
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 08.09. CSÜTÖRTÖKTŐL 08.15. SZERDÁIG    

Az árkedvezmény a termék 2017.07.27-től 
érvényes szórólapban feltüntetett árához 
képest értendő.

10 éve együtt!
KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK 

BIZALMÁT!

 08.09. csütörtöktől

tartalom nélkül

Spagetti 
durumbúzából
500 g/csomag
238 Ft/kg

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

Trappista sajt
felezett, tradicionális félkör alakú 
700 g/darab
1 355,71 Ft/kg

119
Ft/csomag

-40 %

199 Ft 

519
Ft/csomag

-25 %

699 Ft 

949
Ft/darab

-26 %

1 299 Ft 

Haj- és szakállvágó készlet*
3 999 Ft/készlet

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.

3 999Ft

/készlet

artalom nélkül
1 299Ft

/darab

Női rövid pizsama 
bio pamuttal*
1 999 Ft/garnitúra

Varrott tolltartó*
1 299 Ft/db

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

1 999
Ft/garnitúra

-500 Ft

2 499 Ft 

Szénsavas vagy
szénsavmentes 
ásványvíz
1,5 l/palack
66 Ft/l

99
Ft/palack

-13 %

115 Ft 

 08.09. csütörtöktől   08.12. vasárnaptól

aldi.hu



00.00. csütörtöktől

10 éve
együtt!

A BIZALOM ELSŐ 10 ÉVE
BEMUTATJUK AZ ALDI MÁRKÁKAT

10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 08.09. csütörtöktől

Ki ne szeretné a lakását harmonikus és idilli élettérré alakítani? EASYHOME márkás háztartási és fürdőszobai termékeinket a kényelem és rend 
jegyében úgy alkottuk, hogy a legkedvezőbb áron juthasson hozzá a minőségében is kiváló, praktikus használati tárgyakhoz. EASYHOME:  
tegye Ön is könnyedén hangulatossá otthonát!önnyedén hangulatossá otthonát!

nálati tárgyakhoz. EASYHOME:  

Szennyestartó*
szellőzőnyílásokkal az oldalán 
űrtartalom: kb. 58 l
2 999 Ft/db

Ágy alatti tárolódoboz*
masszív műanyagból, görgőkkel, 
felhajtható tetővel és zárófülekkel  
űrtartalom: kb. 31 l  
méret: kb. 79,2 x 38,1 x 17,4 cm
1 699 Ft/db

tartalom nélkül

Ruha- vagy tasakzáró csipesz*
• ruhacsipesz, 100 darab: rozsdamentes rugóval, 

3 különböző színben vagy 
• tasakzáró csipesz, 40 darab: 80 öntapadós etikettel 

feliratozáshoz, 3 különböző színben és méretben
100 vagy 40 darab/csomag
7,99 / 19,98 Ft/db

Összecsukható ruhaszárító*
porszórt alumínium, szárítási felület hossza: 14 m 
méret: 156 x 59 x 104 cm (ho x szé x ma)
4 999 Ft/db

1 699
Ft/darab

-300 Ft

1 999 Ft 

799
Ft/csomag

-100 Ft

899 Ft 

összecsukható

Az árkedvezmény a termék 
2017.07.27-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

Az árkedvezmény a termék 
2017.07.27-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

2 999
Ft/darab

4 999
Ft/darab

3 különböző színű 
tetővel

kül
ön

bö
ző színekben

különböző 
motívumokkal
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Mesterségünk: a minőség! Igaz ez húskínálatunk esetében is. Felkutattuk a legkiválóbb hústermelőket, hogy változatos, mindig friss és minőségi 
húsáruval láthassuk el Vásárlóinkat. Fontos számunkra, hogy termékeink útját az üzletek hűtőpolcáig figyelemmel kísérjük, és kedvező áron kínáljuk 
ezeket. Alkosson Ön is mesterien finom fogásokat a HÚSMESTERREL!

A környezettudatosság jegyében örömmel kínálunk ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó, megfizethető árú 
textiltermékeket: a GREEN FEELING márka egyet jelent a természetes alapanyagokból, környezetszennyező vegyszerek  
nélkül készült ruhákkal és lakástextíliákkal. Nem csak az érzékeny bőrű Vásárlóinknak ajánljuk bizalommal!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.15-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.15-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.15-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.15-ig!

osson Ön is mesterien finom fogásokat a HÚSMESTER

áá
kk

ÉÉ
00

Csirke alsó- vagy felsőcomb 
védőgázas 
csomagolásban 
/kg
569 Ft/kg

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

 
Pulykatokányhús 
pulykamellfiléből 
500 g/tálca 
1 598 Ft/kg

sból származó, megfizethető árú

Marhagulyáshús
marhalapockából
400 g/tálca
2 747,50 Ft/kg

Női póló bio pamuttal, 2 darab*
100 % bio pamut, a szürke-melange modell 
összetétele: 95 % bio pamut és 5 % viszkóz,  
kerek vagy V-alakú nyakkivágás  
méret: 44/46 - 52/54
2 darab/csomag
1 499,50 Ft/db

különböző  
színekben

Női sztreccsnadrág  
bio pamuttal*
98 % bio pamut, 2 % elasztán 
(lycra), kényelmes, 5 zsebes 
nadrág, divatos részletekkel,  
pl. enyhén mosott hatás,  
ill. díszítő varrások
méret: 44 - 54
3 999 Ft/db

normál szabás

különböző 
színek  

és modellek

Női rövid pizsama bio pamuttal*
100 % bio pamut, a szürke-melange nadrág összetétele: 95 % bio pamut és 
5 % viszkóz, egyszínű, rövid ujjú felsőrész és mintás caprinadrág gumí-
rozott derékrésszel és megkötővel, a nadrág szárán bordás passzéval, 
rendkívül kényelmes viselet  
méret: 34 - 44/46
1 999 Ft/garnitúra

különböző színek  
és minták

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

1 099
Ft/tálca

-15 %

1 299 Ft 

799
Ft/tálca

-20 %

999 Ft 

599
Ft/tálca

-20 %

749 Ft 

1 999
Ft/garnitúra

-500 Ft

2 499 Ft 

4 499
Ft/garnitúra

-500 Ft

4 999 Ft 

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

Az árkedvezmény a termék 
2017.07.27-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

100 % bio pamut a 
szürke-melange modell 
kivételével:

dara
model
iszkóz,

b*
l 
  

normál szabás

3 999
Ft/darab

különböző  különbözőöző
színekbenszzínekbekbenen

pl.
ill. 
mé
3 9

2 999
Ft/csomag

100 % bio pamut a 
szürke-melange modell 
kivételével:

  60 °

569
Ft/kg

-26 %

769 Ft 
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08.09. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Pálcikás jégkrém
vaníliás vagy 
csokoládés 
10 x 60 ml/doboz
665 Ft/l

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

Kapható 08.09-től 
a készlet erejéig!

1 299Ft

/tálca

279
Ft/csomag

-22 %

359 Ft 

499
Ft/csomag

-28 %

699 Ft 349
Ft/csomag

-22 %

449 Ft 

99
Ft/pohár

-23 %

129 Ft 

899
Ft/csomag

-25 %

1 199 Ft 

59
Ft/darab

-25 %

79 Ft 

399
Ft/doboz

-20 %

499 Ft 

Gyümölcsjoghurt 
gabonával
többféle
250 g/pohár
396 Ft/kg

Marhasonka
füstölt, főtt 
natúr vagy 
borsos vagy 
paprikás-chilis 
100 g/csomag
4 990 Ft/kg

Garnélanyárs*
ASC-tanúsítás
chilis vagy 
zöldfűszeres
120 g/tálca
10 825 Ft/kg

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

Csemege vagy 
paprikás szalámi 
szeletelt 
100 g/csomag
2 790 Ft/kg

 
Bécsi szelet
sertéskarajból
750 g/csomag
1 198,67 Ft/kg

ALDI | 4



08.11. szombatig

Kukoricasnack*
sajtos
100 g/csomag
3 990 Ft/kg

 
Eredeti orosz vodka
40 % alkoholtartalom 
0,7 l/üveg
3 427,14 Ft/l

Vajas keksz
tej- vagy étcsokoládés
125 g/doboz 
1 992 Ft/kg

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ ÉS 
SZÁRNYASOKHOZ

SZEKSZÁRD

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

Almalé
100 % gyümölcs-
tartalom
1 l/doboz
189 Ft/l

 
Koncentrált mosópor vagy 
folyékony mosószer 
többféle
35 vagy 30 mosáshoz elegendő
2,625 kg/doboz vagy 
1,65 l/flakon
761,52 Ft/kg / 
1 211,52 Ft/l

Macskaalom 
8 l/csomag 
199,88 Ft/l

8 liter

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

Fahéjas csiga
100 g/darab
690 Ft/kg

Kapható 08.09-től 
a készlet erejéig!

399Ft

/csomag

1 999
Ft/doboz/

flakon

1 599
Ft/csomag

-400 Ft

1 999 Ft 

2 399
Ft/üveg

-600 Ft

2 999 Ft 

129
Ft/csomag

-33 %

195 Ft 

249
Ft/doboz

-16 %

299 Ft 

329
Ft/csomag

-17 %

399 Ft 

69
Ft/darab

-30 %

99 Ft 

189
Ft/doboz

-17 %

229 Ft 

99
Ft/doboz

-23 %

129 Ft 

599
Ft/üveg

-25 %

799 Ft 

Salátamix
klasszikus vagy 
tavaszi
130 g/csomag
992,31 Ft/kg

szilikátos macskaalom

Alkoholmentes 
sör
0,5 l/doboz
198 Ft/l
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KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT!08.12. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

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

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

Sajtos pogácsa
85 g/darab
811,76 Ft/kg

Csemegeuborka
édesítőszerrel
670 g/üveg
663,89 Ft/kg
(töltőtömeg)

Tonhal
natúr vagy 
napraforgóolajban
3 x 80 g/csomag
3 565,48 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Löncshús
500 g/tégely 
798 Ft/kg

Grillezett makréla*
MSC-tanúsítás
extraszűz olívaolajban
120 g/doboz
8 325 Ft/kg

Szeletelt bacon
200 g/csomag
1 895 Ft/kg Prosciutto 

Cotto
eredeti olasz 
főtt sonka
140 g/csomag 
4 278,57 Ft/kg

Kancsós tej
1,5 % zsírtartalom
1 l/kancsó
145 Ft/l

Lasagne
1 kg/csomag
799 Ft/kg

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

Kapható 08.12-től 
a készlet erejéig!
Kapható 08 12-tőlKapható 08 12-tőtó 08 12-tőll

999Ft

/doboz

145
Ft/kancsó

-14 %

169 Ft 

599
Ft/csomag

-25 %

799 Ft 

379
Ft/csomag

-24 %

499 Ft 

699
Ft/csomag

-26 %

949 Ft 

599
Ft/csomag

-33 %

899 Ft 

799
Ft/csomag

-20 %

999 Ft 

239
Ft/üveg

-20 %

299 Ft 

399
Ft/tégely

-20 %

499 Ft 

69
Ft/darab

-30 %

99 Ft 

„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.
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08.15. szerdáig

Energiaital
klasszikus vagy 
cukormentes
250 ml/doboz
1 356 Ft/l

NaturRadler* 
citromos
2,0 % alkohol-
tartalom vagy
0,0 %, alkoholmentes
0,5 l/doboz
438 Ft/l

Meggynektár
50 %-os gyümölcs-
tartalom
1 l/doboz
299 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

HALÉTELEKHEZ, 
SOVÁNY HÚSOKHOZ,

SZÁRNYASOKHOZ,
LÁGY SAJTOKHOZ

TOLNA

TOLNAI 
Irsai Olivér 
”PREMIUM COLLECTION”
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű, 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
798,67 Ft/l

 
Nedves toalettpapír
érzékeny bőrre vagy kamillás 
2 x 60 lap/csomag vagy  
1 x 60 lap/doboz
3,33 / 6,65 Ft/lap

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

Pilóta vaníliás karika
150 g/csomag
1 660 Ft/kg

Pilóta keksz
180 g/csomag
1 494,44 Ft/kg

 
 

Mini kenyérchips
fokhagymás vagy 
tengeri sós vagy 
paradicsomos-bazsalikomos
250 g/csomag
1 396 Ft/kg

 
Szemes kávé
500 g/csomag
1 998 Ft/kg

tripla-csokoládés, 
banana split,
cappuccino:

Jégkrémkülönlegesség
többféle 
900 ml/doboz
776,67 Ft/l

Kapható 08.12-től 
a készlet erejéig!

219Ft

/doboz

339Ft

/doboz

249
Ft/csomag

-32 %

369 Ft 

269
Ft/csomag

-10 %

299 Ft 

399
Ft/csomag/

doboz

-19 %

495 Ft 

139
Ft/tégely

-22 %

179 Ft 

349
Ft/csomag

-30 %

499 Ft 

999
Ft/csomag

-20 %

1 249 Ft 

299
Ft/doboz

-25 %

399 Ft 

599
Ft/üveg

-25 %

799 Ft 

699
Ft/doboz

-100 Ft

799 Ft 

* 

ntes

l l

Ft
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08.09. csütörtöktőlcsütörtöktől

Görög antipasti*
• zöld töltött olívabogyó vagy
• piros húsú, töltött paprika vagy
• grillezett zöldség
280 g/üveg
4 368,75 Ft/kg (töltőtömeg)

Görög finomságok*
• rizzsel töltött szőlőlevél vagy
• óriás fehérbab vagy
• zöldbab
280 g/üveg
1 960,71 Ft/kg

549Ft

/üveg

Gyroskészítő szett*
ideális a görög specialitás  
elkészítéséhez
• búzapita,
• tzatziki szósz és
• gyros fűszerkeverék
475 g/szett
799 Ft/szett

799Ft

/szett

699Ft

/üveg

Görög tzatziki
joghurtkészítményes saláta 
uborkával és fokhagymával 
450 g/doboz
886,67 Ft/kg

GÖRÖGORSZÁGBÓL

SZERETETTEL

szezonális 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.11-ig!

Kritharaki  
rizsszemtészta*
rizsszem alakú tészta  
100 % görög durumbúza- 
őrleményből, tipikusan  
a görög konyhára jellemző
500 g/csomag
398 Ft/kg

199Ft

/csomag

ényes salátaátasaláal
khagymávallkhk ááymávalalmmávmávv

399
Ft/doboz

-20 %

499 Ft 

ALDI | 8



Felnőtt kifestőkönyv*
színezőkönyv mesébe illő rajzokkal az 
utazás és a gasztronómia szerelmeseinek:
• Káprázatos Görögország vagy
• Elbűvölő London vagy
• Csodálatos Olaszország vagy
• Napsütötte Franciaország vagy
• Romantikus Horvátország
1 499 Ft/db

Görög méz*
• dióval vagy
• mandulával
250 g/üveg
3 996 Ft/kg

Nugátszelet*
görög, fehér nugát krétai mézzel
• mandulás vagy
• mandulás-vörös áfonyás vagy
• földimogyorós-narancsos
4 x 35 g/doboz
3 207,14 Ft/kg

250 
3 99

s áfonyás vagy
narancsos

1

Görög óriás  
olívabogyó*
1 600 g/üveg
2 116,47 Ft/kg (töltőtömeg)

1 799Ft

/üveg

Görög pepperóni*
500 g/üveg
2 376,19 Ft/kg (töltőtömeg)

499Ft

/üveg

Görög balzsamecet*
• klasszikus vagy
• mézes
250 ml/üveg
2 796 Ft/l

699Ft

/üveg

449Ft

/doboz 999Ft

/üveg

TSOLIAS
Retsina*
görög, száraz fehérbor, a garaton  
lédús és vékony, decens gyanta,  
fenyőtűaroma és zöldfűszerek  
jellemzik, ideális friss kecskesajthoz, 
báránysülthöz, muszakához vagy  
görög előételekhez
11,0 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
932 Ft/l

Tipikus ízét az aleppofenyő  
gyantájának köszönheti.

i

699Ft

/üveg

Görög extraszűz 
olívaolaj*
• Kolymvari vagy 
• Kalamata vagy
• Sitia
500 ml/üveg
2 598 Ft/l

1 299Ft

/üveg

1 499Ft

/darab

egyenként 
csomagolva

TSOLIAS
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08.09. csütörtöktől 10 ÉVE. JOBBAN. OKOSABBAN. AZ ALDIVAL. 

Tortilla wraps mexikói módra*
csak melegítse meg és töltse meg a lapokat, 
majd tekerje fel és máris kész
• kukoricás vagy
• chilis
370 g/csomag
1 078,38 Ft/kg

399Ft

/csomag

Bon Menu 
szószos bab*
• Chili vagy 
• Mexicana vagy 
• Paradicsom
430 g/doboz
834,88 Ft/kg

359Ft

/doboz

Nemzetek fűszerei*
• olasz vagy
• indiai vagy
• kínai vagy
• görög vagy
• mexikói vagy
• francia
250 g/csomag
2 396 Ft/kg

599Ft

/csomag

Tortilla wraps mexikói módra*

AZ ALDI ALACSONY ÁRAIBA IS

KÓSTOLJON BELE!

Galle, Srí Lanka
Lazy Lizard Villa***
repülővel és illetékekkel,  
10 éjszaka félpanzióval
2018.10.02. és 2019.01.20. között
személyenként 349 990 Ft-tól**

 

AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
MOST UTAZNI IS

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

Spanyol világos sör*
5,4 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
598 Ft/l

299Ft

/doboz

aldi.hu

 RECEPT

BURRITO
CSIRKÉS

Nacho Box*
• sajtszósszal vagy
• salsaszósszal
170 g/doboz
2 935,29 Ft/kg

499Ft

/doboz

Prémium Sangria*
válogatott szőlőszemek  
és természetes citrom-,  
narancs-, málna-, eper- és  
cseresznyekivonatok  
harmonikus szimfóniája 
8,0 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
1 998,67 Ft/l

1 499Ft

/üveg
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Egzotikus magvak*
• blansírozott földi mandula, 150 g vagy
• natúr makadámiadió, 125 g vagy
• hántolt pisztácia, 125 g
150 g vagy 125 g/csomag
8 660 / 10 392 Ft/kg

 
Szűretlen kisüzemi sör*
• India Pale Ale, 6,0 % alkoholtartalom vagy
• Porter, 5,2 % alkoholtartalom vagy
• California Summer Ale,  

5,2 % alkoholtartalom vagy
• bodza-gyömbér ízesítésű sör,  

5,2 % alkoholtartalom vagy
• világos búzasör,  

5,1 % alkoholtartalom
0,25 l/üveg
1 196 Ft/l

Mascarpone-Gorgonzola
sajtkeverék*
kb. 36 % abszolút zsírtartalom
200 g/darab
3 495 Ft/kg

699Ft

/darab

299Ft

/üveg

Ír vaj
82 % zsírtartalom 
250 g/darab
2 396 Ft/kg

 
Füstölt lazac
ASC-tanúsítás
100 g/csomag
7 990 Ft/kg

Rákszirom
100 g/csomag
3 990 Ft/kg

399Ft

/csomag

ooozoootittitititikukukukukukuuusssss mamamamamamagvgvgvgvgvgvg akakakakak****
ldid

Havarti*
darabolt, dán keménysajt,  
kb. 38 % abszolút zsírtartalom
400 g/darab
2 497,50 Ft/kg

999Ft

/darab

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.11-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.11-ig!

Grillkolbászok 
eredeti nürnbergi
• klasszikus, 300 g vagy
• csökkentett zsírtartalommal, 250 g
300 g vagy 250 g/csomag
2 996,67 / 3 596 Ft/kg

899Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

Füstölt parenyicasajt
110 g/darab
2 081,82 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

399Ft

/darab

Brotzeitkäse*
rúzsflórával érő,  
félzsíros lágysajt
100 g/darab
3 990 Ft/kg

Gnocchi
500 g/csomag
798 Ft/kg

399Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

Romadur sajt*
rúzsflórával érő, félzsíros lágysajt
100 g/darab
3 290 Ft/kg

329Ft

/darab

az eladási ár az egyes 
terméken található

Dán darabolt sajt*
kb. 25 % abszolút zsírtartalom
• 8 hétig érlelt vagy
• 12 hétig érlelt vagy
• 17 hétig érlelt
/kg
3 590 Ft/kg

3 590 Ft/kg

359 Ft/100 g

599
Ft/darab

-25 %

799 Ft 

229
Ft/darab

-17 %

279 Ft 

799
Ft/csomag

-100 Ft

899 Ft 

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.11-ig!

1 299Ft

/csomag

3

lklklklklklklkklklkkolololololololololllbábábbbbábábábábábábbáb szszszszszszzszszzzszokokookokokokokokokoookooooooGrGGrGrGrGrGGG ililililillililllllllllllllllll

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

állandó állandóó

199Ft

/pohár

ALDI | 11



cipőkanál-funkcióval

08.09. csütörtöktől

Fürdőszobai kiegészítő*
fürdőkádülőke:
• könnyű alumíniumváz
• csúszásgátló felülettel ellátott támasztók 
• 58 - 62 cm belső méretű kádakhoz alkalmas 
• csúszásgátló ülőfelület, méret: 40 x 23 cm
• vízelvezető lyukakkal
• max. teherbírás: 150 kg
• méret: 75 x 23 x 18 cm vagy
kapaszkodó fürdőkádhoz:
• a fürdőkádba, ill. a fürdőkádból történő 

biztonságos be- vagy kiszálláshoz
• egyszerűen a kád oldalára rögzíthető
• alkalmas szinte minden szokványos 

fürdőkádhoz 7,2 - 16 cm közötti 
peremvastagságig

• max. húzóterhelés: 60 kg
• méret: 50 x 19,5 x 15 cm vagy
fellépő:
• könnyű alumíniumváz
• praktikus segítség a fürdőkádba, ill. a  

zuhanyfülkébe történő be- vagy kiszálláshoz
• a csúszásgátló lábaknak köszönhetően 

biztonságos és stabil
• csúszásmentes felület
• vízelvezető lyukakkal
• max. teherbírás: 150 kg
• méret: 40 x 30,5 x 14 cm
6 999 Ft/db

:muuSel-Ig

DDDw.bvqwSf
CID-18-000 002

kapaszkodó 
fürdőkádhoz

járóbottartó

hátsó lámpák

elforgatható ülés

Tusolószék*
• könnyű alumíniumváz
• ülőfelület fogantyúkkal és a víz lefolyását segítő 

lyukakkal
• a csúszásgátló lábaknak köszönhetően biztonságos 

és stabil
• magassága 38 és 56 cm között beállítható
• ülőfelület: 50 x 30 cm
• max. teherbírás: 150 kg
6 999 Ft/db

orvostechnikai eszköz

Járóbot vagy fogókar*
járóbot:
• alumíniumból készült
• magassága 77 és 100 cm között beállítható
• masszív famarkolattal
• puha, csúszásmentes talp
• állítható csuklópánt vagy
fogókar:
• alumíniumból készült
• hossz: 83 cm
• mágneses funkcióval és rögzítőkarral  

a fogókar rögzítéséhez
• kiválóan használható ruhadarabok, kulcsok, 

aprópénz stb. felemeléséhez
1 499 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

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

eltávolítható ülés és 
felhajtható kormányfelhajtható kormányfelhajtható kormányány

első lámpa

T
•
•

•

•
•
•
6

cióvalcióvavall

utasításban 

a, ill. a  
y kiszállásho
hetően 

oz

399 990Ft

/darab

1 499Ft

/darab
6 999Ft

/darab

k dók kk k dóó

6 999Ft

/darab

Rendelhető 2018.08.09-től 
2018.08.29-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 2 munkanapon belül 
veszi fel Önnel a kapcsolatot 
telefonon a kívánt szállítási 
időpont egyeztetése céljából.

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

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ,   
KÉNYELMES HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL

ÉV
HELYSZÍNI SZERVIZ

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 bejárati kapujáig 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 t össztömegű gépjárművel megközelíthető!

járóbot fogantyúja:

kapaszkodó  
fürdőkádhoz:

fürdőkádülőke:

fellépő:

fellépő

TST181108

**

**ellenőrzött biztonság

GONDOSKODÁS
MEGÉRDEMELT

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

Elektromos moped*
• 4 kerekű modell, maximális stabilitás  

és kis helyigény a forduláshoz
• max. hatótávolság: 40 km
• max. teherbírás: 120 kg
• motorteljesítmény: 400 W (folyamatos 

teljesítmény)
• 2 darab nagy teljesítményű, tölthető, 12 V-os 

akkumulátor (töltési idő: kb. 8 óra)
• egyszerű és fokozatmentes 

sebességszabályozás
• előre- és hátramenet
• maximális sebesség: 10 km/óra
• elektrodinamikus fék
• 360°-ban elforgatható, kényelmes ülés, 

állítható ülésmagasság, felhajtható 
kartámaszok

• nagy méretű kerekek
• a komplett világítási rendszer (irányjelző, 

első lámpa, 2 darab hátsó lámpa)  
biztonságot és kényelmet nyújt

• 2 darab visszapillantó tükör, duda, levehető 
bevásárlókosár, járóbottartó, külső töltő és 
2 darab kulcs

• tömeg: 93 kg (akkumulátorral együtt)
• méret: 130,5 x 64 x 117 cm (ho x szé x ma)
399 990 Ft/db

fürdőkádülőke

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.

**használatra való 
    alkalmasság

**
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Csapszűrő*
szinte minden szokványos vízcsaphoz 
alkalmas, tömítésekkel együtt kapható
• csapszűrőszett, 4 részes: nemesacél 

szűrőbetétekkel vagy
• gömbcsuklós csapszűrőszett: 

praktikus rátét, a mosogató  
minden sarkába elforgatható,  
kétféle vízsugárvariáció: zuhany  
vagy lágy vízsugár víztakarékos  
funkcióval, akár 40 % víz- és  
energiamegtakarítás vagy

• LED-es gömbcsuklós  
csapszűrőszett: a víz hőmér- 
sékletétől függően 3 különböző  
színben világít (kék, zöld vagy piros)

999 Ft/szett

Kar- és láberősítő*
• eszköz a kar- és a lábizmok erősítéséhez
• halk, 1,5 kg-os lendkerék
• a taposási ellenállás fokozatmentesen állítható
• computer 8 különböző funkcióval (pl. távolság, kalória- 

fogyasztás, sebesség) és nagy méretű kijelzővel
• csúszásmentes lábak
• méret: 40,5 x 41 x 31 cm
• tömeg: 5 kg
• max. teherbírás: 100 kg
11 990 Ft/db

1419055316

Haj- és szakállvágó készlet*
• akkumulátorról és hálózatról egyaránt működtethető
• lehajtható nemesacél vágófej (a könnyű tisztítás 

érdekében)
• 3 különböző feltét többfokozatú vágásihossz-  

beállítással: 1 - 10 mm, 11 - 20 mm, 21 - 30 mm
• a vágási hossz a forgókerékkel állítható  

(0,5 mm-es léptékkel)
• részben gumírozott, puha tapintású készülékház
• üzemidő (teljes feltöltés esetén): kb. 60 perc
• Li-ion akkumulátor
• töltési idő: kb. 90 perc
• töltésjelző lámpa (piros = akku töltődik / 

zöld = akku teljesen feltöltve)
• tartozékok: dokkoló, kis méretű tárolótasak,  

duó tisztítókefe, ápolóolaj, fésű, töltőadapter  
hosszú, kb. 180 cm-es hálózati kábellel

3 999 Ft/készlet

számos tartozékkal

LED-es ellenőrző 
lámpával

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.

Sarokreszelő vagy reszelő habkővel*
kiváló minőségű sarokreszelő vagy reszelő habkővel, 
gyengéden és gyorsan távolítja el az elhalt hámsejteket 
és bőrkeményedéseket
• bőrsimító sarokreszelő vagy
• bőrkeményedés-eltávolító  

kerámia sarokreszelő vagy
• sarokreszelő habkővel
599 Ft/db/szett

csapszűrőszett, 
4 részes LED-es gömbcsuklós 

csapszűrőszett
gömbcsuklós 

csapszűrőszett

Mikroszálas  
vattakorong
• extra puha vagy 
• kétoldalú
140 darab/csomag
1,42 Ft/db

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.11-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.09-től 08.11-ig!

Arckrém
• revital 45+ nappali vagy éjszakai krém vagy
• anti aging 35+ nappali vagy éjszakai krém vagy
• aqua-complete 25+ nappali vagy éjszakai krém
50 ml/doboz
13 980 Ft/l

professzionális 
lábápolás

3 999Ft

/készlet

gy
ó  
y 599Ft

/darab/szett

11 990Ft

/darab

999Ft

/szett

199
Ft/csomag

-23 %

259 Ft 

699
Ft/doboz

-30 %

999 Ft 

Inkontinencia nadrágpelenka*
maximális biztonság és diszkréció inkontinencia esetén
• M-es méret, 11 darab: derékkörfogat: 80 - 110 cm vagy
• L-es méret, 10 darab: derékkörfogat: 110 - 150 cm
11 vagy 10 darab/csomag
181,73 / 199,90 Ft/db

1 999Ft

/csomag

mit Hochleistungs-
Lithium-Ionen-Akku

nagy teljesítményű 
Li-ion akkumulátorral

hálózati/töltőadapter:

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

LED-es 
gömbcsuklós 

csapszűrőszett

Ft 

állandó állandó
kínálatunkbólkínálatunkbnkbóóll

é yesyé yes
08.09-től 08.11-ig

yy
08.09-től 08.1.11-ig
Érvényes  Érvényervényess



KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT!08.12. vasárnaptól

Jumbo színesceruza- 
készlet, 12 darabos*
rendkívül erős ceruzabéllel
12 darab/készlet
66,58 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

1 299Ft

/készlet

799Ft

/készlet

CD-/DVD-filctoll*
kiválóan alkalmas minden sima felülethez
• 4 darabos csomag: fekete, kék, piros és zöld vagy
• 3 darabos csomag: fekete, kék, piros, hibajavítóval vagy
• 3 darabos csomag: fekete, hibajavítóval
4 vagy 3 darab/csomag
87,25 Ft/db / 349 Ft/csomag

349Ft

/csomag

Multifunkciós toll, 4 darab*
szövegkiemelő és rollertoll egyben, nagy-
fokú fényállóság és láthatóság, alkalmas 
normál, másoló- és faxpapírhoz
4 darab/csomag
149,75 Ft/db

599Ft

/csomag

349Ft

/doboz
Színes papír A4, 200 lap*
20 - 20 lap 10 különböző színben 
200 lap/csomag
6,50 Ft/lap

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

1 299Ft

/csomag

Színesceruza-készlet, 
36 darabos*
élénk színekben
36 darab/készlet
36,08 Ft/db

299Ft

/doboz

Zsírkréta, 12 darab*
zsírkréta iskolásoknak
12 darab/doboz
24,92 Ft/db

299Ft

/darab

Tartályos hegyező*
többféle
299 Ft/db

Iskolai gyurma, 10 darabos*
• natúr vagy 
• színes
200 g/doboz
1 745 Ft/kg

FELKÉSZÜLTÜNK!
ISKOLAKEZDÉS?
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Iskolai felszerelés*
vidám emoji mintával
• tolltartó vagy
• A4-es gyűrűs mappa vagy 
• A5-ös jegyzetfüzet 
1 299 Ft/db

Iskolai füzet A4, 
2 darab*
20 lapos, újrahasznosított, 
90 g-os papír, vonalas vagy 
négyzetrácsos
2 darab/csomag
199,50 Ft/db

1 999Ft

/darab

1 299Ft

/darab

399Ft

/csomag

Iskolai füzet A5*
40 lapos, vonalas vagy 
négyzetrácsos, puha 
fedeles iskolai füzet
279 Ft/db

499Ft

/darab

279Ft

/darab

Regiszteres 
spirálfüzet*
200 oldalas, négyzetrácsos,  
elválasztókkal
1 999 Ft/db

Varrott tolltartó*
cipzáras záródással, belül két 
kinyíló klapnival, órarenddel, 
különböző modellek, 
tartalom nélkül
1 299 Ft/db Gumis mappa A4*

különböző motívumokkal
399 Ft/db

Spirálfüzet A4*
70 lapos, vonalas vagy 
négyzetrácsos spirálfüzet
499 Ft/db

1 299Ft

/darab

399Ft

/darab

Iskolai füzet A4*
32 lapos, vonalas vagy  
négyzetrácsos iskolai füzet
229 Ft/db

229Ft

/darab

ttt

tartalom nélkül

999Ft

/darab

Füzetbox A4*
különböző motívumokkal
999 Ft/db
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08.12. vasárnaptól

Asztali rendszerező*
3 darab USB-csatlakozó okostelefon 
vagy tablet töltéséhez, okostelefon- és 
tablettartó, nagy méretű tolltartó, praktikus 
rekeszek jegyzettömbök, gemkapcsok és 
más irodai kellékek számára
3 999 Ft/db

Dizájn jegyzetfüzet*
ideálisan használható az iskolában,  
a háztartásban vagy utazáskor,  
könyvjelző szalaggal, négyzetrácsos
• DIN A5, 2 darab vagy
• DIN A6, 2 darab és DIN A5, 1 darab
2 vagy 3 darab/szett 
649,50 Ft/db / 1 299 Ft/szett

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Iratrendező vagy füzetbox 
vagy gyűrűs mappa*
699 Ft/dbIrattálca vagy irattartartó papucs*

• irattálca, 2 darab: DIN A4, egymásra rakható vagy
• irattartó papucs, 1 darab: DIN A4/C4 méretekhez 
2 vagy 1 darab/csomag 
499,50 / 999 Ft/db

Irodai kellékek, 4 részes*
• 1 darab tűzőgép,  
• 1 csomag tűzőkapocs (1 000 darab),
• 1 darab kapocskiszedő és
• 1 darab lyukasztó
1 499 Ft/készlet

különböző 
színekben

Öntapadós jegyzettömb*
különböző formák és színek
• 4 darabos készlet, kb. 48 x 48 mm, 4 x 90 lap vagy
• különböző formák, 73 x 73 mm, 75 lap vagy
• 101 x 101 mm, vonalas, 70 lap
360 lap/készlet vagy 75 vagy 70 lap/tömb 
1,94 / 9,32 / 9,99 Ft/lap

ohne Inhalt

rekekkrekrekrekrekkrekrekr keszeeeszeeeszeszeszzek eek ekekkekeekkek k jegjegjegjegjegejegjegjegeegggje yzeyzeeyzzeeeyzeezeyzeyzezeettöttöttöttöttötöttöttttttömbmböbmbömbmbmbbmmbömbbmbömmbbbbmböbm k,kkkkkk  gemgemmgemmmmmgemgegemmgemmmge kapkapkapkapkapkappppapkapkapcccsocsoccsocsocsoc k ék ééék ééék ék ék ésssssss 
másááásáá irrodaodododoodaodd i kkki kkkkkeeeelleee ékekkkkékeékek k sk sszámzzzzzzzámzzz áraááááárááá
3 9993 999999999999 Ft/tttt/t/t/dbdbdb

oohohohohhnhnhnnohnnohohohhhnhhnoohohhooohhnhnohohohhhnnnnnohnohohhhnnnnohnnnnno nhhnnnnhhnnnnnnnhhnnhnnohhnnnnohohhnnneeee Iee Ie Ieee IIIIeee Ie Ie IIIe e Ie Ie Ie Iee Iee nnhanhanhhahnhaaaanhnnhahahanhaaaaannnnhhannnhanhan aannn aannn aaan aan aaanhaaaaltttltltltltltttltlttltlttltttltllttttltttt

fehér színben 
fekete díszítéssel vagy 

szürke színben fehér 
díszítéssel

különböző 
színekben

különböző 
színekben

Lefűzhető genotherm A4*
több lefűzőlyukkal, megóvja a dokumentumokat 
és fénymásolható
• matt, 100 darab vagy 
• átlátszó, 80 darab
100 vagy 80 darab/csomag
8,99 / 11,24 Ft/db

Jegyzetfüzet*
elegáns lenes felületű borító, könyvjelző,  
gumiszalag és belső papírzseb, négyzetrácsos
• DIN A5, 2 darab vagy
• DIN A4, 1 darab
2 vagy 1 darab/csomag 
799,50 / 1 599 Ft/db

agy

PEFC/29-31-228

3 999Ft

/darab

1 299Ft

/szett

1 499Ft

/készlet

1 599Ft

/csomag/darab

999Ft

/csomag/darab

699Ft

/darab

699Ft

/készlet/tömb

mag

899Ft

/csomag

tartalom és telefon nélkül
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Asztali könyöklő, 20 lapos*
különböző kiszínezhető motívumokkal
méret: kb. 33 x 48 cm
20 lap/darab
74,95 Ft/lap

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Diáknaptár B6 
golyóstollal*
praktikus elosztású, tanévhez 
igazodó diáknaptár, órarenddel, 
jegyzetoldalakkal, gumis tolltartóval 
és ajándék Paper Mate tollal
1 599 Ft/db

Zsinóros képkeret*
fotók, képeslapok, bevásárlólisták stb. 
egyszerű felerősítéséhez, 20 darab 
mini facsipesszel
méret: kb. 75 x 55 cm
2 999 Ft/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

20 darab mini facsipesszel

2 999Ft

/készlet

1 499Ft

/darab

1 599Ft

/darab

699Ft

/darab

Laminált asztali 
könyöklő*
különböző motívumokkal
méret: 45 x 66 cm
1 499 Ft/db

Foglalkoztatófüzet  
Barátnőm, Bori*
a sorozat a gyermekek mindennapi 
élethelyzeteihez és tevékenységeihez 
igazodva segít fejleszteni a különböző 
készségeket, többféle cím
699 Ft/db

Kisgyermek licenc 
foglalkoztatófüzet*
a gyermekek ismert mesehősök segítségével 
ismerkedhetnek meg az ábécé betűivel,  
a számokkal, a színekkel vagy a formákkal,
többféle cím
799 Ft/db

799Ft

/darab

kü
lö

nböző színekben

ezz 
ő ő

enenennnc cccc

Kis felfedezők mix*
oktató társasjáték
• Szókirakó vagy
• Számjegyek vagy
• Óra vagy
• Ellentétek vagy
• ABC vagy
• Szakmák vagy
• Évszakok vagy
1 499 Ft/készlet

1 499Ft

/készlet

1 499Ft

/darab

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 
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Szókártya vagy  
képes szókártya  
gyermekeknek*
gyors és könnyed nyelvtanulás, akár  
utazás vagy várakozás közben is
• Easy Wordtraining kezdő szinten vagy
• Easy Wordtraining haladó szinten vagy
• Einfach Wörtertraining kezdő szinten vagy
• Einfach Wörtertraining haladó szinten vagy
• Képes szókártyák gyermekeknek  

angol nyelvből vagy
• Képes szókártyák gyermekeknek  

német nyelvből
1 999 Ft/csomag

y
gy
vagy

n vagy

ekeknek 

1 999Ft

/csomag

HAPPY FRUITS
Gyümölcsital*
• alma-őszibarack-sárgabarack vagy
• alma-bogyós gyümölcs mix
0,33 l/palack
603,03 Ft/l

199Ft

/palack

HHHAPPPPY FRRRUITSSS
GyGyGyGyGyümümümümümmölölölölöööö ccscsccscsc ititittitaaaaa
••• alma-őaa sziibbarackckc
••••• almalmalmalmalmalma-ba-ba-ba-baa-bogyogyogyogygyogyogyo ós ós ósósós gygygygyygygyy
000,30 33 l3 /pa/// laccca kk
6036036030360360360303,030,03,03,03,03,03,033 FtFtFtFtFFt/l/l/l/l/l/l/l/

/palack

Kakaó-karamella ízű 
vagy kakaós ital*
180 ml/doboz
661,11 Ft/l

119Ft

/doboz

Monte tejdesszert*
csokoládés-mogyorós, drazséval 
70 g/pohár
1 842,86 Ft/kg

129Ft

/pohár

Földimogyoró és vegyes 
diófélék keveréke*
• pörkölt, sózott vagy
• pörkölt, natúr
150 g/csomag
4 660 Ft/kg

699Ft

/csomag

****

tartalom nélkül

Iskolai hátizsák*
tágas főrekesz párnázott laptoptartó résszel, 
külön rekesz italok és uzsonna számára, 
állítható hosszúságú pántokkal
6 999 Ft/db

6 999Ft

/darab
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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.

ALDI | 19



KINCSEI

Ínyenc 
camembert*
• natúr vagy
• chilis vagy
• zöldborsos
125 g/darab
2 792 Ft/kg

349Ft

/darab

szezonális 
kínálatunkból

Érvényes  
08.12-től 08.15-ig!

az eladási ár az egyes 
terméken található

Békéscsabai 
csípős  
vastagkolbász
/kg
2 999 Ft/kg

2 999
Ft/kg

-1 000 Ft

3 999 Ft 

Darált paprika
• csípős vagy 
• csemege
200 g/üveg
995 Ft/kg

199
Ft/üveg

-20 %

249 Ft 

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.12-től 08.15-ig!

459
Ft/üveg

-13 %

529 Ft 

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.12-től 08.15-ig!

EGRI
Bikavér
védett eredetű, 
száraz vörösbor (OEM) 
0,75 l/üveg 
612 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 °C 

VADHÚSOKHOZ,
MAGYAROS 
ÉTELEKHEZ

EGER

Fűszerpaprika
édesnemes
100 g/csomag
1 790 Ft/kg

179
Ft/csomag

-25 %

239 Ft 

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.12-től 08.15-ig!

08.12. vasárnaptól
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SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

 14 °C 

SZÁRNYASOKHOZ, 
HAL ÉTELEKHEZ, 

NYÁRI HIDEG 
KRÉMLEVESEKHEZ

KUNSÁG 

Juhtúró*
125 g/darab
2 392 Ft/kg

Búzafinomliszt*
1 kg/csomag
159 Ft/kg

159Ft

/csomag

299Ft

/darab

Grillcamembert*
finom fűszerekkel
163 g/doboz
3 368,10 Ft/kg

549Ft

/doboz

100 magyar népmese*
a sorozat teljes kiadása, egyedülálló 
népmese-gyűjtemény, 100 mesével
2 999 Ft/db

2 999Ft

/darab

Bükfürdő, Magyarország
Greenfield Hotel Golf & Spa**** Sup.
2 éjszaka all inclusive ellátással 
2018.09.02. és 2019.03.31. között
személyenként 45 990 Ft-tól**

B
G
2
2
s

 

AZ ALDI-VAL ÉRDEMES

MOST UTAZNI IS

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

KUNSÁGI
Frittmann 
Kékfrankos Rosé*
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,  
száraz rozé
0,75 l/üveg
1 465,33 Ft/l

 
Szeletelt sajtok*
• Pannónia Eredeti, laktózmentes vagy
• Pannónia Bársony vagy
• Karaván füstölt sajt
125 g/csomag 
3 192 Ft/kg

399Ft

/csomag

ró*
abb

*
/darab

S

1 099Ft

/üveg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.12-től 08.15-ig!

Zsírszegény 
tehéntúró
10 % zsírtartalom 
500 g/csomag
598 Ft/kg

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

299
Ft/csomag

-25 %

399 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.

2 499Ft

/darab
Rubik-kocka*
3 x 3 x 3-as
2 499 Ft/db

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

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.12-től 08.15-ig!

Vödrös tejföl
12 % zsírtartalom
850 g/vödör
351,76 Ft/kg 299

Ft/vödör
-29 %

425 Ft 
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További ajánlatainkat 
keresse az  

aldi-utazas.hu 
weboldalon!

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:                  2018.08.09 - 08.22.

**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.

Legközelebbi buszmegálló: 500 m, Amszterdam városközpontja: 17 km, repülőtér: 
3 km. 
Felszereltség: étterem, bár, reggelizőhelyiség, lift, wellnessrészleg: beltéri 
medence, szauna, gőzfürdő és fitneszterem. 
Elhelyezés: kétágyas szobában.
Fontos információk: az ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket: 17 090 Ft/fő, 
valamint a repülőtér-szálloda-repülőtér transzfert. A foglalást követő névmódosítás 
esetén felmerülő többletköltségeket az utasnak számítjuk fel, amennyiben azért 
kizárólag az utas felel. 

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba

3 éjszaka 105 990 Ft-tól

4 éjszaka 136 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Legközelebbi buszmegálló: 1 km, homokos strand: 3 km, városközpont: 5 km, 
repülőtér: 154 km. 
Felszereltség: étterem, terasz, kert, úszómedence.
Elhelyezés: apartmanban.
Fontos információk: kedvezményes ár gyermekek számára. Az ár nem tartalmazza 
a vízumot Srí Lankába. A foglalást követő névmódosítás esetén felmerülő 
többletköltségeket az utasnak számítjuk fel, amennyiben azért kizárólag az utas 
felel.

Ár/fő és tartózkodás Apartman
10 éjszaka 349 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

1 150 m magasan, központi helyen, buszmegálló közvetlenül a szállodánál, 
Dachstein-gleccser: 10 km, Schladming vasútállomása: 7 km. 
Felszereltség: étterem, társalgó, lift, terasz, szabad helyek függvényében 
parkolóhely, wellnessrészleg: beltéri úszómedence, infraszauna és pihenőszoba. 
Térítés ellenében: szolárium. 
Elhelyezés: egyágyas, kétágyas szobában vagy családi szálláson.
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 %, 6–11 éves korig: 85 %, 
12–13 éves korig: 50 % és 14–15 éves korig: 10 % kedvezmény 2 teljes árat fizető 
vendéggel egy szobában vagy szálláson való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 2,50 €/fő/nap 15 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. Az ellátás a főépületben történik, az érkezés napján vacsorával kezdődik 
és az elutazás napján reggelivel zárul. 

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

3 éjszaka 41 990 Ft-tól 47 990 Ft-tól

4 éjszaka 51 990 Ft-tól 55 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.
1Schladming-Dachstein Sommercard: részletes információ az ALDI UTAZÁS telefonos 
ügyfélszolgálatán, valamint a https://schladming-dachstein.at/hu oldalon.

Városközpont: 400 m, betonos, kavicsos és homokos strand: 1,2 km. 
Felszereltség: szabad helyek függvényében parkolóhely.
Elhelyezés: apartmanban.
Fontos információk: bejelentkezési díj: 5 €/fő/tartózkodás, a helyszínen fizetendő. 
Törülközőkről, konyharuháról a vendégnek kell gondoskodnia. 

Ár/apartman és tartózkodás Apartman
3 éjszaka 45 990 Ft-tól

4 éjszaka 60 990 Ft-tól

7 éjszaka 105 990 Ft-tól

Az árak apartmanonként és tartózkodásonként értendőek.

HOTEL NH SCHIPHOL AIRPORT****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• repülőút (turistaosztály) a KLM járatával Bécsből 

Amszterdamba és vissza, 23 kg poggyásszal
• 3 vagy 4 éjszaka  

2018.12.29. és 2019.01.02. között
• ellátás: svédasztalos reggeli
• a szálloda saját wellnessrészlegének használata 

(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9262004

LAZY LIZARD VILLA***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• repülőút (turistaosztály) a Qatar Airways 

járatával Budapestről Dohán át Colombóba és 
vissza, 30 kg poggyásszal

• repülőtéri illeték
• transzfer: repülőtér – szálloda – repülőtér
• 10 éjszaka 2018.10.02. és 2019.01.20. között
• ellátás: félpanzió reggelivel és vacsorával
• naponta transzfer tuk-tukkal Unawatuna 

strandjára (helyszíni kiírás szerint)
• 1 kirándulás Galle városába (helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9246069

HOTEL POST

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3 vagy 4 éjszaka  

2018.08.26. és 2018.10.14. között
• ellátás: all inclusive svédasztalos reggelivel, 

ebédcsomaggal vagy harapnivalóval (12:00 
és 13:00 között), délutánonként kávéval és 
süteménnyel (15:00 és 16:00 között), svédasztalos 
vacsorával, korlátlan italfogyasztással 
(ásványvíz, üdítőitalok, kávé/tea, sör, asztali bor 
és kiválasztott röviditalok 8:00 és 20:00 között)

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

• Schladming-Dachstein Sommercard1 számos ingyenes szolgáltatással és 
kedvezménnyel, pl. gondolás utazás a Dachstein-gleccserre, szervezett 
kirándulások, kirándulóbuszok használata (a tartózkodás időtartamára 
érvényes, a szolgáltatások részben szezonfüggők)

Foglalási kód: 9262039

KIRÁNDULÁSCSOMAG: 21 990 Ft/fő
• az egyedülálló Mirissa-öböl felkeresése, az óriásteknősök megfigyelése
• kirándulás a Koggala-tóhoz, fűszerkert, fahéjgyártás és kis buddhista 

templom a tó közepén lévő apró szigeten (megközelítés katamaránnal)  
a nap fénypontja a Vijaya strand

• dzsungelstrand és japán templom
• fehértea-ültetvény és teagyár

Utazási mód Fő / 3 éj reggelivel

105 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 10 éj félpanziós ellátással

349 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 3 éj all inclusive ellátással

41 990 Ft-tól

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!

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.

HOLLANDIA

AMSTERDAM

SRÍ LANKA

GALLE
STÁJERORSZÁG, AUSZTRIA

RAMSAU AM 
DACHSTEIN

All inclusive ellátás

© Schladming-Dachstein / 
Raffalt

Ramsau am  
Dachstein Bécs

A

CZ

I

D

Graz

Amsterdam

BE
DE

FR

UK

Brüsszel

Galle

KalkuttaIN

NL

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

Magyar szálloda, repülővel közvet- lenül Budapestről

Repülőtéri  illeték  
az árban

Szilveszteri ajánlat

Ajánlatunk

APPARTMENTS CRNOJA***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.08.18. és 2018.10.15. között
• energiahasználat, ágyneműk, kéztörlők, 

végtakarítás

Foglalási kód: 9261937

Utazási mód Apartman / 3 éj

45 990 Ft-tól

ISZTRIA, HORVÁTORSZÁG

MEDULIN

Medulin
San Marino

I

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

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Friss
zöldség és gyümölcs!

08.09 - 08.15. csütörtöktől szerdáig 

öö ééé kkk üütöö tötötöktőlöö ééé kkerrrepepepesese  nA A A csc erererA

FA
NT

AS
ZTIKUS

ÁR

Korallvirág
9 cm-es cserépben,
többféle színben
399 Ft/db

Húsevő növény*
5,5 cm-es színes kaspóban, 
különböző fajták, pl. Vénusz 
légycsapója, kürtvirág vagy 
harmatfű, beltérre
999 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes999Ft

/darab

399Ft

/darab Hortenzia*
14 cm-es cserépben, magasság cseréppel 
együtt: min. 35 cm, színpompás dézsás 
növény, ideális erkélyre és teraszra,  
különböző színű virágok, pl. fehér,  
rózsaszín, kék stb., kültérre, téltűrő
1 899 Ft/db

rendszeres öntözést 
igényel
napos vagy félárnyékos
helyet kedvel

pp
teerraasszrazra,  
ll. ffeehée r,  
, tééltűltűrőrő

1 899Ft

/darab

Orchidea*
11 cm-es cserépben, 1 ágas, egzotikus, 
hosszan virágzó növény, többféle 
színben, beltérre 
2 499 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

2 499Ft

/darab

az ernyővirágzat  
szárítva is dekoratív

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
500 g/csomag
698 Ft/kg

Fehér szőlő
I. osztály 
/kg 
479 Ft/kg

Szilva
I. osztály 
500 g/csomag 
338 Ft/kg

Lapos barack
I. osztály 
/kg 
479 Ft/kg

Padlizsán
I. osztály 
/darab 
129 Ft/db

Mangó
I. osztály 
/darab
249 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

349
Ft/csomag

-36 %

549 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

169
Ft/csomag

-32 %

249 Ft 

129
Ft/darab

-35 %

199 Ft 

479
Ft/kg

-40 %

799 Ft 

249
Ft/darab

-44 %

449 Ft 

479
Ft/kg

-31 %

699 Ft 
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

aldi.hu
Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. Az ár mindennemű adót magában foglal. A feltüntetett kedvezmények eltérő rendelkezés hiányában a termékek normál, nem akciós eladási árához 
képest értendőek. A kiadványban megjelenített termékfotók tájékoztató jellegűek, a termékillusztrációk csupán elkészítési, illetve tálalási javaslatként szolgálnak, a termékek dekoráció nélkül kerülnek 
értékesítésre. 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. 32. hét

08.11 - 08.12. szombat - vasárnap

BULI MINDIG JOBBAN,
OKOSABBAN ÉS OLCSÓN!

2017.08.09. – 08.16.

2018.08.08 – 08.15.

Látogasson el üzletünkbe, és töltődjön  
fel finom falatokkal GRILLTERASZUNKON! 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy árakciós ajánlataink nem vonatkoznak a SZIGET Fesztiválon működő ALDI üzlet kínálatára!

csokoládés,
kakaós:

Tésztaszósz
bolognai vagy 
bazsalikomos vagy 
arrabbiata 
500 g/üveg
698 Ft/kg

Kiváló minőségű hazai vajkrém a Tolnatej Zrt.-től!

129
Ft/csomag

-48 %

249 Ft 

139
Ft/pohár

-26 %

189 Ft 

229
Ft/tégely

-16 %

275 Ft 

199
Ft/palack

-20 %

249 Ft 

109
Ft/darab

-35 %

169 Ft 

99
Ft/darab

-33 %

149 Ft 
349

Ft/üveg
-25 %

469 Ft 

Különféle desszertek
somlói galuska vagy 
feketeerdő-desszert 
150 g/pohár
926,67 Ft/kg

Tejital
csokoládés vagy 
epres vagy 
vaníliás vagy 
kakaós
500 ml/palack
398 Ft/l

Vajkrém
natúr vagy
magyaros vagy
fokhagymás-petrezselymes
250 g/tégely 
916 Ft/kg

Kockamargarin
70 % zsírtartalom 
250 g/darab 
436 Ft/kg

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

Csemegekukorica
I. osztály 
/darab
79 Ft/db

Lime
I. osztály 
200 g/csomag 
645 Ft/kg

egekukorica

FRISS ÉS MAGYAR

79
Ft/darab

-46 %

149 Ft 
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