
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 08.23. CSÜTÖRTÖKTŐL 08.29. SZERDÁIG    

Műanyag lavór*
1 699 Ft/db

1 699Ft

/darab

SPÓROLÁS!
TISZTA

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.

Kiváló minőségű magyar vaj a Tolnatej Zrt.-től!

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

1 199
Ft/doboz

-400 Ft

1 599 Ft 

199
Ft/darab

-28 %

279 Ft 629
Ft/darab

-28 %

879 Ft 

Teavaj 
100 g/darab 
1 990 Ft/kg

Ementáli sajt
400 g/darab
1 572,50 Ft/kg

Képkészlet, 3 részes*
4 999 Ft/készlet

4 999Ft

/készlet

Zuhanyfej 
LED-fénnyel*
2 999 Ft/db

2 999Ft

/darab

SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

499
Ft/csomag

-30 %

719 Ft 

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

Érvényes  
08.23-tól 08.29-ig!

állandó  
kínálatunkból

  08.26. vasárnaptól

  08.23. csütörtöktől

  08.23. csütörtöktől

aldi.hu



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.23. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Érvényes  
08.23-tól 08.29-ig!tálalási javaslat

tálalási javaslat

Sajttal töltött 
csirkemell
1 kg/csomag
799 Ft/kg

369
Ft/csomag

-26 %

499 Ft 

279
Ft/doboz

-20 %

349 Ft 

549
Ft/darab

-26 %

749 Ft 

429
Ft/csomag

-70 Ft

499 Ft 

Oikos Görög joghurt
sztracsatellaízű vagy 
kekszes vagy
citromos túrótortaízű
4 x 125 g/csomag
738 Ft/kg

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

 
Cikkelyes 
ömlesztett sajt 
többféle 
140 g/doboz 
1 992,86 Ft/kg

 
Téliszalámi
szeletelt
70 g/csomag
6 128,57 Ft/kg 

Csirkecomb
felső- vagy alsócomb 
vákuumcsomagolt 
/kg 
499 Ft/kg

Olasz felvágott 
150 g/csomag 
993,33 Ft/kg

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

 
Sertéslapocka  
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg
949 Ft/kg

269
Ft/csomag

-27 %

369 Ft 

149
Ft/csomag

-25 %

199 Ft 

499
Ft/kg

-28 %

699 Ft 

799
Ft/csomag

-20 %

999 Ft 

949
Ft/kg

-20 %

1 199 Ft 
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08.25. szombatig

Portói*
Portugáliából, gyümölcsös-diós, elegánsan édes 
Tawny bor, kiválóan illik csokoládés 
desszertekhez és fűszeres sajtokhoz
19 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
2 398,67 Ft/l

Sólet
marhahússal
400 g/doboz
697,50 Ft/kg

Twisted Sticks  
– Vajas rúd
sajtos vagy 
sós 
150 g/csomag
2 393,33 Ft/kg

Sokmagvas 
rusztikus 
baguette
250 g/darab
796 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 nosalty.hu saját kóstolási tesztje alapján, amelynek részleteit keresse a http://www.nosalty.hu/ajanlo/ 
9-fele-soletkonzervet-teszteltunk-nagyon-nem-legdragabb-lett-legjobb weboldalon.

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

Energiaital
klasszikus vagy 
meggy- vagy 
ribiszkeízű
0,25 l/doboz
276 Ft/l

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

Tökmagolaj
500 ml/üveg 
3 998 Ft/l

vit’ AM reggelizőkeksz  
tejes-csokoládés vagy 
szilvás-csokoládés vagy 
almás-müzlis 
300 g/doboz
1 163,33 Ft/kg

Fitness gabonapehely*
natúr vagy gyümölcsös vagy 
csokoládés vagy joghurtos
375 g vagy 350 g/doboz
2 130,67 / 2 282,86 Ft/kg

Sport müzliszelet*
slim: ananászos-goji bogyós vagy
energy: csokoládés-mandulás vagy
protein: banános
35 g/darab
7 114,29 Ft/kg

Kapható 08.23-tól 
a készlet erejéig!

1 799Ft

/üveg

1 999
Ft/üveg

-500 Ft

2 499 Ft 

Kapható 08.23-tól 
a készlet erejéig!

799Ft

/doboz

Kapható 08.23-tól 
a készlet erejéig!

249Ft

/darab

279
Ft/doboz

-20 %

349 Ft 

359
Ft/csomag

-21 %

459 Ft 

349
Ft/doboz

-22 %

449 Ft 

199
Ft/darab

-28 %

279 Ft 

69
Ft/doboz

-30 %

99 Ft 

299
Ft/doboz

-25 %

399 Ft 

nosalty.hu
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.26. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

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

Prémium müzli
többféle
500 g/csomag
1 058 Ft/kg

 
Panírmorzsa
1 kg/doboz
249 Ft/kg

599
Ft/doboz

-29 %

849 Ft 

449
Ft/vödör

-18 %

549 Ft 

99
Ft/pohár

-37 %

159 Ft 

Vödrös tejföl
20 % zsírtartalom
850 g/vödör
528,24 Ft/kg

Jogobella joghurt vagy 
Jogobella light joghurt
többféle
150 g/pohár
660 Ft/kg

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

Dán szalámi
szeletelt
100 g/csomag
2 190 Ft/kg

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

Kockázott bacon
500 g/csomag
1 198 Ft/kg

Pannónia sajt
klasszikus 
(laktózmentes) vagy light
200 g/csomag 
2 495 Ft/kg

499
Ft/doboz

-23 %

649 Ft 

499
Ft/csomag

-28 %

699 Ft 

599
Ft/csomag

-23 %

779 Ft 219
Ft/csomag

-26 %

299 Ft 

519
Ft/csomag

-20 %

649 Ft 

529
Ft/csomag

-20 %

669 Ft 

249
Ft/doboz

-50 Ft

299 Ft 

Ropogós halszeletek
ropogós tésztabundában vagy
sajtos-fűszeres vagy
paradicsomos-mozzarellás vagy 
spenótos
MSC-tanúsítás
400 g/doboz
1 497,50 Ft/kg
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08.29. szerdáig

Világos sör*
5,0 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
658 Ft/l

Prémium 
omlós 
sütemény
többféle 
225 g vagy 
200 g/csomag
1 773,33 / 1 995 Ft/kg

Barackos-vanília pudingos 
párna
100 g/darab
790 Ft/kg

Gin  
37,5 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
3 284,29 Ft/l

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

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 12 °C 

SALÁTÁKHOZ, 
KÖNNYŰ TÉSZTÁKHOZ, 

HALÉTELEKHEZ

TOLNA

Gyümölcs-
szelet
többféle
5 x 30 g/doboz
2 660 Ft/kg

Coca-Cola vagy 
Coca-Cola Zero vagy 
Fanta vagy 
Fanta Zero
1,75 l/palack
176,57 Ft/l

Macskaeledel
többféle
100 g/tégely
690 Ft/kg

Csokoládés 
ostyaszelet
70 g/csomag
1 985,71 Ft/kg

 
Szemeteszsák*
160 literes 
10 darab/csomag
49,90 Ft/db

 
Lángosízű 
burgonya-
chips*
65 g/csomag
2 600 Ft/kg

Kávé 3 az 1-ben*
Sweet & Creamy, 10 x 17 g vagy 
Strawberry Kiss, 10 x 16 g
170 g vagy 160 g/csomag
2 935,29 / 3 118,75 Ft/kg

Kapható 08.26-tól 
a készlet erejéig!

169Ft

/csomag

Kapható 08.26-tól 
a készlet erejéig!

499Ft

/csomag

Kapható 08.26-tól 
a készlet erejéig!

329Ft

/doboz

Kapható 08.26-tól 
a készlet erejéig!

499Ft

/csomag

2 299
Ft/üveg

-400 Ft

2 699 Ft 

699
Ft/üveg

-200 Ft

899 Ft 

309
Ft/palack

-26 Ft

335 Ft 

79
Ft/darab

-20 %

99 Ft 

399
Ft/csomag

-27 %

549 Ft 

399
Ft/doboz

-20 %

499 Ft 

139
Ft/csomag

-26 %

189 Ft 

69
Ft/tégely

-22 %

89 Ft 

ALDI | 5



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.23. csütörtöktől

Gőzállomás*
GC7808/40
az új PerfectCare Compact a vasalás új élményét nyújtja: a beépített, intelligens OptimalTEMP SmartControl processzornak 
köszönhetően egyetlen beállítás elég mindenfajta anyaghoz
• a ProVelocity technológia különlegesen kompakt megjelenést és magas vasalási teljesítményt tesz lehetővé
• a SteamGlide vasalótalp könnyen siklik
• gyors vasalás állandó, tartósan erős gőzzel, 120 g/perc
• gombnyomásra 280 g mennyiségű gőzlöket a teljesen ráncmentes vasalásért
• nagy méretű, 1,5 literes víztartály a hosszú idejű használathoz
• teljesítmény: 2 400 W
• már 2 perc alatt üzemkész
• biztonságos és egyszerű mozgatás a hordzárnak köszönhetően
• automatikus vízkőmentesítési emlékeztető
49 990 Ft/db

Vasalódeszka-huzat*
kiváló minőségű pamutszövet,  
hátoldalán hővisszaverő 
alumíniumbevonattal
• standard méret: kb. 130 x 48 cm 

vagy
• XXL méret: kb. 132 x 55 cm
1 599 Ft/db

Aktív vasalóállvány  
elszívás funkcióval*
• könnyű EPP-anyagból készült vasalófelület, 

össztömeg: kb. 8 kg
• nagy méretű vasalófelület: 118 x 38 cm
• süllyesztett vasalótartó tálca
• 6 fokozatban állítható magasság: 75 - 100 cm
• rugalmas kábeltartó rendszer
• a váz anyaga: porszórt acél
• elszívás funkció: rögzíti a ruhát a vasalóáll-

ványon, fokozza a gőzállomás teljesítményét 
és elősegíti a ráncmentes vasalást: több 
rétegben is, elszívja a gőzt és megakadályozza 
a kondenzvíz keletkezését

• felfúvás funkció: segítségével érzékeny 
textíliák is ránc- és lenyomatmentesen 
vasalhatók

• szellőzés funkció: elősegíti a ruha könnyebb 
lehűlését, valamint hosszan tartó védelmet 
nyújt a gyűrődések ellen

34 990 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.

csatlakozóaljzat gőzállomás 
csatlakoztatásához

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.

legyen az farmer- vagy selyemanyag, az 
intelligens OptimalTEMP technológiának 
köszönhetően nem kell többet átállítani  
a hőmérsékletet

különböző modellek

49 990Ft

/darab

34 990Ft

/darab

Desztillált víz, 5 l*
• kémiailag tiszta
• a VDE 0510 és DIN 43530 szabványoknak 

megfelelően ásványmentesített
• sokoldalúan felhasználható, pl. gőzölős 

vasalókhoz vagy gőzállomásokhoz, 
párásítókhoz, akváriumokhoz stb.

5 l/kanna
89,80 Ft/l

449Ft

/kanna

1 599Ft

/darab

LAPOSRA VASALT
ÁRAK
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mosógéptisztító 
por:

mosógéptisztító 
kendő:

újságtartóval és 
névtáblával

Mosógéptisztító por* 
eltávolítja a kellemetlen szago-
kat és a lerakódásokat, belülről 
tisztítja a mosógépet, higiénikus 
tisztaságot biztosít, 2 alkalomra 
elegendő, egyenként 150 g,  
2 darab ápolókendővel a tömíté-
sek tisztításához és ápolásához
2 x 150 g + 2 kendő/csomag
699 Ft/csomag

Oxi-fix folttisztító por*
a makacs foltokat is eltávolítja,  
alkalmazható mosáshoz vagy 
célzott folttisztításhoz
• fehér ruhákhoz vagy 
• színes ruhákhoz
1 kg/doboz
799 Ft/kg

az egyedülálló levegőszabályozó rendszer 
folyamatos szellőzést biztosít

Tárolódobozszett tetővel*
ideális kisebb tárgyak, kiegészítők,  
cipők vagy övek tárolásához
• 4 részes szett: méret: 33 x 19,5 x 12 cm,  

űrtartalom: 5,6 l vagy
• 3 részes szett: méret: 39 x 26,5 x 14 cm,  

űrtartalom: 11 l
4 vagy 3 darab/szett
749,75 / 999,67 Ft/db

Toalettpapír, 8 tekercs*
3 rétegű
• barack vagy 
• aloe vera vagy 
• kamilla
8 tekercs/csomag
49,88 Ft/tekercs

Nemesacél postaláda*
rozsdamentes nemesacél, az időjárásnak ellenálló  
védőlakkozás, hengerzár és 2 darab kulcs,  
a bedobónyílás a DIN A4 formátumnak megfelelő,  
falra szereléshez szükséges tartozékokkal
• ablakos modell: 37,5 x 10 x 35,5 cm (szé x mé x ma) vagy
• ablak nélküli modell: 37 x 10 x 40 cm (szé x mé x ma)
8 999 Ft/db

Illatpárna, 6 darab*
friss illat a ruhásszekrényben, 
az autóban, a táskában vagy a 
fiókokban, a színes szalagokkal 
felakasztható, minden párna 
akár 8 hétig friss illatot biztosít
• levendula- vagy
• frissen mosott ruha vagy
• vadrózsaillatú
6 darab/csomag
99,83 Ft/db 599Ft

/csomag

2 999Ft

/szett

különböző modellek

8 999Ft

/darab

ergonomikus fogantyúval

védi az élénk színeket

Műanyag lavór*
dizájn színekben és modern formában gyártott  
lavór ergonomikus gumifogantyúval
űrtartalom: kb. 20 liter
1 699 Ft/db

1 699Ft

/darab

399Ft

/csomag

a fehér ruhát ragyogóan  
fehérré varázsolja

Mosóhálókészlet*
a különlegesen kímélő mosáshoz
• 3 részes készlet: 1 darab 35 cm átmérőjű és  

2 darab 20 cm átmérőjű háló vagy
• 2 részes készlet: 1 darab 48 x 33 cm méretű  

és 1 darab 34 x 23 cm méretű háló
3 vagy 2 darab/készlet
699 Ft/készlet

  60 °

fekete színben 
is kapható

699Ft

/készlet

699Ft

/csomag

Kapható 08.23-tól a készlet erejéig!
Kapható 08.23-tól a készlet erejéig!

Vásároljon egyidejűleg legalább 2 000 Ft értékben Domestos, Surf, Coccolino, Cif vagy  
Flóraszept terméket bármely ALDI üzletben, és nyerje meg az 5 darab nagytakarítás egyikét!

Vásároljon egyidejűleg bármely, magyarországi ALDI üzletben Domestos, Surf, Coccolino, Cif vagy Flóraszept terméket legalább 2 000 Ft értékben 2018. augusztus 23. és 2018. szeptember 20. között, és küldje el SMS-ben a vásárlást igazoló blokk AP-kódját és a vásárlás dátumát a 06-20-522-4557  
nem emelt díjas telefonszámra a minta szerint: ALDI*A012345678*20180823*12:00, vagy töltse fel a kért adatokat a www.unileverjatek.hu/aldi weboldalon! A vásárlást igazoló blokkot, kérjük, őrizze meg a sorsolás utáni ellenőrzésig! További részletek és játékszabályzat: www.unileverjatek.hu/aldi.
**Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

A 
ké

p 
cs

ak
 il

lu
sz

tr
ác

ió
.

1 699Ft

/flakon

** **

Power 5*
WC-frissítő blokk
• lavender vagy
• lime vagy
• ocean vagy
• pine vagy
• pink 
2 x 55 g/csomag
5 445,45 Ft/kg

599Ft

/csomag

tartalom nélkül

különböző  
színekben

Folyékony mosószer*
színes ruhákhoz, 
40 mosáshoz elegendő
tropical lily & ylang ylang
2 l/flakon
849,50 Ft/l

799Ft

/doboz
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.23. csütörtöktől

víz - és energiatakarékos funkcióval

mosogató-csaptelep

Az energiatakarékos (ECO) kialakítás előnye, hogy a kar középső helyzetében még 
nem folyik meleg víz. A meleg vizet csak akkor adagolja a rendszer, ha azt a balra 
fordítással tudatosan kiválasztjuk. Így fűtési energia takarítható meg. Ezenfelül  
a vízfelhasználás is csökkenthető a kar korlátozásával.

i

Víztakarékos csaptelep*
• beállítható hőmérséklet-szabályozóval
• beállítható forrázás elleni védelemmel 
• duplán vezérelt 35 mm ECO-kartus
• átfolyó vízmelegítőhöz is használható
• alacsony nyomású és kis tárolós 

vízmelegítőkhöz nem alkalmas 
11 990 Ft/db

Habszappan-adagoló*
magas minőségű, rozsdamentes 
acélból, a pumpálás során a szappan 
automatikusan felhabosodik
űrtartalom: 230 ml
3 499 Ft/db

akár 80 % szappan- 
megtakarítás

Bőrvédő sebtapasz*
• bőrvédő sebtapasz, 3 darab: a kidörzsölés általi bőrirritáció és a hólyagok 

kialakulásának megelőzéséhez, rugalmas és újra felhasználható, a tapasz teljesen 
fájdalommentesen eltávolítható és újra felhelyezhető, bőrbarát tulajdonsága 
bőrgyógyászatilag tesztelt, méret: 5 x 25 cm vagy

• ragtapasz, 3 tekercs: pólyák, kötések rögzítéséhez, biztosan tapad a bőrön, 
légáteresztő, klasszikus vagy érzékeny bőrre való változatban, méret: 5 m x 2,5 cm

3 darab vagy 3 tekercs/csomag
399,67 Ft/db/tekercs

Nagy méretű, steril sebtapasz, 5 darab*
nagyobb sebek ellátásához, jó nedvszívó felület és széles ragasztószalag
• sebtapasz: légáteresztő, méret: 8 x 10 cm vagy
• vízálló sebtapasz: átlátszó, vízálló, optimális védelmet nyújt úszás, fürdés  

és zuhanyozás közben is, méret: 8 x 10 cm 
5 darab/csomag
99,80 Ft/db

Kézfertőtlenítő gél vagy 
folyékony szappan*
500 ml/flakon
1 398 Ft/l

499Ft

/csomag

1 199Ft

/csomag

3 499Ft

/darab

Zuhanyfej LED-fénnyel*
• a színek a víz hőmérséklete szerint 

váltakoznak
• elem nélkül működik
• kétféle vízsugár-variáció:  

eső- vagy habsugár
• vízkőmentesítés
2 999 Ft/db

a víz hőmérsékletétől függően  
kéken, zölden vagy pirosan világít

2 999Ft

/darab

11 990Ft

/darab

kád- és 
zuhanycsaptelep

zuhanycsaptelep

mosdócsaptelep

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.

SPÓROLÁS!
TISZTA

orvostechnikai eszköz

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

orvostechnikai eszköz

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

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati 
útmutatót!

699Ft

/flakon

ALDI | 8



NINCS HATÁR
FINOM ÍZEKBEN

Holzfäller 
sonka*
enyhén füstölt és 
levegőn szárított, 
nyers sonka
150 g/csomag
5 326,67 Ft/kg

Osztrák sajtkülönlegesség*
• Gmundner Berg Premium, 28 % abszolút zsírtartalom vagy
• Erzherzog Johann, 38 % abszolút zsírtartalom
/kg
3 990 Ft/kg

Világos sör*
4,8 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
438 Ft/l

Áfonyaszósz*
gyümölcstartalom: 50 % 
400 g/üveg
1 747,50 Ft/kg

Bécsi kávé
őrölt, pörkölt
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

Salzburgi Alpenkäse*
31 % abszolút zsírtartalom 
• natúr vagy
• chilis
300 g/darab
3 330 Ft/kg

Szószalappor*
• sertéssülthöz, 34 g vagy
• gombamártáshoz, 32 g vagy
• vadászmártáshoz, 27 g
34 g, 32 g vagy 27 g/csomag
5 852,94 / 6 218,75 / 7 370,37 Ft/kg 219

Ft/darab
-26 %

299 Ft 

699
Ft/csomag

-22 %

899 Ft 

Alpesi lágysajt*
44 % abszolút zsírtartalom 
• enyhe vagy
• fűszeres
350 g/darab
2 854,29 Ft/kg

Bajor lágysajt-különlegesség*
kb. 27 % abszolút zsírtartalom
• Bavaria Blu vagy
• krémes-fűszeres vagy
• borsos vagy
• krémes-lágy vagy
• chilis vagy
• fokhagymás
150 g/darab
3 326,67 Ft/kg

699Ft

/üveg

999Ft

/darab 999Ft

/darab

799Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.23-tól 08.25-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.23-tól 08.25-ig!

3 990 Ft/kg

399 Ft/100 g

az eladási ár az egyes 
terméken található

499Ft

/darab

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

199Ft

/palack

Gyógynövényes 
üdítőital*
1,5 l/palack
132,67 Ft/l

199Ft

/csomag

219Ft

/doboz

Kvarner-öböl,  
Horvátország
Remisens Hotel Marina****
2 éjszaka félpanzió plusz ellátással 
2018.08.23. és 2018.10.21. között 
személyenként 19 990 Ft-tól**

 

AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
MOST UTAZNI IS

A részleteket és további ajánlatainkat 
keresse az aldi-utazas.hu weboldalon! ALDI | 9



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.26. vasárnaptól

összetekerve, könnyen szállítható

nyári és téli oldal

ÁRAKRÓL ÁLMODOTT?
ALACSONY

kü
lönböző színekben

méret: 140 x 200 cm

a matracmagra:
a teljes 
matracra:

Támaszpárna*
viszkoelasztikus, a huzat levehető és mosható
• nyaktámaszpárna: tehermentesíti a nyak izmait, méret: 40 x Ø 15 cm vagy
• térdpárna: kihajtható, méret: 25 x 19 cm, kinyitva:  50 x 19 cm vagy
• hátpárna: levehető szalaggal, méret: 30 x 28 x 6 cm
2 299 Ft/db

2 299Ft

/darab

cipzáros: a töltet mennyisége  
egyedileg szabályozható az  

optimális magassághoz

1.

2.
3.

  30 °

Ágytakaró*
mindkét oldala használható, könnyű 
takaró igényes steppeléssel
méret: 210 x 280 cm
4 999 Ft/db

4 999Ft

/darab

Kötött ülőpuff*
a huzat anyaga 100 % pamut, modern ülőbútor,  
bármely lakótérben használható, a kötött bevonat  
exkluzív megjelenést kölcsönöz 
méret: Ø 50 cm x 30 cm
8 999 Ft/db

huzat:
A kötött ülőpuff  termék csak a kész-
let 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.

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

  40 °

huzat:

különböző 
motívumokkal

4 499
Ft/garnitúra-1 000 Ft

5 499 Ft 

  60 °

Ágyneműhuzat  
sportmotívummal*
100 % pamut, cipzáras  
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
4 499 Ft/garnitúra

29 990Ft

/darab

Komfort matrac*
lélegző és légáteresztő, hőmérséklet- és nedvességszabályozó, optimális alátá-
masztást nyújt a test számára, oldalt fülekkel a forgatáshoz, a legtöbb szokványos 
ágykerethez használható, könnyen szállítható, gyorsan kicsomagolható és azonnal 
használatra kész, keménység:  2 - 3 (közepes-kemény)
méret: 140 x 200 cm 
29 990 Ft/db

3.

  95 °

patentokkal téli duó-takaróvá 
alakítható5 499Ft

/darab

Négy évszak steppelt takaró*
egész évben ideálisan használható, a könnyű 
és a standard steppelt takaró patentokkal téli 
duó-takaróvá alakítható
méret: 140 x 200 cm
5 499 Ft/db

2.

  60 °3 499Ft

/darab

Négy évszak párna*
a téli oldalon kellemesen puha fleecehuzat, a nyári 
oldalon szövetbevonat, üreges rostszálból készült 
töltettel, a steppelés révén a párna puha marad, 
mégis jól alátámasztja a nyakat 
méret: 70 x 90 cm
3 499 Ft/db

1.

8 999
Ft/darab

-24 %

11 990 Ft 
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különböző 
motívumokkal

statikus tapadás,  nincs szükség 
ragasztóanyagra

külö
nb

öz
ő színekben

  60 °

Bio pamut frottírtörülköző*
100 % pamut, ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból
• törülköző, 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 999Ft

/csomag/darab

Bio pamut fürdőszobaszőnyeg*
100 % pamut, ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból
• 2 darab, méret: 50 x 75 cm vagy
• 1 darab, méret: 60 x 100 cm
2 vagy 1 darab/csomag
1 749,50 / 3 499 Ft/db

  60 °

3 499Ft

/csomag/darab

Dekorfólia üvegre*
az üvegfelületeket selymes matt üveggé 
változtatja, visszafogott mintával, méretre 
vágható, a statikus tapadás miatt mara-
déktalanul eltávolítható
méret: 67,5 x 200 cm
2 m/tekercs
749,50 Ft/m

1 499Ft

/tekercs

Filc székpárna, 2 darab*
különböző színkombinációkban,  
mindkét oldala használható
• kerek: Ø 35 x 1,9 cm vagy
• szögletes: 32 x 40 x 1,9 cm
2 darab/csomag
999,50 Ft/db

1 999Ft

/csomag

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Sámfa*
felveszi a nedvességet és gondoskodik a megfelelő 
szellőzésről, óvja és kisimítja kedvenc cipőit
méret: 36/37 - 44/45
1 299 Ft/pár

1 299Ft

/pár

Kültéri lábtörlő*
beépített textilbetéttel, eltávolítja a finom és durva 
szennyeződéseket, könnyen tisztítható, időjárásálló
méret: 75 x 57 cm vagy 75 x 50 cm
3 999 Ft/db

3 999Ft

/darab

többször 
felhasználható

számos tartozékkal

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Cipőtisztító kefeszőnyeg*
gyors és praktikus cipőtisztítás bel- és 
kültérre, alsó oldala csúszásmentes
méret: 36 x 26,5 cm
3 499 Ft/db

3 499Ft

/darab

bel- és kültéri 
használatra 
egyaránt alkalmas

3 különböző 
változatban

Falitükör alumíniumkerettel*
vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető 
méret: kb. 40 x 115 cm
4 999 Ft/db

4 999Ft

/darab

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

Multigroom Series 
3 000 univerzális 
vágókészülék*
MG3721/14
• 7 különböző fejjel a tökéletes 

haj- és szakállnyíráshoz
• önélező és bőrbarát pengék
• akkuműködési idő: kb. 60 perc
• a pengék és fésűk 

egyszerűen, folyó vízzel 
tisztíthatók

• tartozékok: szakállnyíró,  
orr- és fülszőrnyíró,  
2 darab szakállfésű, 2 darab  
hajvágó fej, 1 darab hajfésű,  
tartozéktartó és tárolótasak

7 999 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.

7 999
Ft/készlet

-1 000 Ft

8 999 Ft 

A Multigroom Series 3 000 
univerzális vágókészülék termék 
csak a készlet erejéig, korlátozott 
számban és választékban áll 
rendelkezésre. A termék eltérhet 
a fotón látottaktól.

Képkészlet, 3 részes*
különböző motívumok, könnyű, modern 
és divatos, a képek mérete egyenként: 
50 x 50 x 2 cm
3 darab/készlet
4 999 Ft/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

4 999Ft

/készlet



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.26. vasárnaptól

Női alsó, 2 darab*
puha és bőrbarát, hím-
zéssel és masnival, egyes 
modellek strasszfüggővel 
méret: 36/38 - 48/50
2 darab/csomag
799,50 Ft/db

Melltartó*
maxi
puha és bőrbarát anyag, merevítővel  
és a mérethez illő, rugalmas pánttal
méret: 75 - 80 C, D, 85 - 90 C, D, E, 95 D, E
1 599 Ft/db

Női papucs*
textil felsőrész nyomott  
mintával, marhavelúr- 
bőrrel bevont fedőtalp
méret: 37 - 40
3 499 Ft/pár

044-03-SHS B18

Férfi alsónadrág 
vagy boxeralsó, 
2 darab*
a magas pamuttarta-
lomnak köszönhetően 
kényelmes viselet,  
a Lycra szál optimális 
illeszkedést biztosít
méret: S - XL
2 darab/csomag
849,50 Ft/db

Férfi atléta*
100 % pamut, finom bordázattal,  
oldalvarrások nélkül
méret: S - XL
999 Ft/db

különböző színek 
és modellek

orvostechnikai eszköz

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

Női vagy férfi bélelt gumicsizma*
strapabíró gumi felsőrész, textilanyagú,  
meleg belső bélés, masszív, bordázott talp
méret: 37 - 45
4 999 Ft/pár

046-02-SHS B18

Gyermek poncsó-  
fazonú esőkabát*
szél- és vízálló a hegesztett  
varratoknak köszönhetően,  
kapucnival és patentos záródással
méret: 86/92 - 134/140
2 499 Ft/db

különböző 
színekben

Női vagy férfi esőkabát*
a felsőrész anyaga légáteresztő, szélálló, 
vízálló, Bionic Finish® Eco kialakítás, bősége 
összehúzó zsinórral szabályozható, oldalsó 
cipzáras zsebekkel és kapucnival 
női méret: 36/38 - 44/46 
férfi méret: 48/50 - 56
4 599 Ft/db

Gyermek bélelt gumicsizma  
villogó funkcióval*
a felsőrész anyaga fény- és öregedésálló MEGOL, fényvisszaverők  
a jobb láthatóság érdekében, villogó fények a talpban, kivehető  
meleg bélés: így a csizma nyáron is hordható, hőszigetelt talp  
alumíniumbetéttel: így a láb száraz és meleg marad, bordázott  
és rugalmas MEGOL talp 
méret: 30 - 36
4 499 Ft/pár

355-02-SHS B17

villogó fények  
a talpban

kü
lö

nb
öző színek és minták

különböző színekben

kü
lönböző színekben

Mini esernyő*
könnyű és helytakarékos,  
Ø kb. 96 cm
1 499 Ft/db 1 499Ft

/darab

4 599Ft

/darab

2 499Ft

/darab

4 499Ft

/pár

999Ft

/darab

1 599Ft

/darab

1 699Ft

/csomag

1 599Ft

/csomag

4 999Ft

/pár

Olvasószemüveg*
keménylakk bevonattal a lencsék  
karcolódása ellen, dioptriaerősség:  
+1,0 és +3,0 között
699 Ft/db

699Ft

/darab

MINŐSÉG
MINDEN IDŐBEN

3 499Ft

/pár

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.
hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.
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Festőhenger  
teleszkópos nyéllel vagy 
tartalékhengerek*
kiváló minőségű poliamid bevonattal 
ellátott henger, nem szöszöl, jól felve-
szi a festéket, egyenetlen felületek-
hez is alkalmas
• 1 darab festőhenger kihúzható 

teleszkópos nyéllel vagy
• 2 darab 25 cm-es mikroszálas 

tartalék henger (párnázott vagy 
párna nélküli)

1 599 Ft/készlet / 799,50 Ft/db

szellőzőnyílások

sok tárolóhely 
mérőszalag, mobil-

telefon és különböző 
munkaeszközök 

számára  
(tartalom nélkül)

Férfi softshell munkásdzseki*
légáteresztő, végig cipzáras és állógalléros, belső polárbéléssel, két 
oldalsó zsebbel és egy mellzsebbel, akasztóval a nyakrészen, fény- 
visszaverő nyomott mintával és neonszínű betétekkel 
méret: 48 - 56
9 999 Ft/db

Lakkozó- és festőkészlet, 14 részes*
ideális segédeszköz felújításhoz, festéshez,  
lakkozáshoz és mázoláshoz, alkalmas a kereske-
delemben kapható festékekhez, lakkokhoz  
és híg lazúrokhoz 
2 499 Ft/készlet

Munkáskesztyű,  
10 pár*
univerzális munkáskesztyű 
beltérre és kültérre, víztaszító 
bevonattal, jól ellenáll  
az olajnak és a zsíroknak
méret: 9 - 10
10 pár/csomag
299,90 Ft/pár

Takarófólia-készlet, 6 részes*
• fóliatekercs, 2 tekercs: méret: 270 cm x 10 m  

és 55 cm x 20 m,
• takarófólia, 2 darab: méret: 4 x 5 m,
• papírtekercs: méret: 18 cm x 20 m és
• speciális vágószerszám: fóliához és papírhoz
1 499 Ft/készlet

orvostechnikai eszköz

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

mikroszálas tartalék henger, 2 darab

rövid vagy hosszú szárú

Munkászokni, 3 pár*
kényelmes viselet, a cipő dörzsölése 
ellen megerősített sarok- és orr-résszel, a 
Sanitized Actifresh antibakteriális kialakí-
tás megakadályozza a kellemetlen szagok 
képződését
méret: 39/40 - 45/46
3 pár/csomag
499,67 Ft/pár

1 499Ft

/csomag

Férfi munkásnadrág NEON*
funkcionális munkásnadrág különböző első és 
hátsó zsebmegoldásokkal, neonszínű betétekkel, 
nagy méretű övbújtatókkal táskák rögzítéséhez, 
szabályozható derékbőség az optimális illeszke-
déshez, Cordura® szövettel megerősítve a hátsó 
zsebeknél és a térdnél, szellőzőnyílások a comb 
hátsó részén az optimális légáteresztés érdekében
méret: 48 - 56
9 999 Ft/db

9 999Ft

/darab

Szórólakk*
• gyorsan száradó színező-, ill. díszítőspray 

dekorációs célokra 
• karc- és ütésálló
• beltérre és kültérre
• sokféle felületen alkalmazható,  

pl. fém, fa, műanyag stb.
• 400 ml 2 m² felületre elegendő
400 ml/flakon
3 247,50 Ft/l

1 499Ft

/készlet

1 299Ft

/flakon

2 499Ft

/készlet

2 999Ft

/csomag

DOLGOZZUNK ÖSSZE,

MEGÉRI!

1 599Ft

/készlet

10 pár/csomag

9 999Ft

/darab
A felelősségteljes

erdőgazdálkodás jelzése
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További ajánlatainkat 
keresse az  

aldi-utazas.hu 
weboldalon!

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

AZ ALDI-VAL ÉRDEMESMOST UTAZNI IS

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

AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:                  2018.08.23 - 09.05.

**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.

Központi helyen, Hévízi-tó: 500 m. 
Felszereltség: étterem, bár, télikert, lift, terasz, szabad helyek függvényében 
parkolóhely garázsban, wellnessrészleg: fedett élményfürdő, masszázsmedence, 
finn szauna, bioszauna. Térítés ellenében: masszázsok, wellness- és szépségápolási 
szolgáltatások. 
Elhelyezés: egyágyas vagy kétágyas szobában, illetve családi szálláson.
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 % és 6-11 éves korig: 50 % 
árengedmény 1 teljes árat fizető vendéggel (szoba felnőtt és gyermek számára), 
illetve 2 teljes árat fizető vendéggel (kétágyas szoba / családi szállás) egy szobában 
való elhelyezés esetén. 
Fontos információ: háziállat vihető, díja a helyszínen fizetendő.

Ár/ fő és tartózkodás Családi szállás / kétágyas szoba / szoba felnőtt és gyermek 
számára / egyágyas szoba

2 éjszaka 25 990 Ft-tól

3 éjszaka 38 990 Ft-tól

4 éjszaka 38 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Legközelebbi buszmegálló: 100 m, városközpont: 400 m. 
Felszereltség: reggelizőhelyiség, bár, lift. Térítés ellenében: parkolóhely és 
parkolóhely garázsban (20 €/nap/személyautó, nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint).
Elhelyezés: kétágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 12 éves korig: 100 % árengedmény 2 teljes 
árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba

2 éjszaka 27 990 Ft-tól

3 éjszaka 40 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Városközpont: 700 m, Alpendorf drótkötélvasút: 1,5 km, St. Johann im Pongau 
vasútállomása: 500 m. 
Felszereltség: étterem, étkező, bár, WIFI, kerékpártároló helyiség, szabad helyek 
függvényében parkolóhely. 
Elhelyezés: egyágyas vagy kétágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 8 éves korig: 100 %, 9-14 éves korig: 50 % és 
15-18 éves korig: 20 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 1 €/fő/nap 15 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. Keddenként a vacsora a Gasthof Reinbach Schnitzelwirtben van, 10 m 
távolságra a Gasthoftól. 

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Egyágyas szoba

2 éjszaka 21 990 Ft-tól 27 490 Ft-tól

3 = 4 éjszaka1 32 990 Ft-tól 41 490 Ft-tól

7 éjszaka 65 990 Ft-tól 82 990 Ft-tól

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

Központi helyen, síelés a szállodáig lehetséges (időjárásfüggő), Monte Bondone 
drótkötélvasút közvetlenül a szállodánál, síbusz megállóhely: 50 m (szezonfüggő), 
Alpine Mugon Hotel: 250 m, sípálya sífutáshoz: 3 km. 
Felszereltség: étterem, étkező, bár, tévészoba, lift, WIFI, síléc- és síbakancstároló 
helyiség, szabad helyek függvényében parkolóhely.
Elhelyezés: kétágyas, háromágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 10 éves korig: 100 %, 11-15 éves korig: 50 % 
és 16-18 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információ: az ár nem tartalmazza a kötelező szilveszteri vacsorát: 20 €/fő 
7-15 éves korig, illetve 40 €/fő 16 éves kortól, a helyszínen fizetendő.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Háromágyas szoba Négyágyas szoba

3 éjszaka 31 290 Ft-tól 34 590 Ft-tól 36 690 Ft-tól

4 éjszaka 38 890 Ft-tól 42 990 Ft-tól 45 990 Ft-tól

7 éjszaka 67 990 Ft-tól 75 690 Ft-tól 80 690 Ft-tól

14 éjszaka 135 990 Ft-tól 151 390 Ft-tól 161 390 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

HOTEL PALACE****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3 vagy 4 éjszaka  

2018.09.16. és 2018.12.23. között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel és 

vacsorával
• a szálloda saját wellnessrészlegének használata 

(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)
• 30 perc masszázs minden teljes árat fizető 

vendégnek
• 2018.11.01. és 2018.12.23. között: 4 000 Ft értékű utalvány, amely a szállodában 

italokra váltható be

Foglalási kód: 9268139

NH HOTEL TRIESTE****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2 vagy 3 éjszaka  

2018.08.23. és 2018.11.01. között
• ellátás: kontinentális reggeli
• 1 alkalommal délután kávé és sütemény

Foglalási kód: 9246790

GASTHOF BACHER***

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

2018.08.31. és 2018.11.11. között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel, 

esténként háromfogásos menüvel

Foglalási kód: 9268134

HOTEL DOLOMITI CHALET***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4, 7 vagy 14 éjszaka  

2018.12.01. és 2019.04.07. között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel, 

esténként kétfogásos menüvel vagy tematikus 
estével, illetve karácsonyi vacsorával 
(2018.12.24.)

• 1 alkalommal az Alpine Mugon Hotel 
wellnessrészlegének használata (nyitvatartás 
a helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9268235

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

25 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj reggelivel

27 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

21 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 3 éj félpanziós ellátással

31 290 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.

MAGYARORSZÁG

HÉVÍZ

ÉSZAK-ADRIA, OLASZORSZÁG

TRIESZT

SALZBURG, AUSZTRIA

ST. JOHANN IM 
PONGAU

DÉL-TIROL, OLASZORSZÁG

MONTE BONDONE

© TVB St. Johann - Alpendorf 
/ Atelier Oczlon

© Archivio Promo Turismo 
FVG / Marco Milani / POR 
FESR 2007-2013
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Az ajándékkal kapcsolatos részletek az aldi-utazas.hu weboldalon. 
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Friss
zöldség és gyümölcs!

08.23 - 08.29. csütörtöktől szerdáig 

NÖVÉNYE!
A HÉT

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

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor 799Ft

/csokor

Tillandzia
9 cm-es cserépben
999 Ft/db

Ciklámen*
10,5 cm-es cserépben, kisvirágú, 
alkalmas szobanövényként 
hűvösebb szobákba, de teraszra 
és erkélyre is megfelelő, többféle 
színben, bel- és kültérre
599 Ft/db

Sziklakerti növény*
különböző dekoratív 
agyagedényekben, 
kövirózsával beültetve, 
kültérre
1 299 Ft/db

999Ft

/darab

599Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

FA
NT

ASZTIKUS

ÁR

Nektarin
I. osztály 
/kg 
449 Ft/kg

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

Csemegekukorica
I. osztály 
/darab
89 Ft/db

Kék szőlő
I. osztály 
/kg 
479 Ft/kg

Karalábé
I. osztály 
/darab 
119 Ft/db

Tv-paprika
I. osztály 
/kg
319 Ft/kg

299
Ft/doboz

479
Ft/kg

-46 %

899 Ft 

449
Ft/kg

-30 %

649 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

119
Ft/darab

-40 %

199 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

89
Ft/darab

-40 %

149 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

319
Ft/kg

-36 %

499 Ft 

1 299Ft

/darab

ALDI | 15



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

aldi.hu
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .aiFacebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

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. 34. hét

Tonhalfilé natúr vagy  
napraforgóolajban
195 g/doboz
2 326,67 / 2 492,86 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Prémium világos sör
4,9 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
278 Ft/l

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

149
Ft/pohár

-25 %

199 Ft 

549
Ft/csomag

-31 %

799 Ft 

379
Ft/kg

-29 %

539 Ft 

139
Ft/doboz

-24 %

185 Ft 

349
Ft/doboz

-27 %

479 Ft 

749
Ft/doboz

-150 Ft

899 Ft 

Levesmix
/kg
379 Ft/kg

Páros kolbász
paprikás vagy
csemege  
5 hétig érlelt
250 g/csomag
2 196 Ft/kg

Milkshake ital
epres vagy banános vagy
csokoládés vagy vaníliás
230 ml/pohár 
647,83 Ft/l

FRISS ÉS MAGYAR

379
Ft/doboz

-30 %

549 Ft 

Sárgabarack
I. osztály 
/kg
699 Ft/kg

Grillgomba
I. osztály 
400 g/doboz 
947,50 Ft/kg

699
Ft/kg

-30 %

999 Ft 

08.25 - 08.26. szombat - vasárnap
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