mini fasírtgolyók
natúr vagy csípős 
500 g/csomag
698 Ft/kg 349 499 Ft 

Ft/csomag

-30 %

349 499 Ft 

Ft/csomag

-30 %

Vegetáriánus szendvicsfeltét
natúr vagy pikáns vagy 
chilis vagy csemegeuborkás 
125 g/csomag
2 792 Ft/kg

Ínyenc sonka
mézes vagy 
sült vagy
tormás sonka
150 g/csomag
3 660 Ft/kg

549 699 Ft 

Ft/csomag

-21 %

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

449 549 Ft 

Ft/tálca

-18 %

tálalási javaslat

899 Ft

/tálca

Kapható 07.26-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 07.26-tól 
a készlet erejéig!

000Ft

/csomag

Ft

/csomag

1 999Ft

/tálca
Kapható 07.26-tól 
a készlet erejéig!

000Ft

/csomag

Ft

/csomag

1 999Ft

/tálca

Aranydurbincs*
620 g/tálca
3 224,19 Ft/kg

Tengeri sügér*
620 g/tálca
3 224,19 Ft/kg

Tengeri sügérTengeri sü r*

Cevapcici*
480 g/tálca
1 872,92 Ft/kg

07.26. csütörtöktől

Min
natú
500 g
698 F

Vegetárián
natúr vagy piká
chilis vagy csem
125 g/csomag
2 792 Ft/kg

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

%

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL
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Mozzarella
klasszikus vagy light
125 g/csomag
1 272 Ft/kg 159

 199 Ft 

Ft/csomag

-20 %

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

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

Teljes kiőrlésű rozsos buci
90 g/darab 
655,56 Ft/kg

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

A teljes kiőrlésű pékáru 
kategória győztese.  
A GfK Hungária 2 000 fős 
közvélemény-kutatása alapján.

59
 79 Ft 

Ft/darab

-25 %

599 749 Ft 

Ft/doboz

-20 %

 
Sorbet jégkrém
citrom vagy 
mangó-ananász vagy 
eper
1 000 ml/doboz
599 Ft/l

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

549 699 Ft 

Ft/üveg

-21 %

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C

ELŐÉTELEKHEZ,  
TÉSZTÁKHOZ,

HALAKHOZ

OLASZORSZÁG

Bodzaszörp  
50 % bodzavirág-kivonat 
1,5 l/palack 
399,33 Ft/l

599 699 Ft 

Ft/palack

-100 Ft

Darálós 
keksz
200 g/csomag
745 Ft/kg 149

 199 Ft 

Ft/csomag

-25 %

999 1 199 Ft 

Ft/üveg

-200 Ft

Fix alapporok
többféle
67 g, 60 g, 59 g, 
40 g vagy 29 g/csomag
1 626,87 / 1 816,67 / 
1 847,46 / 2 725 / 
3 758,62 Ft/kg

Gyermek-
motívumos 
tészta*
trikolór
500 g/csomag
798 Ft/kg

109
 149 Ft 

Ft/csomag

-26 %

Chip Choco omlós keksz
gluténmentes,
hozzáadott cukor nélkül
130 g/csomag
2 992,31 Ft/kg

389 489 Ft 

Ft/csomag

-20 %

399 Ft

/csomag

Kapható 07.26-tól 
a készlet erejéig!

Nemzetek 
joghurtja
többféle 
150 g/pohár
660 Ft/kg

99
 149 Ft 

Ft/pohár

-33 %

Mokka kávé
instant 
kávégranulátum 
classic vagy mild
200 g/üveg
4 995 Ft/kg

07.28. szombatig
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.29. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

Kecskesajt
natúr vagy snidlinges
150 g/doboz
2 993,33 Ft/kg

Kancsós tej
3,5 % zsírtartalom
1 l/kancsó
169 Ft/l

169
 219 Ft 

Ft/kancsó

-22 %

549 699 Ft 

Ft/vödör

-150 Ft

A tejtermékcsalád 
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.

 
Natúr rudi
5 x 30 g/csomag
926,67 Ft/kg

5 darab
139
 189 Ft 

Ft/csomag

-26 %

Félzsíros tehéntúró
min. 25 % zsírtartalom
250 g/tégely
716 Ft/kg

Kiváló minőségű magyar  
túró a Tolnatej Zrt.-től!

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

179
 249 Ft 

Ft/tégely

-28 %

449 599 Ft 

Ft/doboz

-25 %

Kenőmájas
többféle
200 g/darab
1 745 Ft/kg

349 499 Ft 

Ft/darab

-30 %

249 349 Ft 

Ft/darab

-28 %

Sertéspárizsi
500 g/darab
498 Ft/kg

449 519 Ft 

Ft/csomag

-70 Ft

Szárnyassonka-variációk
szeletelt csirkemell- vagy 
pulykamellsonka
150 g/csomag
2 993,33 Ft/kg

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

379 449 Ft 

Ft/csomag

-70 Ft

Joghurt vagy
desszert
többféle
1 kg/vödör
549 Ft/kg

1 kg
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08.01. szerdáig

Kapható 07.29-től 
a készlet erejéig!

399Ft

/üveg

Bajor perec
95 g/darab
726,32 Ft/kg

69
 99 Ft 

Ft/darab

-30 %

Kavalkád 
tejszínes jégkrém
csokoládé vagy eper
1 000 ml/doboz 
349 Ft/l

349 449 Ft 

Ft/doboz

-22 %

PANNON BORRÉGIÓ
Cserszegi Fűszeres
oltalom alatt álló
földrajzi jelzéssel ellátott,
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
598,67 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C

TARTALMAS 
LEVESEKHEZ, 

SÜLT VÖRÖS 
HÚSOKHOZ 

ÉS SAJTOKHOZ

PANNON 
BORRÉGIÓ

449 599 Ft 

Ft/üveg

-25 %

Almaízű 
szénsavas 
üdítőital
0,5 l/palack
178 Ft/l

89
 129 Ft 

Ft/palack

-31 %

 
Öblítő
60 mosáshoz 
elegendő 
többféle 
1,5 l/flakon
232,67 Ft/l

399 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %
Vajas keksz
natúr vagy teljes kiőrlésű
400 g/csomag 
997,50 Ft/kg

Hagymás-tejfölös chips
200 g/csomag
1 395 Ft/kg

279
 359 Ft 

Ft/csomag

-22 %

Mexikói 
babegytálétel
800 g/doboz
561,25 Ft/kg 449 599 Ft 

Ft/doboz

-25 %

339 439 Ft 

Ft/csomag

-22 %
349 499 Ft 

Ft/flakon

-30 %

Zárószalagos 
szemeteszsák
30 vagy 60 literes
35 vagy 20 darab/csomag
9,69 / 16,95 Ft/db

FLENSBURGER
Sör*
világos sör vagy
pils típusú világos sör vagy
szűretlen búzasör
4,8 % vagy 
5,1 % alkoholtartalom
0,33 l/üveg
1 209,09 Ft/l

349 449 Ft 

Ft/csomag

-100 Ft

Csokoládés mazsola
tejcsokoládés vagy étcsokoládés
200 g/csomag
1 745 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.26. csütörtöktől

  30 °

Asztalterítő  
trópusi mintával*
trópusi stílusú asztalterítő,  
kiváló minőség, 2 rétegű
• szögletes: 130 x 160 cm vagy
• ovális: 160 x 210 cm vagy
• kerek: Ø 160 cm
1 999 Ft/db

időzítő
órás

őőőőzőzőzőzőzőzíőzíőzítőzítőzítzítzítzítőzítőzítőítőítőítőítőtőtőtőőőőőőőő
ráóóóóóóóróróróráóráóráóráóráórárásrásrásrásásásásásáss

Nyári asztali LED-dekoráció*
különböző nyári témájú modellek, pl. flamingók, kagylók, 
papucsok stb., 10 melegfehér LED, elemmel működik 
(elemekkel együtt kapható)
1 999 Ft/db

különböző színek 
és modellek

Tányéralátét-készlet  
trópusi mintával,  
6 darabos*
• kerek: Ø 40 cm vagy
• szögletes: 28 x 43 cm
6 darab/készlet
249,83 Ft/db

  40 °

Ülőpárna trópusi  
mintával, 2 darab*
trópusi dizájn, könnyen kezelhető
méret: Ø 40 cm, 3 cm magas
2 darab/csomag
1 249,50 Ft/db

Nyári asztali LED-dekoráció*
külö bö ő á i té ájú d ll k l fl i ók k lók

HANGULATBAN
TRÓPUSI

1 999 Ft

/darab

különböző színek és modellek

1 999 Ft

/darab

2 499 Ft

/csomag

404040404040 °°°°

i
Ø 40 cm

b/csomaga g
0 Ft/db9,5

1 499 Ft

/készlet

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

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

1.

1.
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dekoratív és 
praktikus

Faldekoráció  
trópusi mintával*
fotókhoz, kártyákhoz,  
emlékeztetőkhöz stb.
2 999 Ft/db

045-01-SHS B18

Gyermek strandpapucs*
trópusi dizájn, a felsőrész anyaga 
könnyen kezelhető, gumi  
lábujjelválasztó-pánt, könnyű talp
méret: 29 - 36
799 Ft/pár

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

ió

ss
zésezésee

Minibútor trópusi mintával*
dekoratív minibútorok ékszerek, kulcsok 
vagy egyéb tárgyak tárolásához
2 999 Ft/db

Mints cukormentes cukorka*
• erdei gyümölcsös vagy
• citromos vagy
• borsmentás vagy
• mentolos
2 x 20 g/csomag
13 725 Ft/kg

045-02-SHS B18

papu

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

elősségteljeselőőősséégteljess
dálkodás jelzésedálkodáás jelzés jelzéésese

Motívumos konyhai  
papírtörlő, 8 tekercs*
3 rétegű
8 x 50 lap/csomag
8 tekercs/csomag
162,38 Ft/tekercs

Motívumos szalvéta,  
25 darab*
3 rétegű, többféle
méret: 40 x 40 cm
25 darab/csomag
13,96 Ft/db

Kerti bambuszlámpás*
üvegbetéttel a gyertyák vagy  
mécsesek részére, védett kültéri 
vagy beltéri dekorációhoz
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

549 Ft

/csomag

ka

Ft

LED-mécsestartó  
palackkészlet, 3 darabos*
LED-mécsesekkel, üvegből készült,  
felakasztható vagy felállítható
3 darab/készlet
999,67 Ft/db

2 999 Ft

/készlet2 999 Ft

/darab

799 Ft

/pár

különböző 
színekben

különböző 
modellek

„ananász“ modell 
12 x 10 x 25,8 cm

„kaktusz“ modell 
20 x 15 x 15 cm

Női vagy férfi strandpapucs*
trópusi dizájn, a felsőrész anyaga könnyen  
kezelhető, gumi lábujjelválasztó-pánt, könnyű talp
méret: 37 - 45
999 Ft/pár

999 Ft

/pár

Trópusi gyertya*
különböző modellek
999 Ft/db

999 Ft

/darab

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

gyertya, ill. mécses nélkül

5.

4.

6.

7.

1 299 Ft

/csomag

349 Ft

/csomag

PEFC/16-33-1406
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.26. csütörtöktől

5 499 Ft

/csomag

Készfüggöny, 2 darab*
elegáns vászonhatás, kétféle rögzítési változat: 
függönyakasztóhoz vagy függönyrúdhoz, a függöny 
hátoldalán lévő hurkok húzózsinórral varrottak
méret: 135 x 254 cm
2 darab/csomag
2 749,50 Ft/db

100 %-osan vízálló és kiváló 
nedvszívó (akár 1,8 l/m2)  95 °

Inkontinencia-alátét*
5 rétegű, dupla nedvszívó  
réteggel, bőrbarát és  
nedvességelnyelő,  
mosható és kifőzhető 
méret: 70 x 90 cm
2 699 Ft/db

  60 °

Gumis dzsörzélepedő*
100 % pamut, körben gumi- 
szalaggal, magas matracokhoz
méret: 180 x 200 - 200 x 200 cm
3 999 Ft/db

Formázott steppelt takaró*
optimálisan igazodik a test alakjához a speciális steppelés- 
nek köszönhetően, 4 üregű rostszál a jobb hőszigetelés és  
nedvességelvezetés érdekében, könnyen kezelhető és  
allergiások számára is megfelelő
méret: 140 x 200 cm
4 499 Ft/db

  60 °

viszkózrúd-töltet2 999 Ft

/darab

Nyaktámaszpárna*
minden alvási pozíciót támogat háton és 
oldalt fekve, a külső huzata levehető és 
mosható, méret: 40 x 80 cm
• poliészterrúd-töltet: nagyon rugalmas, 

és jó alátámasztást biztosít vagy
• viszkózrúd-töltet: nagyon jó kontúr-

igazítással reagál a test melegére
2 999 Ft/db

  60 °

Renforcé ágyneműhuzat  
bio pamuttal*
100 % pamut, ellenőrzött ökológiai  
gazdálkodásból, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
4 499 Ft/garnitúra

3 999 Ft

/darab

  60 °

különböző színekben

2 699 Ft

/darab

poliészterrúd- 
töltet

magas hőtartó képesség
a testreszabott szélek megaka-
dályozzák az oldalsó huzatotelelő

  40 °

Frottír konyharuha, 3 darab*
100 % pamut, egyik oldalán nyomott mintás,  
jó nedvszívó és gyorsan szárad
méret: kb. 38 x 64 cm
3 darab/csomag
399,67 Ft/db 1 199 Ft

/csomag

huzat:

606060606060 °°°°

4 499 4 999 Ft 

Ft/garnitúra

-500 Ft

A renforcé ágyneműhuzat bio pamuttal termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban 
és választékban áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban 
nem minden színben vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

t

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és modellek

Női nyári  
pizsama vagy hálóing*
különböző motívumok, pizsama 
rövidnadrággal vagy hálóing
méret: 34 - 44/46
2 999 Ft/garnitúra/db

2 999 Ft

/garnitúra/darab

4 499 Ft

/darab

Női fehérnemű*
• alsó vagy tanga, 2 darab:  

elegáns csipkebetétekkel vagy  
teljes csipkével 
méret: 34 - 44/46 vagy

• elölkapcsos melltartó, 1 darab:  
elegáns csipkével, varrás nélküli,  
előformázott, bélelt kosárral,  
egyes modellek push-up hatással 
méret: 75 - 80 A, B, C, 85 B

2 vagy 1 darab/csomag
1 249,50 / 2 499 Ft/db

2 499 Ft

/csomag/darab

 
Női parafatalpú papucs*
valódi bőr felsőrész, kényelmes,  
előformázott belső talp, a kiváló  
minőségű bőr fedőtalp kellemes  
viseletet biztosít
méret: 37 - 41
2 499 Ft/pár

felsőrész + fedőtalp:

011-02-SHS B18

2 499Ft

/pár

elöl záródik

különböző színek és modellek

p kellemes  

felsőrész
Ft

gerincmagasság:  
35 - 40 cm

különbkülönb
és més m

különböző színekben

különböző színek 
és minták

at 

aiógi

m
0 c

ék sak a készlet erejéig, korlrlátoátozotzott st számzámbanb  
há aini kbkban

eekkbbee

iai  

cm
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ERRE A NÉGYLÁBÚAK IS

Kötéljáték kutyáknak*
• kis- és nagytestű kutyáknak  

egyaránt alkalmas
• ideális apportírozáshoz és rágáshoz
• tisztítja a fogakat és erősíti a fogazatot
999 Ft/db

Ropogós jutalomfalat 
kutyáknak*
tökéletes jutalom vagy ízletes  
nassolnivaló, omega-zsírsavakkal,
vitaminokkal és ásványi anyagokkal,
hozzáadott cukor nélkül
500 g/doboz
998 Ft/kg

Rágótekercs kutyáknak*
marhabőrből készült, csirke- vagy 
kacsahús-csíkokkal betekerve
120 g/csomag
6 658,33 Ft/kg

Sétáltató tasak, 100 darab*
100 darab/csomag
2,99 Ft/db

299 Ft

/csomag

Macskaeledel 
Wild Roots*
természetközeli macska- 
eledel, többféle ízben 
• halas vagy
• húsos válogatás
12 x 85 g/doboz
1 469,61 Ft/kg

k l

1 499 Ft

/doboz

999 Ft

/darab

799 Ft

/csomag

499 Ft

/doboz

Macskaeledel
többféle
12 x 100 g/doboz
665,83 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.26-tól 07.28-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.26-tól 07.28-ig!

799 999 Ft 

Ft/doboz

-20 %

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.26-tól 07.28-ig!

229
 279 Ft 

Ft/doboz

-17 %

R
m
k
1
6

ényes  ényess
6 tól 07 28 ig!

yy
6 tól 07 28 igig!!

állandóállandó
kínálatunkbólkínálatunkbnkbóóll 07.26077.26

ÉrvéÉrvé
07 2607 26

Prémium kutyaeledel
• csirke vagy
• szív és szárnyasmáj vagy
• marha
400 g/doboz
572,50 Ft/kg

999 Ft

/csomag

Száraz macskaeledel*
• csirkével és zöldségekkel vagy
• marhával, csirkével és zöldségekkel
1,7 kg/csomag
587,65 Ft/kg

Jutalomfalat  
macskáknak
többféle
10 x 5 g/csomag
5 180 Ft/kg

J t l f

259
 399 Ft 

Ft/csomag

-35 %
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.29. vasárnaptól

599 Ft

/doboz

Teljes kiőrlésű zabkeksz*
narancsos ízű
425 g/doboz
1 409,41 Ft/kg

399 Ft

/csomag
Gumicukor*
többféle
200 g vagy 175 g/csomag
1 995 / 2 280 Ft/kg

Mártás
• édes-savanyú vagy 
• édes-savanyú  

ananásszal vagy
• csípős szecsuáni
400 g/üveg
1 122,50 Ft/kg

449 599 Ft 

Ft/üveg

-25 %

3 999 Ft

/csomag

Barista Caffé Crema vagy 
Espresso*
FAIRTRADE szemes kávé
1 kg/csomag
3 999 Ft/kg

Téliszalámi
380 g/darab 
4 734,21 Ft/kg

1 799 2 199 Ft 

Ft/darab

-400 Ft

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.29-től 08.01-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.29-től 08.01-ig!

699 Ft

/darab

Vaj*
enyhén sózott
200 g/darab
3 495 Ft/kg
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Szappan*
• Men Refreshing vagy
• Milk Rose vagy
• Milk Honey vagy
• Olive vagy
• Chamomile Vitamin E
90 g/darab
1 433,33 Ft/kg

699 Ft

/flakon
Tusfürdő*
• Men Energising vagy 
• Men Refreshing vagy 
• Macadamia Cocoa vagy 
• Camellia Oil Almond vagy 
• Olive Milk vagy 
• Milk Honey vagy 
• Almond Milk vagy 
• Exotic Orchid
500 ml/flakon
1 398 Ft/l

1 149 Ft

/csomag

799 Ft

/csomagPlatinum betét*
• ultra normal plus, 16 darab vagy
• ultra super plus, 14 darab vagy
• ultra night, 12 darab
16, 14 vagy 12 darab/csomag
49,94 / 57,07 / 66,58 Ft/db

 
Fogkrém
• Fluoride vagy 
• Extra Fresh
75 ml/tubus 
9 320 Ft/l

699 899 Ft 

Ft/tubus

-22 %

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.29-től 08.01-ig!

469 Ft

/flakon
Tusfürdő*
• Men Energising vagy 
• Men Sport vagy 
• Men Refreshing vagy 
• Olive Milk vagy 
• Milk Proteins vagy 
• Exotic Orchid vagy 
• Almond Milk vagy 
• Milk Honey
250 ml/flakon
1 876 Ft/l

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
07.29-től 08.01-ig!

Energiaital
• Classic vagy 
• Zero
0,25 l/doboz 
596 Ft/l 149

 199 Ft 

Ft/doboz

-25 %

129 Ft

/darab

Ketchup*
1,35 kg/flakon
740 Ft/kg

Világos sör*
5,0 % alkoholtartalom 
6 x 0,25 l/csomag
766 Ft/l

169 Ft

/palack

Vitamixx*
szénsavmentes üdítőital
• citrus- vagy
• vörösáfonya-eperízű
1,5 l/palack
112,67 Ft/l

Gyümölcsital*
• alma-málna-menta vagy
• alma-citrom-menta vagy
• alma-görögdinnye vagy
• kaktuszfüge ízben
0,25 l/üveg
636 Ft/l

1,35 kg

999 Ft

/flakon

159 Ft

/üveg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.29. vasárnaptól

6 999 Ft

/darab

  95 °

499 Ft

/pár
Mezítlábas talpbetét*
kényelmes viselet a cipőben,  
frottíranyag, levegőkeringetéssel
méret: 36/37 - 44/45
499 Ft/pár

1 999 Ft

/darab

1 599 Ft

/darab

Női vagy férfi sportpóló*
divatos, funkcionális, rövid ujjú póló, szín-
ben illik a rövidnadrághoz, a női modellek 
csónaknyakkal és felhajtott ujjal, a férfi 
modellek kerek nyakkal és eltérő színű 
betétekkel a mellrészen
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
1 599 Ft/db

022-02-SHS B18

Női vagy férfi sportrövidnadrág*
funkcionális rövidnadrág, színben illik  
a pólóhoz, eltérő színű szegélyekkel,  
a derékrészen összehúzó zsinórral, belül  
kis kulcszsebbel
női méret: 36 - 42
férfi  méret: 48 - 54
1 999 Ft/db

Sport- és szabadidő-hátizsák*
tágas főrekeszből, valamint cipzáras elülső 
zsebből áll, rugalmas fűzőlyukak a különböző 
kiegészítők rögzítéséhez, állítható magasságú 
vállpántok és állítható szélességű mell- és csípő-
pánt, párnázott hátrész Mesh-anyagból  
az optimális tartásért és kényelemért
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

Női vagy férfi szabadidőcipő*
rezgéselnyelő és csúszásmentes talp, kiváló  
minőségű nyomtatott gumival, többféle színben 
méret: 37 - 45
4 999 Ft/pár

etét*

4 999 Ft

/pár

 

  60 °

  60 °

magamért!magamért!TeszekTeszek

NYÁR

p

AKTÍV

  30 °

3 499 4 499 Ft 

Ft/darab

-1 000 Ft

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

1 999 Ft

/darab

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

különböző 
színekben

kü
lö

nböző színekben

kü
lö

nböző színekben

3 999 Ft

/garnitúra

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

Vízhatlan matracvédő*
teljes felületén védi a matracot a szennyeződésektől, 100 %-ig 
vízálló: optimális megoldás gyermek- és vendégágyakhoz vagy 
speciális igények esetén, különlegesen puha és bőrbarát, kifőzhető 
és strapabíró, a sarkokon lévő gumírozás tökéletes tartást ad
méret: 140 x 200 cm 
6 999 Ft/db

Gumis dzsörzélepedő*
100 % pamut, körben gumírozással,  
méret: 180 x 200 - 200 x 200 cm
2 299 Ft/db

Mikroszálas  
plüsstakaró*
kellemesen puha takaró  
velúranyagból, kétszínű 
méret: 150 x 200 cm
3 499 Ft/db

LCD-ébresztőóra*
• DCF-rádiójellel vezérelt óra
• LCD-kijelző háttérvilágítással
• automatikus időbeállítás és átállás  
 a téli/nyári időszámításra
• ébresztés szundi funkcióval
• 12/24-órás kijelzés
• hőmérséklet-kijelzés °C / °F
• elemekkel együtt
1 999 Ft/db

A KÉNYELEM
ELSŐ

speciális igények esetén, különlegesen puha és bőrbarát, ki
és strapabíró, a sarkokon lévő gumírozás tökéletes tartást ad
méret: 140 x 200 cm
6 999 Ft/db

Gum
100 %
mére
2 299

különböző színekben

duplaágy-méret

2 299 Ft

/darab
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AZ ARCOKRA!
MOSOLYT CSEMPÉSZNI

SEGÍTSÜNK EGYÜTT

ÉRVÉNYES: 07.26 - 08.01. 
csütörtöktől szerdáig

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.

129 990 Ft

/darab

UHD Smart TV 123,2 cm (49”) 
MEDION® LIFE® X14906*
• 1 200 MPI (Motion Picture Index)
• Wireless Display
• DTS hang
• a beépített CI+ foglalat a megfelelő CI+ modullal  

és smart card chipkártyával lehetővé teszi  
a kódolt programok vételét

• 3 HDMI®-bemenet
• AVS (Audio Video Sharing) & HbbTV
• elektronikus műsorújság (EPG)
• kényelmes váltás 2 csatorna között  

a SWAP-funkcióval
• gyermekzár
• időzített kikapcsoló
• egyszerűen falra szerelhető a VESA szabványnak 

köszönhetően (lyukak távolsága: 20 x 20 cm)
• méret: lábakkal együtt: kb. 111,5 x 71,2 x 27,5 cm/10,6 kg,  

lábak nélkül: kb. 111,5 x 65,7 x 9,2 cm/10,3 kg, távolság  
a lábak között: kb. 84 cm

129 990 Ft/db

HD tripla tuner (DVB-T2 HD, 

DVB-C, DVB-S2)1

WLANWWLALANN

Internetes böngésző2,3 és  

médiaportál2nternetes böngésző

nternetes böngésző2 32 3 éséssHDR (High Dynamic Range)

Topi
mogyorós tejdesszert
4 x 100 g/csomag
997,50 Ft/kg

899Ft

/doboz

Ft

150 Fttámogatás összege:

139Ft

/csomag

Ft

50 Fttámogatás összege:
Knuspi  
töltött ostya
• klasszikus vagy
• epres
5 x 25 g/csomag
2 632 Ft/kg

2001 óta szervez élményterá

tt
zege::

 
Choco Chips  
gabonapehely
750 g/doboz
1 198,67 Ft/kg  

Krékermix
300 g/csomag 
1 096,67 Ft/kg

yosan beteg gyerekekne

329Ft

/csomag

Ft

50 Fttámogatás összege:

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.

pip
yorós tejdesszertyorós tejdesszert

00 g/csomag00 g/csomag
5050 FtFt/k/kg 399Ft

/csomag

Ft

100 Fttámogatás összege:

329Ft

/csomag

Ft

100 Fttámogatás összege:

Varázsszívószál
• csokoládé vagy
• vanília vagy 
• eper 
30 g/csomag 
4 633,33 Ft/kg
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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:                  2018.07.26 - 08.08.

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.

APPARTEMENT-PENSION STADLMÜHLE

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.08.01. és 2018.10.06. között
• ellátás: all inclusive svédasztalos reggelivel, 

ebédcsomaggal, délután kávéval/teával és 
süteménnyel (16:00 és 17:00 között), esténként 
háromfogásos menüvel és salátabárral, korlátlan 
italfogyasztással (üdítők, kávé/tea, sör, bor 10:00 
és 21:00 között)

Foglalási kód: 9256778

Utazási mód Fő / 3 éj all inclusive ellátással

36 690 Ft-tól

SALZBURG, AUSZTRIA

BRUCK AN DER  
GLOCKNER- 
STRAßE

Kavicsos strand: 50 m, városközpont: 150 m. 
Felszereltség: étterem, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, terasz, beltéri és kültéri 
úszómedence, valamint külön gyermekmedence (szeptember közepéig, 
időjárásfüggő), fitneszterem. Térítés ellenében: napozóágyak és napernyők a 
medencénél, szaunarészleg, masszázs, wellness- és szépségápolási szolgáltatások, 
parkolóhely (2 €/nap/személyautó). 
Elhelyezés: kétágyas, háromágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 15 éves korig: 100 % árengedmény 2 teljes 
árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Háromágyas szoba Négyágyas szoba
3 éjszaka 34 990 Ft-tól 37 990 Ft-tól 44 990 Ft-tól

5 éjszaka 58 990 Ft-tól 63 990 Ft-tól 73 990 Ft-tól

7 éjszaka 82 990 Ft-tól 89 990 Ft-tól 103 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Városközpont: 3,5 km, Areitgondel drótkötélvasút: 6 km, Zell am See: 10 km, Gries 
im Pinzgau vasútállomása: 2 km. 
Felszereltség: étkező, bár, tévészoba, vendéglő, kerékpártároló helyiség, szabad 
helyek függvényében parkolóhely. Térítés ellenében: szauna, gőzfürdő. 
Elhelyezés: kétágyas vagy háromágyas szobában, illetve családi szálláson.
Gyermekek után járó kedvezmény: 9 éves korig: 100 %, 10-12 éves korig: 50 % 
és 13-16 éves korig: 20 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 1,20 €/fő/nap 14 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. Az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás napján 
reggelivel zárul. Végtakarítás: 25 €/családi szállás, a helyszínen fizetendő.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba / 
háromágyas szoba Családi szállás

3 éjszaka 36 690 Ft-tól 41 990 Ft-tól

4 éjszaka 48 990 Ft-tól 55 990 Ft-tól

7 éjszaka 85 690 Ft-tól 97 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

HOTEL CORINTHIA BASKA***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 5 vagy 7 éjszaka  

2018.08.19. és 2018.10.20. között
• ellátás: félpanzió plusz svédasztalos reggelivel 

és vacsorával, italfogyasztás az étkezések mellé 
az italautomatákból (víz, gyümölcslé, sör, bor)

• a szálloda saját beltéri úszómedencéjének és 
fitnesztermének használata (helyszíni kiírás 
szerint)

Foglalási kód: 9256984

Utazási mód Fő / 3 éj félpanzió plusz ellátással

34 990 Ft-tól

KVARNER-ÖBÖL, HORVÁTORSZÁG

KRK - BAŠKA

All inclusive 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.

Baška

San Marino

I

HR

Bruck an der 
Glocknerstraße

BécsA

CZ

I

D

Graz

HOTEL PALACE****

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

2018.08.19. és 2018.09.16. között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel, 

esténként négyfogásos választható menüvel
• a szálloda saját masszázsmedencéjének 

használata (helyszíni kiírás szerint)
• 2 napozóágy és 1 napernyő a tengerparton 

szobánként (időjárásfüggő)
• kerékpárkölcsönzés (elérhetőség szerint)

Foglalási kód: 9256989

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

24 990 Ft-tól

FELSŐ-ADRIA, OLASZORSZÁG

LIGNANO SABBIADORO

Buszmegálló közvetlenül a szállodánál, városközpont és a homokos strand: 
300 m.
Felszereltség: étterem, reggelizőhelyiség, bár, olvasószoba, tévészoba, lift, terasz, 
úszómedence (időjárásfüggő), masszázsmedence, szabad helyek függvényében 
napozóágyak és napernyők a medencénél, valamint parkolóhely. Térítés ellenében: 
parkolóhely garázsban (5 €/nap/személyautó). 
Elhelyezés: egyágyas, kétágyas vagy háromágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 %, 6-11 éves korig: 30 % és 
12-18 éves korig: 10 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.

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

Háromágyas szoba / 
egyágyas szoba

2 éjszaka 24 990 Ft-tól 26 990 Ft-tól 30 990 Ft-tól

3 éjszaka 37 990 Ft-tól 39 990 Ft-tól 45 990 Ft-tól

4 éjszaka 63 990 Ft-tól 70 990 Ft-tól 75 990 Ft-tól

7 éjszaka 137 990 Ft-tól 137 990 Ft-tól 148 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Lignano
Velence

Firenze

I

ATCH

Városközpont: 280 m, természetes strand a Längsee tónál: 500 m, St. Veit an der 
Glan vasútállomása: 6 km. 
Felszereltség: étterem, társalgó, infraszauna, teniszpálya, szabad helyek 
függvényében parkolóhely. Térítés ellenében: szolárium.
Elhelyezés: kétágyas, háromágyas vagy négyágyas szobában, illetve családi 
szálláson.
Gyermekek után járó kedvezmény: 12 éves korig: 100 %, 13-15 éves korig: 50 % 
és 16-18 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 2 €/fő/nap 16 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. Az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás napján 
reggelivel zárul.

Tartózkodás Kétágyas 
szoba

Háromágyas 
szoba

Négyágyas 
szoba

„Eco” családi 
szállás Családi szállás

2 éjszaka 21 990 Ft-tól 23 990 Ft-tól 25 990 Ft-tól 26 990 Ft-tól 27 990 Ft-tól

3 =4 éjszaka2 33 990 Ft-tól 35 990 Ft-tól 38 990 Ft-tól 39 990 Ft-tól 40 990 Ft-tól

7 éjszaka 66 990 Ft-tól 70 990 Ft-tól 77 990 Ft-tól 79 990 Ft-tól 81 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.
1 Wörthersee PLUS Card: részletes információ az ALDI UTAZÁS telefonos 
ügyfélszolgálatán, valamint a https://www.woerthersee.com/de/woerthersee-
plus-card/ oldalon német nyelven.
2 4 éjszaka 3 éjszaka áráért.

Utazási mód Fő / 2 éj félpanzió plusz ellátással

21 990 Ft-tól

KARINTIA, AUSZTRIA

ST. GEORGEN AM 
LÄNGSEE

FAMILIENHOTEL FASCHING***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3, 4 vagy 7 éjszaka 2018.08.05. és 2018.09.30. között
• ellátás: félpanzió plusz svédasztalos reggelivel,  

ebédidőben levessel, délután süteménnyel 
és 1 gombóc fagylalttal a gyermekeknek, este 
háromfogásos menüvel és 2 itallal a vacsorához 
(0,25 l üdítő, 1 kávé/tea, 0,25 l sör vagy 0,125 l bor)

• gyermekek számára egész nap italok 
a smoothie-bárból

• a szálloda saját infraszaunájának és 
a teniszpályájának használata (szabad helyek 
függvényében, a helyszíni kiírás szerint)

St. Georgen 
am Längsee

BécsA

CZ

I

D

Graz

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

• kerékpárkölcsönzés (elérhetőség szerint)
• Wörthersee PLUS Card1, amely számos ingyenes szolgáltatást és kedvez-

ményt kínál, pl.: belépés a Labyrinth Roseggbe, hajóutak (a tartózkodás 
időtartamára érvényes, a szolgáltatások részben szezonfüggők)

Foglalási kód: 9260143

ALDI | 14

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!

Az ajándékkal kapcsolatos részletek az aldi-utazas.hu weboldalon. 



Friss
zöldség és gyümölcs!

07.26 - 08.01. csütörtöktől szerdáig 

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

799 Ft

/csokor799 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
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

Páfrány
12 cm-es 
cserépben
599 Ft/db

599 Ft

/darab

Orchidea*
14 cm-es kerámiakaspóban, 2 ágú, 
magasság cseréppel együtt: 
min. 60 cm, többféle színben, 
beltérre
2 999 Ft/db

Keleti liliom*
19 cm-es cserépben, magasság 
cseréppel együtt: 50 - 70 cm, 5 ágú, 
különböző színű virágokkal,
beltérre
2 499 Ft/db

Léggömbvirág*
12 cm-es cserépben, magasság cseréppel 
együtt: min. 20 cm, különböző színű 
virágok, pl. lila-kék, rózsaszín vagy fehér, 
kültérre
799 Ft/db

2 999 Ft

/darab2 499 Ft

/darab

mérsékelten  
vízigényes
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

rendszeres öntözést 
igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

rendszeres öntözést 
igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

 

t

tt

ékos ékoskos

peell 

Nektarin
I. osztály 
/kg 
449 Ft/kg

449 649 Ft 

Ft/kg

-30 %

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

299
Ft/doboz

FRISS ÉS MAGYAR

169
 249 Ft 

Ft/kg

-32 %

FRISS ÉS MAGYAR

399 699 Ft 

Ft/kg

-42 %

Újburgonya
I. osztály 
/kg
169 Ft/kg

Szeder
I. osztály 
125 g/doboz
2 392 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

299 449 Ft 

Ft/doboz

-33 %

Kápia paprika
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

Csemegekukorica
I. osztály 
/darab
79 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

79
 149 Ft 

Ft/darab

-46 %

ALDI | 15



07.28 - 07.29. szombat - vasárnap 

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

-tanúsítvánnyal

279
 349 Ft 

Ft/doboz

-20 %Kaszinótojás vagy 
sonkatekercs
200 g/doboz
1 395 Ft/kg

109
 159 Ft 

Ft/doboz

-50 Ft

Kiváló minőségű hazai kakaós tej a Tolnatej Zrt.-től!

Kakaós tej
hosszabb ideig friss 
500 ml/doboz 
218 Ft/l

Nokedli
500 g/csomag
698 Ft/kg

349 499 Ft 

Ft/csomag

-30 %
Melegszendvicskrém
pizzás vagy hamburgeres vagy 
mexikói vagy provánszi
290 g/doboz
720,69 Ft/kg 209 289 Ft 

Ft/doboz

-27 %

499 699 Ft 

Ft/doboz

-28 %

Heringfilé 
szószban 
többféle
MSC-tanúsítás
200 g/doboz
1 495 Ft/kg

299 349 Ft 

Ft/doboz

-50 Ft

Mini tölcséres 
jégkrém
többféle
12 x 28 ml/doboz
1 485,12 Ft/l

Hegyes erős paprika
I. osztály
/darab
39 Ft/db FRISS ÉS MAGYAR

39
 69 Ft 

Ft/darab

-43 %

Gránátalma
I. osztály 
/darab 
129 Ft/db 129

 199 Ft 

Ft/darab

-35 %

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.
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