
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 09.13. CSÜTÖRTÖKTŐL 09.19. SZERDÁIG    

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

/darab

4 999 Ft
Gyermek  
softshell kabát*
4 999 Ft/db

/csomag

599 Ft

Vízforraló*
4 999 Ft/db

/darab

4 999 Ft

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.

SZÜLETÉSNAPI
AJÁNLAT!

aldi-utazas.hu

1 699
Ft/csomag

-300 Ft

1 999 Ft 729
Ft/csomag

-25 %

979 Ft 

139
Ft/doboz

-30 %

199 Ft 

289
Ft/doboz

-17 %

349 Ft 

Cheddar
visszazárható 
csomagolásban,
szeletelt vagy 
intenzív vagy 
enyhe vagy fűszeres 
350 g/csomag 
2 082,86 Ft/kg

 
Morzsolt 
csemegekukorica
szuper édes 
340 g/doboz 
487,72 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Heringfilé szószban 
többféle
MSC-tanúsítás
200 g/doboz
1 445 Ft/kg

Szemes kávé
pörkölt
1 kg/csomag
1 699 Ft/kg

Cantuccini*
300 g/csomag
1 996,67 Ft/kg

Érvényes  
09.13-tól 09.19-ig!

állandó  
kínálatunkból

GYERMEKEKRE
SZABVA

  09.16. vasárnaptól  09.13. csütörtöktől

  09.13. csütörtöktől

aldi.hu



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.00.00. csütörtöktől09.13. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

799Ft

/csomag

1 049
Ft/kg

-19 %

1 299 Ft 

Érvényes  
09.13-tól 09.19-ig!

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

579
Ft/kg

-24 %

769 Ft 

369
Ft/csomag

-20 %

465 Ft 

259
Ft/tégely

-20 %

325 Ft 

749
Ft/csomag

-25 %

999 Ft 

199
Ft/tégely

-33 %

299 Ft 

139
Ft/darab

-17 %

169 Ft 

349
Ft/csomag

-22 %

449 Ft 

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

Actimel 
joghurtital
epres vagy  
vegyes gyümölcsös vagy 
erdei gyümölcsös 
4 x 100 g/csomag
922,50 Ft/kg

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

Kapható 09.13-tól 
a készlet erejéig!

Francia szeletelt 
lágysajt*
kb. 23 % abszolút
zsírtartalom
érett vagy 
zöldfűszeres 
200 g/csomag
3 995 Ft/kg

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

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

Füstölt bécsi 
pulykavirsli
2 x 200 g/csomag
1 872,50 Ft/kg

449
Ft/darab

-21 %

569 Ft 

Túrakolbász 
natúr vagy sajtos  
300 g/darab 
1 496,67 Ft/kg

Sertéscomb
darabolt,  
vákuumcsomagolt
/kg
1 049 Ft/kg

tálalási javaslat
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09.15. szombatig

Érvényes  
09.13-tól 09.19-ig!

Érvényes  
09.13-tól 09.19-ig!

799
Ft/üveg

-33 %

1 199 Ft 

VILLÁNY
Pinot Noir vagy 
Cabernet Franc vagy 
Cabernet Sauvignon 
védett eredetű, 
száraz classicus 
vörösbor
0,75 l/üveg
1 065,33 Ft/l

99
Ft/doboz

-26 %

135 Ft 

149
Ft/doboz

-16 %

179 Ft 

799
Ft/doboz

-20 %

999 Ft 

349
Ft/csomag

-32 %

519 Ft 

349
Ft/tubus

-12 %

399 Ft 

209
Ft/doboz

-27 %

289 Ft 

1 799
Ft/üveg

-17 %

2 179 Ft 

Jagdbitter 
keserűlikőr
35 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
2 570 Ft/l

349
Ft/csomag

-22 %

449 Ft 

 
Smiling Bear 
burgonya-
szirom
150 g/csomag
2 326,67 Ft/kg

Junior 
fogkrém
eper vagy alma
50 ml/tubus
6 980 Ft/l

399
Ft/üveg

-33 %

599 Ft 

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

Raffaello
150 g/doboz
5 326,67 Ft/kg

299
Ft/csomag

-30 %

429 Ft 

2-3 percig forralni szükséges!

Zöldborsó
zsenge 
1 kg/csomag 
299 Ft/kg

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

349
Ft/palack

-22 %

449 Ft 

 
Világos sör
4,2 % alkohol-
tartalom  
1,5 l/palack
232,67 Ft/l

 
Szendvicskeksz
étcsokoládés krémmel, 
hozzáadott cukor nélkül 
250 g/csomag
1 396 Ft/kg

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

Melegszendvicskrém
pizzás vagy 
hamburgeres vagy 
mexikói vagy 
provánszi
290 g/doboz
720,69 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.09.16. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

599
Ft/csomag

Guru
karamellás vagy ribizlis 
38 g/darab 
2 605,26 Ft/kg

Túró rudi
óriás natúr vagy 
mogyorókrémes 
5 x 51 g/csomag 
2 349,02 Ft/kg 99

Ft/darab
-31 %

145 Ft 
259

Ft/darab
-35 %

399 Ft 

549
Ft/csomag

-21 %

699 Ft 

799
Ft/csomag

-100 Ft

899 Ft 

199
Ft/csomag

-28 %

279 Ft 

249
Ft/darab

-28 %

349 Ft 

Kókuszzsír
250 g/darab
1 036 Ft/kg

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

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

219
Ft/csomag

-15 %

259 Ft 
499
Ft/csomag

-28 %

699 Ft 

Vastagkolbász
szeletelt, 
csemege vagy 
paprikás 
100 g/csomag 
2 190 Ft/kgCsirkemellcsíkok

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

Sertéspárizsi
500 g/darab
498 Ft/kgÍnyenc sonka

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

 
Hártyázott sertéskaraj
szeletelt 
400 g/csomag 
1 997,50 Ft/kg 

A mogyorókrémes óriás túró rudi 
09.16-tól kapható a készlet erejéig!
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09.19. szerdáig

Nutella 
mogyorókrém
400 g/üveg 
2 247,50 Ft/kg

199
Ft/csomag

-20 %

249 Ft 

599
Ft/flakon

-29 %

849 Ft 99
Ft/doboz

-23 %

129 Ft 

899
Ft/üveg

-14 %

1 049 Ft 

129
Ft/darab

-23 %

169 Ft 

189
Ft/csomag

-17 %

229 Ft 199
Ft/csomag

-13 %

229 Ft 299
Ft/doboz

-25 %

399 Ft 

349
Ft/csomag

-30 %

499 Ft 

Pekándiós párna
85 g/darab
1 517,65 Ft/kg

Eredeti 
omlós 
keksz 
180 g/csomag
1 050 Ft/kg

Zabfalatok 
215 g/csomag
925,58 Ft/kg

Aszalt vörös áfonya
cukrozott 
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

Sampon vagy balzsam
Ultimate Color vagy
Ultimate Repair vagy
Total Repair vagy Million Gloss
250 ml vagy 200 ml/flakon
2 396 / 2 995 Ft/l

Macskaeledel
vad vagy hal vagy 
baromfi vagy marha 
415 g/doboz
238,55 Ft/kg

39,90
Ft/dkg

-16 %

47,90 Ft 

Pisztácia
sós, pörkölt, 
származási ország: 
Irán
/dkg
39,90 Ft/dkg

tálalási javaslat

Őszibarackbefőtt
hámozott, felezett, 
enyhén cukrozott
820 g/doboz
622,92 Ft/kg 
(töltőtömeg)

399Ft

/csomag

 
Hubba Bubba 
rágógumi*
többféle ízben
56 g/csomag
7 125 Ft/kg

Kapható 09.16-tól 
a készlet erejéig!

Fehérjedús rozskenyér
natúr vagy répás vagy diós
250 g/csomag
1 396 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Bivalymozzarella*
kb. 23 % abszolút zsírtartalom
• klasszikus vagy
• mini 
150 g/doboz
3 993,33 Ft/kg

/doboz

599 Ft

/csomag

999 Ft

Salame Felino*
eredeti olasz  
szalámispecialitás
100 g/csomag
9 990 Ft/kg

/csomag

599 Ft

/doboz

999 Ft

Olasz reszelt sajt*
kb. 34 % abszolút zsírtartalom
250 g/doboz
3 996 Ft/kg

Olasz szalámispecialitás*
• Campagnolo vagy
• Milano vagy
• Spianata
100 g/csomag
6 490 Ft/kg

/csomag

649 Ft

/csomag

899 Ft

Culatta cotta*
olasz sonkaspecialitás, szeletelt
120 g/csomag
7 491,67 Ft/kg

OLASZ ÍZUTAZÁS
KEDVEZŐ ÁRON

Porchetta*
sült császár karajjal
140 g/csomag
4 278,57 Ft/kg

Eredeti olasz  
szalámi- 
specialitás*
levegőn szárított  
és nemespenésszel érlelt
• Casereccia vagy
• Milano vagy
• Abruzzese vagy
• Campagnolo
200 g/csomag
4 995 Ft/kg

/csomag

999 Ft

Olasz sajtkülönlegesség*
• Monte Veronese: kb. 31 %  

abszolút zsírtartalom vagy
• Piave: kb. 23 % abszolút zsírtartalom vagy
• Ubriaco al vino rosso: kb. 23 %  

abszolút zsírtartalom
150 g/darab
5 993,33 Ft/kg

/darab

899 Ft

09.13. csütörtöktől
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Antipasti-krém*
• medvehagymás vagy
• fetás vagy
• cseresznyepaprikás
150 g/tégely
3 326,67 Ft/kg

/csomag

699 Ft
Piadina*
töltött kenyérlepény
• sonkás
• négysajtos
• diavolo
2 x 140 g/csomag
2 496,43 Ft/kg

Pizzacsiga*
• szalámis vagy
• sonkás vagy
• paradicsomos
270 g/csomag
2 959,26 Ft/kg

/csomag

799 Ft

/tégely

499 Ft

/darab

299 Ft

Focaccia Grande*
finom szendvicsalap, margarinos,  
paradicsomos, fűszeres töltelékkel
190 g/darab
1 573,68 Ft/kg

/csomag

699 Ft

Tésztaszósz*
• grillezett zöldséges vagy
• paradicsomos-ricottás vagy
• carbonara
420 g/csomag
1 664,29 Ft/kg

Olasz 
készételek
többféle
400 g/doboz
1 497,50 Ft/kg

Olasz fűszerkeverék*
• fokhagymás olaj  

és chilipaprika, 30 g vagy
• arrabbiata, 28 g vagy
• bruschetta, 24 g vagy
• pizza, 13 g 
30 g, 28 g, 24 g vagy 13 g/üveg
13 300 / 14 250 / 16 625 / 30 692,31 Ft/kg

/üveg

399 Ft

Prémium töltött tészták*
• cappelletti prosciutto crudo - sonkával vagy
• tortelloni pomodoro, ricotta e origano - paradicsommal,  

ricottával és oregánóval vagy
• ravioli all’ aroma di tartufo - szarvasgomba-aromával
280 g/csomag
1 425 Ft/kg

/csomag

399 Ft

Olasz levestészta*
• gramigna - rövid cső vagy
• alfabeto - betűtészta vagy
• perline - gyöngyöcske vagy
• stelle - csillagok
500 g/csomag
598 Ft/kg

/csomag

299 Ft

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.13-tól 09.15-ig!

599
Ft/doboz

-20 %

749 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.

A kenyérfélék kategória győztese.  
A GfK Hungária 2 000 fős 
közvélemény-kutatása alapján.
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.09.13. csütörtöktől

/csomag

429 Ft

Grappa*
eredeti olasz törkölypárlat 
• Riserva: a tölgyfahordóban történő tárolás  

révén csodálatosan lágy íz jellemzi vagy
• Prosecco: friss, tiszta zamatú és lágy ízű, kie-

gyensúlyozott ital hosszú lecsengéssel
40 % alkoholtartalom
0,5 l/üveg
5 998 Ft/l

/üveg

2 999 Ft

/üveg

1 999 Ft

Negroamaro*
félszáraz olasz vörösbor, 2016-os 
évjárat, ízében érett cseresznye, szilva 
és sötét bogyós gyümölcsök jellem-
zik, lágy csokoládéval és lekváros 
gyümölccsel kiegészülve, javasolt 
vadételekhez, vörös húsokból készült 
pörköltekhez és muszakához, ideális 
fogyasztási hőmérséklet: 16 °C
14,5 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
2 665,33 Ft/l

Szénsavas üdítőital*
• citrom- vagy
• narancs- vagy
• grapefruitízű
1,5 l/palack
199,33 Ft/l

/palack

299 Ft

/csomag

1 199 Ft

Cappuccino*
kakaó ízesítéssel
1 kg/csomag
1 199 Ft/kgTiramisu -

piskóta
• cukorszórással vagy
• cukorszórás nélkül
400 g/csomag
1 122,50 Ft/kg

449
Ft/csomag

-25 %

599 Ft 

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.13-tól 09.15-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.13-tól 09.15-ig!

 
Olasz 
desszertek
• tiramisu, 500 g vagy 
• tartufo, 500 g vagy 
• profiteroles, 450 g   
500 g vagy 
450 g/doboz
1 498 / 1 664,44 Ft/kg

749
Ft/doboz

-25 %

999 Ft 

/csomag

699 Ft

/csomag

599 Ft

Olasz sütemény*
• citromos vagy
• epres vagy
• mandulás vagy
• amaréna meggyel
200 g/csomag
3 495 Ft/kg

Cantuccini*
• mandulás vagy
• csokoládés
300 g/csomag
1 996,67 Ft/kg

csokoládés:

Amarettini*
olasz mandulás 
sütemény
250 g/csomag
1 716 Ft/kg
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Tonhal- vagy  
lazacpástétom*
100 g/tubus
7 990 Ft/kg

/csomag

849 Ft

/doboz

999 Ft

/tubus

799 Ft

/tégely

849 Ft

FEDEZZE FEL OLASZORSZÁG ÍZEIT  
A LATINUMMAL!

Szeletelt kenyér 
durumlisztből*
olívaolajjal
400 g/csomag
747,50 Ft/kg

/csomag

499 Ft

Friss gnocchi*
500 g/csomag
998 Ft/kg

/doboz

399 Ft
Durum 
száraztészta*
• fusilli vagy 
• pipe rigate vagy
• farfalle
500 g/doboz
798 Ft/kg

/üveg

899 Ft

Bolognai szósz*
400 g/üveg
2 247,50 Ft/kg

/üveg

549 Ft

Bazsalikomos szósz*
400 g/üveg
1 372,50 Ft/kg

Passzírozott paradicsom*
400 g/üveg
1 197,50 Ft/kg

/üveg

479 Ft/csomag

299 Ft

Grillezett makréla paradicsomszószban*
MSC-tanúsítás
169 g/doboz
5 911,24 Ft/kg

Paté Rustico tonhalkrém*
• paradicsommal vagy
• olívával
115 g/tégely
7 382,61 Ft/kg

Paté Soft tonhalkrém*
• natúr vagy
• csípős
2 x 84 g/csomag
5 053,57 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.09.13. csütörtöktől

légáteresztő

szélálló

vízlepergető

rugalmas

/csomag

399 Ft

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

Gyermek softshell kabát*
végig cipzáras, állvédő betéttel, kapucnival  
és oldalt cipzáras zsebekkel, belül  
meleg béléssel
méret: 110/116 - 158/164
4 999 Ft/db

Kisgyermek softshell overál*
szél- és vízálló, kellemesen meleg plüssbéléssel, az 
elején végigfutó cipzár megkönnyíti a fel- és levételt, 
térdén és ülepén megerősített, strapabíró anyaggal 
méret: 62/68 - 98/104
4 999 Ft/db

Kisgyermek divatos farmernadrág*
bőrbarát és rendkívül kényelmes, a sztreccsanyag  
nagy mozgásszabadságot biztosít, 5 zsebes fazon
méret: 74/80 - 110/116
2 299 Ft/db

különböző színekben

Gyermek szabadidőcipő*
felsőrésze fenntartható módon gyártott  
TENCEL-szálakat tartalmaz, rendkívül puha  
és bőrbarát, csúszásmentes gumitalppal  
méret: 30 - 38
2 999 Ft/pár

036-01-SHS B18
A gyermek szabadidőcipő termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban 
és választékban áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes 
áruházainkban nem minden méretben, színben és modellben vásárolható meg. 
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

GYERMEKEKRE
SZABVA

/darab

4 999 Ft

különböző színek 
és modellek

Gyermek pulóver*
bőrbarát és rendkívül kényelmes viselet,  
kerek nyakkivágással
méret: 98/104 - 146/152
1 999 Ft/db

különböző színek 
és modellek

Gyermek könyv*
képeskönyv versekkel,  
játékos kérdésekkel és  
CD-melléklettel 
• Állati zenés ABC 1. vagy
• Állati zenés ABC 2.  
2 699 Ft/db

/darab

2 699 Ft

különböző színek 
és motívumok/darab

2 299 Ft

2 999
Ft/pár

-14 %

3 499 Ft 

/darab

4 999 Ft

/darab

1 999 Ft
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/pár

999 Ft

Rugalmas cipőfűző  
gyorsfűző rendszerrel*
szupergyors és egyszerű cipő fel- és lehúzást tesz 
lehetővé, fix és könnyű befűzés, a rugalmas cipőfűző 
garantálja, hogy cipője kellően szoros, ugyanakkor 
kényelmes legyen, pótcsatokkal
hossz: 125 cm
999 Ft/pár

egyes színek fényvisszaverő 
felületekkel a nagyobb 

biztonságért

/pár

5 999 Ft

129-04-SHS B18

Női vagy férfi könnyű túracipő*
szabadidős tevékenységekhez és sportoláshoz, 
a felsőrész anyaga textillel kombinált, valódi bőr, 
180 percig vízálló, kényelmes belső kialakítás, 
csúszásmentes talp
méret: 37 - 45
5 999 Ft/pár

/pár

999 Ft

fényvisszaverő nyomat  
a jobb láthatóság érdekében

Női vagy férfi futózokni*
kiváló minőségű pamut-viszkóz (bambusz) anyag, 
DryMotion funkciós szállal kombinálva a lehető  
legnagyobb kényelem és optimális nedvesség- 
elvezetés érdekében, boltozattámogatás a nagyobb 
stabilitásért, párnázás a terhelésnek kitett zónákban, 
nyomásmentes orrvarrattal
méret: 35/38 - 43/46
999 Ft/pár

/darab

6 999 Ft

Távcső*
nagy kontrasztú képvisszaadás a kék bevonatú objektívlencséknek  
köszönhetően, rugalmas szemkagyló, dioptriakompenzáció, 
tárolótasakkal és tisztítókendővel együtt
• 1. modell: 10 - 30-szoros nagyítás, 6 cm-es objektív vagy
• 2. modell: 8 - 24-szeres nagyítás, 5 cm-es objektív
6 999 Ft/db

1. modell

különböző színekben

/darab

1 999 Ft

Sport ivóvízballon*
tritán ivóvízballon, űrtartalom: kb. 2,2 l
1 999 Ft/db

Zero Bar proteinszelet
laktóz-, glutén- és cukormentes
• dupla csokoládés vagy
• csokoládés-karamellás vagy
• csokoládés-mogyorós
50 g/darab
7 980 Ft/kg

399
Ft/darab

-18 %

489 Ft 

2. modell

ACE / BCE üdítőital
többféle ízben
0,5 l/palack
238 Ft/l

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.13-tól 09.15-ig!

119
Ft/palack

-25 %

159 Ft 

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.13-tól 09.15-ig!

Ostyaszelet proteinnel*
• mogyoró-kakaó vagy
• vanília-karamell ízű töltelékkel
2 x 40 g/csomag
6 862,50 Ft/kg

/csomag

549 Ft

19 % protein

mogyoró-kakaó 
ízű töltelékkel:

KALANDRA
FEL!
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i

Az ultrahangos állatriasztó egyes háziállatokra,  
pl. házinyulakra, tengerimalacokra és más rágcsálókra 
hatással lehet, ezért nem tartózkodhatnak  
ugyanabban a helységben, ahol a készüléket használják.

Ultrahangos állatriasztó, 2 darab*
a speciális ultrahang elűzi a nem   kí vá natos állatokat, 
azonban az ember, valamint a háziállatok, így a kutyák 
és macskák számára nem hallható, szagmentes, környe-
zetbarát és nem mérgező, csak beltéren használha tó 
• egér - patkányriasztó: ható távolság: max. 50 m² vagy
• pókriasztó: gondoskodik róla, hogy a pókok elkerül-

jék a belső tereket, pl. a garázst, pincét stb.,  
hatótávolság: max. 30 m²

2 darab/csomag
1 999,50 Ft/db

Ciklámen
10,5 cm-es cserépben,
különböző színekben
499 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

499Ft

/darab

NÖVÉNYE!
A HÉT

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

motoros fűkasza fűszegélynyíró

teleszkópos ágvágó fűrészsövénynyíró

/darab

49 990 Ft

a dupla vállpánt fáradságmentes 
munkavégzést biztosít

i  
A 4 az 1-ben benzinmotoros kerti szerszám 
egyetlen kézmozdulattal átalakítható 
fűszegélynyíróból motoros kaszává, sövény-
nyíróvá vagy teleszkópos ágvágó fűrésszé. 
Ideális segítség a kerti munkákhoz.

/darab

999 Ft

Őszirózsa*
17 cm-es színes cserépben, 
magassága cseréppel 
együtt: min. 40 cm, lila vagy 
rózsaszín színben, alkalmas 
dézsába ültetéshez vagy 
kerti ágyásokba, kültérre, 
téltűrő
999 Ft/db

/darab

999 Ft
vízigényes

napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

Benzinmotoros kerti szerszám 4 az 1-ben*
nagy teljesítményű, 51,7 cm3 kétütemű motor, 1,3 kW
• sövénynyíró: vágószélesség: 400 mm, max. 24 mm  

átmérőjű ágakhoz, vágófej 165°-ban dönthető,
• teleszkópos ágvágó fűrész: vágáshossz: 254 mm, 

10” Oregon pengével és lánccal, automata lánckenés,
• fűszegélynyíró: vágószélesség: 450 mm, dupla szálas  

orsó, 2,8 mm átmérőjű és 4 m hosszú damillal és
• motoros fűkasza: vágószélesség: 255 mm, háromágú kés
49 990 Ft/db

egy-egy kefés fej beltéri, 
ill. kültéri használathoz

1,2
5 

és
 4
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Háromszögseprűszett*
teleszkópos nyéllel
ideális nehezen elérhető helyek, pl. magas helyiségek, elő-
tetők, ereszek, lépcsőházak stb. tisztításához, a gömbcsukló 
segítségével max. 90°-ban hajlítható
2 999 Ft/szett

/szett

2 999 Ft

szürke/piros vagy 
szürke/fekete színben

A nemesacél szolárfáklya termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll 
rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden típusban 
vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

Nemesacél szolárfáklya*
természetes lobogás funkcióval,  
földbe szúrható nyárssal,  
világítási idő: max. 8 óra
• 3 darabos készlet: magasság kb. 39 cm vagy
• 1 darabos készlet: magasság kb. 108 cm 
3 vagy 1 darab/készlet
999,67 / 2 999 Ft/db

499Ft

/darab

KERTÁPOLÁSŐSZI

/csomag

3 999 Ft

Téltűrő díszfű*
4 literes edényben, különböző fajták,  
pl. japán fű, alangfű, pampafű stb.,  
kültérre, téltűrő 
1 699 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

/darab

1 699 Ft

rendkívül tartós dupla 
varrásokkal

2 hordfüllel és 2 fogantyúval 
a kiürítéshez

víztaszító és nagy szakító-
szilárdságú

nemesacél vagy 
nemesacél-antracit 

színben

Cserepes rózsa
10,5 cm-es  
cserépben,
többféle színben
499 Ft/db

2 999Ft/készlet/darab-500 Ft

3 499 Ft 

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.

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.

egyszerűen hasz-
nálható: dugja be a 
konnektorba és kész

Kerti tárolózsák*
lomb, levágott gallyak, fű és 
egyéb kerti hulladék tárolásá-
hoz ideális, bevonattal ellátott, 
polipropilén anyagból
űrtartalom: 272 l,  
max. teherbírás: 65 kg
999 Ft/db
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09.16. vasárnaptól

Lábtörlő „Deko”*
hátoldalán bevonattal,  
könnyen kezelhető és mosható 
méret: 50 x 70 cm
1 499 Ft/db

/darab

19 990 Ft

Mennyezeti lámpa XL*
• kerek lámpa csillagos égbolt hatással és kristályrátétekkel vagy 

gyémánt formájú lámpa csillagos égbolt hatással
• 42 Watt, 4 000 lm/búrával 3 200 lm, átlagos élettartam:  

20 000 óra, kapcsolási ciklusok átlagos száma: 15 000 x
• CCT-funkció (éjszakai fény funkció)
• a fény színe 2 700 - 6 500 K között távirányítóval fokozat- 

mentesen állítható és erőssége szabályozható
• méret: Ø 560 x 115 mm
• energiahatékonysági osztály: A+
19 990 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.

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.

LED-es asztali lámpa  
vezeték nélküli QI-töltővel*
• átlagos élettartam: 25 000 óra, 350 lm,  

semleges fehér, energiahatékonysági osztály: A+
• 3 fényerősségi fokozat, érintőkapcsolóval
• állítható lámpakar
11 990 Ft/db

/darab

11 990 Ft

/garnitúra

4 999 Ft

Ágyneműhuzat fotónyomattal*
100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
4 999 Ft/garnitúra

  60 °

Műanyag tároló- 
doboz tetővel*
űrtartalom: 45 l
méret: 60 x 60 x 32 cm
1 999 Ft/db

REMEK VÁLASZTÁS

A HÁZTARTÁSBAN

/darab

1 499 Ft

padlófűtésnél is 
használható

/darab

4 999 Ft

ideális egyszerűbb 
varrási munkákhoz

Mini varrógép*
• elemmel vagy hálózatról is működtethető
• kezelhető kézzel vagy a csomagban található pedállal
• 2 sebességfokozat
• tartozékok: 4 darab tű, 6 darab orsó, befűzőcsipesz,  

cérnavágó olló, lábpedál és 4 darab „Activ Energy” AA elem  
4 999 Ft/db

Az izzók a lámpában fixen beépítettek.

töltés USB-porton keresztül

okostelefonok vezeték nélküli  
töltése (amennyiben támogatott)

a dobozok egymásra 
rakhatók

/darab

1 999 Ft

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.

20 cm

20,5 cm

Az izzók a lámpában fixen beépítettek.

okostelefon nélkül
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.09.16. vasárnaptól

fehér vagy 
fekete színben

kivehető szűrőbetét

teljesítmény: 1 850 - 2 200 W

kábelfelcsévélés a készülék 
talprészében

zsírszegény sütés, dinsztelés  
és párolás
minden tűzhelytípushoz alkalmas 
az indukciós tűzhelyek kivételével

2,7 mm

/darab

4 999 Ft

Serpenyő üvegfedővel, Ø 24 cm*
belső oldalán 3 rétegű Whitford QuanTanium® tapadásgátló 
bevonattal, körben hosszú élettartamú zománcbevonattal  
az egyszerű tisztítás érdekében
3 499 Ft/db

/darab

3 499 Ft különböző 
színekben

KONYHA
TIP-TOP

/csomag

449 Ft

Mosogatógép-illatosító  
2 az 1-ben*
kellemes illatot varázsol és  
megszünteti a kellemetlen  
szagokat a mosogatógépben
• citrom vagy
• almavirág vagy
• frissesség
3 x 6 ml/csomag
24 944,44 Ft/l

/flakon

599 FtMosogatószer  
koncentrátum*
ragyogó tisztaságot varázsol  
és kellemesen friss illatú
• Pink Sparkle vagy
• Fresh Green vagy
• Purple Power
1 000 ml/flakon
599 Ft/l

/doboz

3 399 Ft

Platinum  
mosogatógép-
tabletta*
megabox
5 x 18 darab/doboz
37,77 Ft/db

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.16-tól 09.19-ig!

199
Ft/flakon

-33 %

299 Ft 

/csomag

499 Ft

Viszkózszivacs, 5 darab*
mosogatáshoz, tisztításhoz és  
ápoláshoz, nedvszívó viszkóz- 
anyagból, használható a ház- 
tartásban vagy az autóban 
5 darab/csomag
99,80 Ft/db

Vízforraló*
• űrtartalom: 1 l
• rejtett fűtőszál
• száraz üzem elleni védelem
• vízszintjelző mindkét oldalon 
• kábel hossza: kb. 75 cm
• készülékház mérete: kb. 22 x 15 x 21 cm
4 999 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.

Ecetes 
vízkőoldó 
tisztítószer
1 l/flakon
199 Ft/l
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fehér vagy 
fekete színben

/készlet

699 Ft

Négyoldalú  
konyhai reszelő*
minden konyha elenged-
hetetlen alaptartozéka, alján 
és tetején gumiborítással, 
magasság: 24 cm
1 299 Ft/db

Chic 
kapszulás kávéfőző 
• 20 bar szivattyúnyomás
• 0,75 literes víztartály
• levehető csepegtetőtálca
• felhajtható csepegtetőrács  
 kisebb és nagyobb csészéhez
• automatikus kikapcsolás
• méret: 14,5 x 34 x 23 cm (szé x mé x ma)
9 999 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.

pohár nélkül

CHIC KAPSZULÁS KÁVÉFOZO

fekete vagy fehér 
színben

AZ ÁRA IS.JÓL ESIK.

MOST MÉG OLCSÓBB:

09.16 - 09.19.

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.16-tól 09.19-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.16-tól 09.19-ig!

9 999
Ft/darab

14 990 Ft 

-33 %

/csomag

139 Ft
Salvia Magna 
Color szalvéta*
1 rétegű
30 darab/csomag
4,63 Ft/db

a helytakarékos tárolás  
érdekében egymásba 

rakhatók

Konyhai tárolódoboz-készlet, 3 részes*
ideálisan használható tároláshoz vagy fagyasztáshoz, BPA-mentes,
mosogatógépben mosható és mikrohullámú sütőben is használható  
(tető nélkül, 400 Watton, max. 3 percig), -20 °C és +90 °C között hőálló,  
többféle kivitelben és méretben
3 darab/készlet
699 Ft/készlet

/tekercs

799 Ft

Jumbo konyhai 
törlőkendő*
2 rétegű
325 lap/tekercs
799 Ft/tekercs

/csomag

1 099 Ft

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biz-
tonságra! Használat előtt mindig olvassa 
el a címkét és a használati útmutatót!

Cif: Domestos:

Domestos:

/darab

1 299 Ft

Kávékapszula
• Crema Gusto vagy
• La Notte Siciliana vagy
• Ristretto vagy
• Gourmet Gold vagy
• Café Grande vagy
• Decaffeinato -  
 koffeinmentes vagy
• Intensivo
10 darab/doboz
60 g/doboz 
9 983,33 Ft/kg

599
Ft/doboz

-100 Ft

699 Ft Domestos Pine Fresh Duo + 
Cif súrolószer*
2 x 750 ml + 250 ml/csomag
1 099 Ft/csomag
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M
ANUELL

M
ANUELL

Transzfernyomott  
törülköző vagy 
kéztörlő*
100 % pamut
• törülköző, 2 darab:  

méret: 50 x 100 cm vagy 
• fürdőlepedő, 1 darab:  

méret: 70 x 140 cm
2 vagy 1 darab/csomag
1 249,50 / 2 499 Ft/db

  60 °

/darab

49 990 Ft

Elektromos fürdőszoba-radiátor*
• beépített 500 W-os fűtőszállal
• digitális termosztáttal
• falra szerelhető
• hálózati csatlakozókábellel (135 cm) 
• 25 fűtőbordával törülköző-szárításhoz
• egyszerű üzembehelyezés
• méret: 127,5 cm x 50 cm (ma x szé)
49 990 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.

/darab

134 990 Ft

Hőszivattyús szárítógép*
• jól áttekinthető LCD-kijelző
• 15 szárítóprogram (pl. univerzális, 

 felfrissítés, kímélő program,  
vasaláshoz, expressz)

• idővezérelt programok
• indítási idő beállítása: 0 - 24 óra
• hangjelzés a program végén
• elöl és hátul állítható magasságú lábak
• ajtónyitás szöge: 155°
• kivilágított nemesacél belső dob
• méret: 84,6 x 59,7 x 56,8 cm (ma x szé x mé)
• nettó tömeg: 45 kg
134 990 Ft/db

/csomag

449 Ft

Mosógéptisztító szer, 2 flakon*
tisztítja, óvja és ápolja a mosógépet, rendszeres  
használata megnöveli annak élettartamát, még  
a nehezen hozzáférhető helyekről is eltávolítja  
a vízkövet, a szennyeződéseket, a mosószermarad-
ványokat és megszünteti a kellemetlen szagokat,  
még a gumi és fém alkatrészeket is ápolja
2 x 250 ml/csomag
898 Ft/l

MANUELL

/darab

2 499 Ft

szerelési anyagokkal

fagyállóval

Folyékony  
mosószer
40 mosáshoz  
elegendő,
többféle
2,625 l/flakon
418,67 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.16-tól 09.19-ig!

1 099
Ft/flakon

-300 Ft

1 399 Ft 

i  
A hőszivattyús szárítógép az elvezetett meleg egy 
részét újra felhasználja a szárításhoz, ezáltal jelentős 
mennyiségű áramot spórol meg a hagyományos  
szárítógépekkel szemben.

speciális programok farmerhez, 
sportruházathoz, ingekhez,  

babaruhákhoz stb.

űrtartalom: 8 kg

nyomott mintás szegély
Szennyestartó táska*
modern dizájn, praktikus fülek,  
szennyes tárolásához és szállításához 
méret: 36 x 30 x 73 cm (ho x szé x ma)
2 499 Ft/db

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 bejáratáig történő 
házhoz szállítással, ingyenesen történik. A kiszállítás 
során összeszerelést nem vállalunk. A helytelen 
összeszerelésből származó hibákra nem terjed ki 
a jótállási/szavatossági kötelezettségünk. Kérjük, 
olyan kiszállítási címet adjon meg, mely minimum 
3,5 t össztömegű gépjárművel megközelíthető!

Rendelhető 2018.09.16-tól 
2018.10.06-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 3 munkanapon belül 
veszi fel Önnel a kapcsolatot 
telefonon a kívánt szállítási 
időpont egyeztetése céljából.

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

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ,   
KÉNYELMES HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

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

TÖKÉLETES FÜRDŐSZOBA?

/csomag/darab

2 499 Ft
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M
ANUELL

Dizájn zuhanyszett nyomógombbal*
• a vízsugár a nyomógomb segítségével változtatható
• zuhanycsővel együtt kapható
• átfolyó vízmelegítőhöz is használható
2 599 Ft/szett

/szett

2 599 Ft

/készlet

14 990 Ft

/darab

3 499 Ft

WC-ülőke*
duroplast anyag, minden kereskedelemben  
kapható szabványos WC-hez illik, rögzítő- 
anyaggal és szerelési útmutatóval együtt
3 499 Ft/db

Zuhanyrendszer*
• nemesacél zuhanyrúd
• tolható kézi zuhanytartó
• vízkőmentes fejjel, zuhany- 

csővel és csatlakozócsővel
14 990 Ft/készlet

1419054248

/csomag

1 499 Ft Toalettpapír levendulaillattal,  
16 tekercs*
3 rétegű
16 x 180 lap/csomag
16 tekercs/csomag
93,69 Ft/tekercs

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Prémium fogköztisztítókefe-  
készlet, 8 darabos*
a lepedék eltávolításához és a kellemetlen lehelet,  
a fogszuvasodás, valamint a fogínybetegségek 
megelőzéséhez, a rugalmas nyakú és kényelmes 
fogású nyél segítségével egyszerűen tisztíthatók a 
fogközök és a fogszabályzók vagy hidak, a bevonattal 
ellátott drótfej segít megakadályozni a tömések és 
implantátumok sérülését
• ISO 0 vagy
• ISO 2 vagy
• ISO 3 vagy
• ISO 4
8 darab/készlet
81,13 Ft/db

/készlet

649 Ft

MANUELL

/darab

3 499 Ft

Mikroszálas  
fürdőszobaszőnyeg*
3D-hatás a magas-mély struktúrának  
köszönhetően, bársonyosan puha 
tapintás, csúszásgátló bevonat,  
könnyen kezelhető és gyorsan szárad 
méret: 60 x 100 cm
3 499 Ft/db

szárítógépben szárítható, 
padlófűtéshez is alkalmas

M
ANUELL

M
ANUELL

világos- vagy 
sötétszürke vagy 

fehér színben

különböző 
modellek

Bianka papír zsebkendő*
3 rétegű, méz-mandula illattal
100 darab/csomag
1,69 Ft/db

/csomag

169 Ft

WC-tisztító*
• Pine vagy
• Marine
750 ml/flakon
505,33 Ft/l

/flakon

379 Ft

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

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.16-tól 09.19-ig!

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

higiénikus kupak 
utazáshoz és a kefe 
védelme érdekében

/flakon

599 Ft

Lefolyótisztító gél*
1 l/flakon
599 Ft/l

Fürdőszobai vagy 
zuhanykabin  
tisztítószer
1 l/flakon
319 Ft/l

fürdőszobai 
tisztítószer:

/darab

699 Ft
Hajkefe vagy fésű*
többféle kiváló minőségű, professzionális 
hajkefe, ill. fésű, kíméletes a fejbőrhöz  
és a hajhoz
699 Ft/db

319
Ft/flakon

-33 %

479 Ft 



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.09.16. vasárnaptól

** a szívócsöveken mérve az IEC 60312  
 szabványos mérési módszerrel

Az elektromos és elektronikus berendezé-
sekkel 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.

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.

MEGTAKARÍTÁS
TISZTA

csatlakozóaljzat  
be-kikapcsoló automatikával 

elektromos szerszámokkal 
való használathoz  

2 100 W teljesítményig

számos tartozékkal

25 literes  
műanyag tartály

1 100 W

Nedves-száraz porszívó*
WD 5 P Workshop
• probléma nélkül szívja fel a durva, finom, nedves és száraz szennyeződéseket
• fúvásfunkció a szennyeződések és falevelek egyszerű eltávolításához,  

a nehezen elérhető helyeken
• a laposredős szűrő egyszerűen kihajtható, így a szennyeződéssel  

való érintkezés nélkül kicserélhető
• beépített szűrőtisztító program: szűrőtisztítás gombnyomásra
• tényleges szívóteljesítmény (Air Watt)**: 240 W
• kábelhossz: 5 m
• tartozékok: flexibilis szívócső (1 m, elektromos szerszámhoz csatlakoztatható), 

fugatisztító fej, csatlakozóaljzat, laposredős szűrő, 1 darab textil porzsák,  
szerszámadapter, padlótisztító fej

49 990 Ft/készlet

/készlet

49 990 Ft

Porszívózsák, 4 darab*
• többrétegű, higiénikusan zárható
• „MicrofiltPlus®” teljes mértékben szintetikus anyag
• kiváló szűrőteljesítmény
• alkalmas a Philips 2013 - 2018-as porszívóihoz (típus: UN 210),  

a Profimaster 2002 - 2015-ös porszívóihoz (típus: EI 110) és  
számos más márka készülékeihez, pl. Miele, Siemens stb.

4 darab/csomag
249,75 Ft/db

/csomag

999 Ft

az ultraszűrőnek 
köszönhetően még 
nagyobb tisztaság 

a háztartásban

különösen magas 
porleválasztás

99,5%

/készlet

17 990 Ft

Akkus ablaktisztító készülék tartozékokkal*
Window Vac WV 2
• ablakhoz, tükörhöz, csempéhez és üvegfelületekhez
• nincs lecsöpögő szennyezett víz a lehúzáskor
• csíkmentes száradás
• higiénikus és tiszta munka, mivel nincs  

érintkezés a szennyezett vízzel
• akku üzemidő: 23 perc (kb. 63 m² felület  

tisztításához elegendő)
• szennyezettvíz-tartály űrtartalma: 100 ml
• 250 ml-es szórófejes flakon, ablakmosó fej,  

levehető mikroszálas huzat és 20 ml vízlepergető  
hatású tisztító koncentrátum

17 990 Ft/készlet

tisztítószer:

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.16-tól 09.19-ig!

Padlóápoló
1 l/flakon
369 Ft/l 369

Ft/flakon
-32 %

549 Ft 

Partvis nyéllel*
piros vagy sárga fejjel
999 Ft/db

Higiénikus 
törlőkendő*
citromillattal
60 darab/csomag
11,32 Ft/db

/csomag

679 Ft

Nedves törlőkendő*
• általános vagy
• bútor
25 darab/csomag
27,96 Ft/db

/csomag

699 Ft

/darab

999 Ft

Szórófejes 
bútorápoló*
• általános vagy 
• fára
500 ml/flakon
1 398 Ft/l

/flakon

699 Ft

Ablaktisztító
• klasszikus vagy 
• citromillatú
1 l/flakon
299 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

számos tartozékkal

szórás - letörlés - felszívás

299Ft

/flakon
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Friss
zöldség és gyümölcs!

09.13 - 09.19. csütörtöktől szerdáig 

Zöld alma
I. osztály 
/kg
229 Ft/kg

Fehér szőlő
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

399
Ft/kg

-50 %

799 Ft 

Grapefruit
I. osztály 
/kg 
299 Ft/kg

Kígyóuborka
I. osztály 
/darab
119 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

119
Ft/darab

199 Ft 

-40 %

Sütőtök
I. osztály 
/kg 
149 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

229
Ft/kg

-54 %

499 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

149
Ft/kg

-40 %

249 Ft 

299
Ft/kg

-45 %

549 Ft 

269
Ft/csomag

-10 %

299 Ft 

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
200 g/csomag
1 345 Ft/kg
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

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. 37. hét

aldi-utazas.huKeresse ajánlatainkat honlapunkon:
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.

Foglalja le utazását még ma!
JÁRJUK BE EGYÜTT A VILÁGOT!

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.  

AJÁNDÉK JOHNSON & JOHNSON UTAZÓSZETT 

AZ ALDI 10. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL!

Meggynektár
50 %-os gyümölcstartalom
1 l/doboz
279 Ft/l

279
Ft/doboz

-30 %

399 Ft 

559
Ft/csomag

-30 %

799 Ft 

349
Ft/tégely

-30 %

499 Ft 

239
Ft/csomag

-20 %

299 Ft 

279
Ft/csomag

-22 %

359 Ft 

Grillsajtkészítmény
többféle 
280 g vagy 200 g/csomag
1 996,43 / 2 795 Ft/kg

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

Snack  
kolbász
csípős vagy 
csemege
100 g/csomag 
2 390 Ft/kg

Hummus 
csicseriborsópüré
natúr szezámmaggal vagy  
pikáns vagy sütőtökös
200 g/tégely
1 745 Ft/kg

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

Tejföl
12 % zsírtartalom 
450 g/pohár
442,22 Ft/kg

Kápia paprika
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

Póréhagyma
I. osztály 
/darab 
129 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

129
Ft/darab

-48 %

249 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

399
Ft/kg

-42 %

699 Ft 

199
Ft/pohár

239 Ft 

-16 %

09.15 - 09.16. szombat - vasárnap


