
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 09.27. CSÜTÖRTÖKTŐL 10.03. SZERDÁIG    

Háziállatfekhely*
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

Baba vagy kisgyermek  
hálózsák*
2 499 Ft/db

/darab

2 499 Ft

aldi.hu

SZÜLETÉSNAPI
AJÁNLAT!

háháhháháháháh lólólóllólóló
2 42 42 42 99 9999 99999 FFFFF

Érvényes  
09.27-től 10.03-ig!

állandó  
kínálatunkból

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

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

239
Ft/üveg

-20 %

299 Ft 

249
Ft/doboz

-16 %

299 Ft 

189
Ft/doboz

-17 %

229 Ft 

Őszi dekoráció*
2 vagy 1 darab/készlet
999 Ft/készlet/db

/készlet/darab

999 Ft

Almalé
100 % gyümölcs-
tartalom
1 l/doboz
189 Ft/l 659

Ft/darab
-25 %

879 Ft 

Ementáli sajt
400 g/darab
1 647,50 Ft/kg

  09.30. vasárnaptól

  09.27. csütörtöktől

  09.27. csütörtöktől
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AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Érvényes  
09.27-től 10.03-ig!tálalási javaslat

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

499
Ft/kg

-28 %

699 Ft 

199
Ft/tégely

-20 %

249 Ft 

549
Ft/tégely

-21 %

699 Ft 

Friss sajt
zöldfűszeres vagy 
light vagy tejszínes
200 g/tégely
995 Ft/kg

Kenhető keverék
68 % vajtartalommal
natúr vagy sózott
250 g/tégely
2 196 Ft/kg

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

149
Ft/csomag

-25 %

199 Ft 

499
Ft/csomag

-30 %

719 Ft 

149
Ft/csomag

-25 %

199 Ft 

Sertéspárizsi
szeletelt
150 g/csomag
993,33 Ft/kg

429
Ft/csomag

-40 Ft

469 Ft 

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

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

Lasagne
1 kg/csomag
799 Ft/kg

799
Ft/csomag

-20 %

999 Ft 

tálalási javaslat

1 199
Ft/kg

-300 Ft

1 499 Ft 

139
Ft/csomag

-22 %

179 Ft 

Csirkemell- vagy 
pulykacombsonka
szeletelt
100 g/csomag
1 390 Ft/kg

ALDI | 2

 
Sertéstarja
darabolt, 
vákuumcsomagolt 
/kg
1 199 Ft/kg



09.29. szombatig

Érvényes  
09.27-től 10.03-ig!

Érvényes  
09.27-től 10.03-ig!

279
Ft/darab

-12 %

319 Ft 

649
Ft/üveg

-27 %

899 Ft 

899
Ft/üveg

-25 %

1 199 Ft 

549
Ft/csomag

-21 %

699 Ft 

399
Ft/üveg

-33 %

599 Ft 

115
Ft/tégely

-22 %

149 Ft 

319
Ft/csomag

-20 %

399 Ft 

Krémtúró
vaníliás vagy 
vaníliás-mazsolás vagy 
kekszes vagy epres
90 g/tégely
1 277,78 Ft/kg

Joghurt*
sárgabarackos vagy 
szedres vagy
málnás vagy 
citromos-lime-os
150 g/pohár
926,67 Ft/kg

 
Egész mogyorós 
csokoládé
tej- vagy étcsokoládé
100 g/darab 
2 790 Ft/kg

 
Hasábburgonya
sütőben süthető
1 kg/csomag 
319 Ft/kg

Kemencés 
sokmagvas 
vekni
405 g/darab
590,12 Ft/kg

239
Ft/darab

-20 %

299 Ft 

 
Schokobons
tejes krémmel és 
mogyoródarabkákkal 
töltött csokoládébonbon
125 g/csomag
4 392 Ft/kg

Grissotti
szezámmagos vagy 
szezámmagos-mákos-
lenmagos vagy 
olívaolajos-sós
200 g/csomag
1 645 Ft/kg 329

Ft/csomag
-17 %

399 Ft 

 
Szemes kávé
500 g/csomag
1 998 Ft/kg 999

Ft/csomag
-20 %

1 249 Ft 

Mártás
édes-savanyú vagy 
édes-savanyú  
ananásszal vagy 
csípős szecsuáni
400 g/üveg
997,50 Ft/kg

Villányi Cuvée 
védett eredetű, 
száraz vörösbor
0,75 l/üveg
865,33 Ft/l

SAN ZENONE
Chianti
száraz olasz vörösbor
DOCG 
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

14 - 16 °C 

SÜLTEKHEZ, 
PÖRKÖLTEKHEZ

VILLÁNY

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18 °C

HÚS- ÉS 
VADÉTELEKHEZ

OLASZORSZÁG

Kapható 09.27-től 
a készlet erejéig!

139Ft

/pohár
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.09.30. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

279
Ft/doboz

-20 %

349 Ft 

599
Ft/csomag

-25 %

799 Ft 

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

109
Ft/darab

-35 %

169 Ft 

179
Ft/darab

-25 %

239 Ft 

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

Málna vagy 
áfonya 
500 g/csomag
1 198 Ft/kg

Mediterrán szalámi vagy 
alpesi szelet
szeletelt 
100 g/csomag
4 190 Ft/kg

419
Ft/csomag

-30 %

599 Ft 

599
Ft/csomag

-28 %

839 Ft 

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

Darált sertéshús
zsírtartalom: max. 20 % 
500 g/tálca 
958 Ft/kg 479

Ft/tálca
-20 %

599 Ft 

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

Háromnegyed 
zsíros vaj
60 % zsírtartalom
100 g/darab
1 790 Ft/kg
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849
Ft/darab

-150 Ft

999 Ft 

279
Ft/darab

-24 %

369 Ft 

Vastagkolbász
csemege vagy 
paprikás 
500 g/darab
1 698 Ft/kg Zöldséges vagy 

sajtos 
baromfipárizsi
500 g/darab
558 Ft/kg



10.03. szerdáig

Kapható 09.30-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 09.30-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 09.30-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 09.30-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 09.30-tól 
a készlet erejéig!

89
Ft/darab

-25 %

119 Ft 

69
Ft/darab

-30 %

99 Ft 

Túrós táska
95 g/darab
726,32 Ft/kg

269
Ft/doboz

-27 %

369 Ft 

Csokoládé
100 g/doboz
2 690 Ft/kg

Joghurt Schnitte
joghurt- és málnakrémes 
piskótaszelet
28 g/darab
3 178,57 Ft/kg

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

Csokoládé*
banánkrémes vagy körtekrémes vagy 
karamellkrémes vagy szilvakrémes
100 g/darab
5 490 Ft/kg

349
Ft/csomag

-30 %

499 Ft 

449
Ft/csomag

-25 %

599 Ft 

279
Ft/doboz

-30 %

399 Ft 

599
Ft/flakon

-25 %

799 Ft 

 
Vodka 
37,5 % alkohol-
tartalom 
0,7 l/üveg 
2 855,71 Ft/l

1 999
Ft/üveg

-700 Ft

2 699 Ft 

Finom-
mosószer
41 mosáshoz 
elegendő 
többféle  
1,5 l/flakon
399,33 Ft/l

Diákcsemege
egzotikus vagy 
klasszikus
200 g/csomag
2 245 Ft/kg

Kókusztej
400 ml/doboz 
697,50 Ft/l

Kuszkusz*
paradicsomos- 
zöldfűszeres vagy
marokkói módra
2 x 125 g/doboz
2 396 Ft/kg

599Ft

/doboz

249Ft

/csomag

699Ft

/doboz

549Ft

/csomag

549Ft

/darab

Prémium gombamártás*
250 ml mártáshoz
többféle
36 g, 34 g vagy 31 g/csomag
6 916,67 / 7 323,53 / 
8 032,26  Ft/kg

Szalvétagombóc főzőtasakban*
390 g/csomag
1 407,69 Ft/kg

 
Tonhaltekercs*
chili- vagy thai vagy
curry-ananász 
mártásban
200 g/doboz
3 495 Ft/kg
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/darab

2 799 Ft

Gyermek plüss fürdőköntös*
puha plüssanyag, egyes  
modellek kapucnival
méret: 98/104 - 146/152
2 799 Ft/db

  40 °

1 darab átfordítható flitteres 
motívummal és 1 darab 
nyomott motívummal

Agymenők kvízkártya*
szórakoztató és gondolkodtató feladatok, 
játék a családdal, a barátokkal vagy  
akár egyedül, 3 - 11 éves kor között ajánlott
1 699 Ft/csomag

/csomag

1 699 Ft

Gyermek hosszú ujjú póló,  
2 darab*
100 % pamut, bőrbarát anyag 
és kényelmes viselet
méret: 110/116 - 146/152
2 darab/csomag
1 399,50 Ft/db

/csomag

2 799 Ft

k í káők k

1 darab sötétben világító 
motívummal és 1 darab 
nyomott motívummal

Kisgyermek hosszú ujjú póló,  
2 darab*
100 % pamut, bőrbarát anyag 
és kényelmes viselet
méret: 86/92 - 110/116
2 darab/csomag
749,50 Ft/db

/csomag

1 499 Ft

/darab

1 499 Ft

Lányka téli leggings*
bőrbarát anyag és rendkívül  
kényelmes viselet, az elasztán-
tartalomnak köszönhetően  
optimálisan illeszkedik  
és megfelelő mozgás- 
szabadságot biztosít
méret: 116 - 164
1 499 Ft/db

GYERMEKEKRE SZABOTT
AJÁNLATOK

A törölhető filctollkészlet, 8 darabos termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll 
rendelkezésre. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

/doboz

2 999 Ft

Süniálom társasjáték*
vidám családi társasjáték,  
nem csak óvodásoknak,  
a cél: minél több levelet  
kell összegyűjteni  
a süncsalád nyugodt téli  
álmának biztosításához
2 999 Ft/doboz

különböző színek 
és modellek

öntös*

örölhető filctollkészlet, 8 darabos termék csak a kés

Törölhető filctollkészlet,  
8 darabos*
beépített radírral, ragyogó színek
8 darab/készlet
124,88 Ft/db 999

Ft/készlet
-300 Ft

1 299 Ft 

különböző színek 
és modellek

különböző színek 
és modellek
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Mintás gyermek paplan*
vidám motívumokkal, pl. Jégvarázs,  
Benjámin, az elefánt vagy Bosszúállók
méret: kb. 140 x 200 cm
6 499 Ft/db

/darab

6 499 Ft

különböző 
motívumokkal

Gyermek könyv  
2 000 matricával*
rajzoláshoz, tervezéshez, ragasztáshoz 
vagy színezéshez, többféle cím
1 799 Ft/db

/darab

1 799 Ft

Gyermek  
ismeretterjesztő könyv*
ismertető a test felépítéséről,  
működéséről vagy részeiről
2 299 Ft/db

Kreatív könyv  
gyermekeknek*
kreatív matricás  
foglalkoztatókönyv  
gyermekeknek,  
többféle cím
1 699 Ft/db

/darab

1 699 Ft

Gyermek ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
5 999 Ft/garnitúra

/garnitúra

5 999 Ft

  60 °

mm

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

Mesefilm DVD*
többféle cím
999 Ft/db

/darab

999 Ft

Gyermek alumíniumkulacs*
vidám motívumokkal, gyermekbarát 
zárókupakkal és kifolyásbiztos ivónyílással, 
űrtartalom: kb. 0,4 l
799 Ft/db

A gyermek alumíniumkulacs termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és válasz-
tékban áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem 
minden motívummal vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

/darab

2 299 Ft

/készlet/darab

1 199 Ft

Gyermek étkészlet*
• tányérkészlet, 4 részes: Ø 20,5 cm vagy
• pohárkészlet, 4 részes: kúp alakú forma, 

magasság: kb. 9,8 cm, Ø kb. 7,4 cm,  
űrtartalom: kb. 250 ml vagy

• kancsó, 1 darab: magasság: kb. 16,5 cm,  
Ø kb. 9,5 cm, űrtartalom: kb. 850 ml

4 vagy 1 darab/készlet
299,75 / 1 199 Ft/db

Matricás foglalkoztatókönyv*
31 gazdagon illusztrált kép matrica ragasztáshoz vagy  
színezéshez, rengeteg kiszínezhető motívum  
és több mint 250 újra felragasztható matrica,  
3 éves kortól ajánlott, többféle cím
1 499 Ft/db

/darab

1 499 Ft

elősegíti a motorikus készség 
és a kreativitás fejlődését

799
Ft/darab

-500 Ft

1 299 Ft 

Kreatív kön

,5 cm, 

Ftt

kb. 850 ml
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Baba zokni vagy harisnyanadrág*
kellemes viselet, nyomásmentes varrás a lábujjaknál,  
az elasztántartalomnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik
• zokni, 2 pár: frottíranyag csúszásgátló pöttyökkel,  

vidám motívumokkal és mintákkal 
méret: 12/14 - 23/26 vagy

• harisnyanadrág, 1 darab: sima kötéssel és vidám motívumokkal 
méret: 50/56 - 86/92

2 pár vagy 1 darab/csomag
299,50 Ft/pár / 599 Ft/db

Kisgyermek mikropolár overál*
kellemesen puha és meleg, elöl végig cipzáras 
a könnyebb fel- és levétel érdekében,  
levehető kapucnival
• 62/68 - 74/80-as méret: ráhúzható a kézre és a lábra vagy
• 86/92-es méret: ráhúzható a kézre
méret: 62/68 - 86/92
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

Baba- vagy kisgyermek 
szabadidőnadrág*
széles és puha derékrésszel
méret: 62/68 - 98/104
1 399 Ft/db

/darab

1 399 Ft

/csomag/darab

599 Ft

Baba vagy kisgyermek  
hálózsák*
a bő szabás megfelelő 
mozgásteret biztosít alvás közben 
hossz: 70, 90 vagy 110 cm
2 499 Ft/db

/darab

2 499 Ft

kisgyermek Baba vagy k
hálózsák*

gy

l lőbő bá f

/darab

különböző színek 
és minták

különböző színek  
és modellek

ÖRÖKMOZGÓKNAK

Bio pamut a GOT 
szabvány szerint - 
természetesen jó:

Baba body bio pamuttal, 3 darab*
hosszú ujjú, bőrbarát és rendkívül kényelmes viselet, 
az alsó patentok megkönnyítik a fel- és levételt
méret: 62/68 - 98/104
3 darab/csomag
833 Ft/db

a szürke modell 
kivételével:

bélés:

különböző színek 
és minták

Organic 
Certified by CU 817648

/csomag

2 499 Ft
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Baba fürdetőkád hőmérővel*
102 cm-es, újszülöttkortól használható,  
gyönyörű színei és vidám grafikái  
élvezetesebbé teszik a fürdést
3 499 Ft/db

/darab

3 499 Ft

/garnitúra/darab

1 699 Ft

Baba vagy kisgyermek 
frottírpizsama*
puha frottíranyag, bőrbarát és  
rendkívül kényelmes viselet
• pizsama vagy
• overál
méret: 62/68 - 86/92
1 699 Ft/garnitúra/db

különböző színek 
és modellek

/garnitúra

1 999 Ft

Baba vagy kisgyermek polárdzseki, 
sapkával vagy fejpánttal*
kellemesen puha poláranyag, hozzáillő sapkával vagy 
fejpánttal, kapucnival vagy állógallérral, elöl cipzárral és 
oldalsó, ill. rávarrt zsebekkel
méret: 74/80 - 110/116
1 999 Ft/garnitúra

különböző modellek

Gyermek melamin étkészlet, 3 részes*
a készlet tartalma: tányér, tálka és pohár
3 darab/készlet
2 499 Ft/készlet

/készlet

2 499 FtFFt

különböző készletek 
és színek

Bio gyümölcspüré
100 % gyümölcsből
többféle
100 g/tubus
1 990 Ft/kg

199
Ft/tubus

-23 %

259 Ft 
állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.27-től 09.29-ig!

B
10
tö
10
1 9

áá
kk

ÉÉ
00

Babavíz
1 l/palack
109 Ft/l

109
Ft/palack

-31 %

159 Ft 

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.27-től 09.29-ig!

Éjszakai világítás gyermekeknek, 
csillagos égbolt kivetítéssel*
• megnyugtató éjszakai világítás gyermekek  

számára, színváltás funkció (zöld, kék, piros),  
10-féle altatódal és 5-féle természethang

• automatikus kikapcsolás 30 vagy 15 perc után
• LCD-kijelző idő-, hőmérséklet- és dátumkijelzéssel, 

valamint ébresztőfunkcióval
4 499 Ft/db

/darab

4 499 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.

külö bö ő színekkülönböző színek különböző színek 
és modellekés modelleekk

Kubu*
• alma 100 % gyümölcs- 

tartalommal vagy
• málna vagy
• multivitamin
300 ml/palack
596,67 Ft/l

/palack

179 Ft

különböző színekben

/készlet

2 599 Ft

Miniautó-készlet, 3 részes*
egyes alkatrészek mozognak menet közben 
vagy az autók nyomásra elindulnak, az 
autók masszív ABS-műanyagból készültek, 
12 hónapos kortól ajánlott
3 darab/készlet
2 599 Ft/készlet
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Jógakellékek vagy  
pilates-gyűrű*
• jógakellékek, 2 részes: a készlet 

tartalma egy jógatégla  
(méret: 10 x 15 x 23 cm) és egy  
jógaheveder (méret: 175 x 3,6 cm) vagy

• pilates-gyűrű, 1 darab: párnázott 
fogórésszel, Ø 38 cm  

2 vagy 1 darab/készlet
1 799 Ft/készlet/db

Masszírozólabda-készlet,  
2 részes*
• szimpla és dupla labda
• az izmok és a kötőszövet  

önálló masszírozásához
• serkenti a véráramlást  

és ellazítja a merev végtagokat
• Ø 8 cm vagy Ø 12 cm
2 darab/készlet
2 999 Ft/készlet

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

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.27-től 09.29-ig!

kínákínáá

ÉrvéÉrvé
09.209.9.2

100 % Pure Whey fehérjepor
• bourbon vaníliás vagy
• csokoládés
454 g/csomag
6 583,70 Ft/kg

Szénhidrátcsökkentett proteinszelet
többféle
3 x 45 g/doboz
5 918,52 Ft/kg

SPORTOSAN
AZ ŐSZBE

/doboz

899 Ft

D3-vitamin*
1 600 NE
30 darab/doboz
29,97 Ft/db

/doboz

999 Ft

C-vitamin  
1 000 mg*
csipkebogyó-kivonattal
30 darab/doboz
33,30 Ft/db

FFt

attal

119
Ft/palack

-25 %

159 Ft 

799
Ft/doboz

-20 %

999 Ft 

jógakellékek, 2 részes

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.27-től 09.29-ig!

kü
lönböző színekben

multifunkcionális 
szalag, 1 darab

Fitneszszalag*
az izomzat erősítéséhez és a nyújtógyakorlatok 
célzott segítéséhez
• gumiszalag, 2 darab: 1 darab erős és 1 darab 

közepes ellenállású, hossz: 32 cm vagy
• multifunkcionális szalag, 1 darab: hossz: 270 cm, 

16 levarrt szakasszal a változatos edzéshez
2 vagy 1 darab/készlet
2 499 Ft/készlet/db

k i álisl ifl if k i ális

/készlet/darab

2 499 Ft

Modell: Marina C.
                   HOFER Ausztria munkatárs

Modell: Petra T.
                   HOFER Ausztria munkatárs

/készlet/darab

1 799 Ft

pilates-gyűrű, 1 darab

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.27-től 09.29-ig!

D3 vviitamin*

t

/készlet

2 999 Ft

különböző színekben

gumiszalag, 2 darab

étrend-kiegészítő készítmény étrend-kiegészítő készítmény

2 989
Ft/csomag

-500 Ft

3 489 Ft 

ALDI | 10



Női vagy férfi fitnesznadrág*
•  női nadrág: egyszínű hosszú nadrág vagy  

szűkszabású 3/4-es nadrág nyomott mintával 
méret: 34 - 42 vagy

•  férfi rövidnadrág: egyszínű 
méret: 48 - 56

2 499 Ft/db

Masszázshenger*
• sokoldalú fitneszeszköz a hát, a karok, a lábak stb.  

önálló masszírozásához
• sport előtti bemelegítő edzésként vagy edzés után  

ideális az izomregeneráció meggyorsításához 
• anyaga: EPP- (habosított polipropilén) henger  

speciálisan strukturált felülettel, a különlegesen  
mélyreható masszázsért 

• edzéstervvel
• hosszúság: kb. 33 cm, Ø 13 cm
3 499 Ft/db

Sportmelltartó  
vagy -top*
varrás nélküli kidolgozás, a melltartó 
hátul kapcsos, a top keresztpánttal, 
lélegző, gyorsan száradó anyagból
méret: 36/38 - 44/46
1 799 Ft/db

Női vagy férfi fitneszpóló*
fitneszpóló vagy pántos top, egyes modellek  
Mesh-betétekkel, kerek nyakkivágással
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
1 499 Ft/db

/darab

1 499 Ft

Vitakid C+D3  
gumivitamin*
cukormentes
50 darab/doboz
39,78 Ft/db

/doboz

1 989 Ft

Actival Kid  
omega-3  
gumivitamin*
cukormentes
30 darab/doboz
73,30 Ft/db

/doboz

1 089 Ft

/darab

2 499 Ft

/darab

4 999 Ft

Női vagy férfi  
kapucnis fitneszfelső*
végig cipzáras, két oldalsó zsebbel,  
megkötős kapucnival, ill. a férfi ujjatlan modell  
kapucnival és kenguruzsebekkel
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
4 999 Ft/db

i  
A beállítható vibrációval (5 - 16 Hz) hatékonyabban végezhetőek a gyakorlatok, mivel lényegesen több izomösszehúzódás történik, 
mint statikus felületen, ezért gyakran már néhány perces edzés is elegendő az izomerő növeléséhez. A különböző fitneszgyakorlatok 
mellett a vibrációs tréner hátfájdalmak vagy izommerevség enyhítésére is alkalmas.

/darab

1 799 Ft

/darab

3 499 Ft

/darab

44 990 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 e
tájé

speciálisan struktur
mélyreható masszá

• edzéstervvel
• hosszúság: kb. 33 c
3 499 Ft/db

vavall KiKidd 
ga-3
ivitamin*

/dara

égekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti 
ikus-hulladek/ oldalon talál.

Vibrációs tréner*
• váltakozó oldali rezgések
• 20 szabályozható sebességfokozat 
• 5 automatikus program és 1 manuális program
• tapadókoronggal ellátott lábak a stabil tartás érdekében
• tartozékok: távirányító, edző-DVD és támasztómarkolatok
• max. terhelhetőség: 120 kg
• méret: 73 x 40 x 16 cm (ho x szé x ma)
• tömeg: 17,5 kg
44 990 Ft/db

LCD-kijelzővel

opcionálisan beépíthető markolatok 
fekvőtámaszhoz

masszázshenger 
különböző színekben

Modell: Matthias S. 
                   HOFER Ausztria munkatárs

Actival Kid  
rágótabletta*
eperízű
30 darab/doboz
36,30 Ft/db

Vitak

i  
A masszázshenger kiválóan alkalmas az izom pólyák  
és a kötőszövet egyszerű és hatékony önálló masszíro-
zásához, az izomhúzódások oldásához és a vérellátás 
javításához. Ezenkívül a masszázshenger egyen-
súlyozási és erősítő gyakorlatokhoz is használható. 
Segítségével az izomzat rugalmassága, valamint 
teljesítőképessége javítható.

/doboz

2 199 Ft

Actival Kid  
gumivitamin*
ajándék intelligens  
gyurmával
50 darab/doboz
49,78 Ft/db

/doboz

2 489 Ft

Női
kap
végi
meg
kapu
női m
férfi 
4 999

Vibrációós s trtrtrénééénénererer***
• váltakozó oldali rezgések
• 20 szabályozható sebességfokozat

LL

Modell: Manuel S. 
                   HOFER Ausztria munkatárs

étrend-kiegészítő készítmény étrend-kiegészítő készítmény étrend-kiegészítő készítmény étrend-kiegészítő készítmény
ALDI | 11



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.09.27. csütörtöktől

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.

Őszi dekoráció*
különböző modellek
2 vagy 1 darab/készlet
999 Ft/készlet/db

/készlet/darab

999 Ft ŐSZI HANGULATOT!
VARÁZSOLJON

Origami könyv gyermekeknek*
kreatív időtöltés gyermekeknek, mesék, hajto-
gatási útmutatók és papírok a hajtogatáshoz, 
többféle cím
1 799 Ft/db /darab

1 799 Ft

vékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) K) KKKKK) KKK) ormormrorormmm. rr. rrrrrr. endendendenddddnenddeennnendendendee eleeleeleeeeeeeleee elelleeellee t st stt zzzezezerzezerintinttti tiii i tttájéá koztatást a https://www.aldi.
u/hu/informaciok/szolgaltatasassok//k//k/k//////k/k/okkkko elelelelleeleleeleeek uuuuuuuuus-hssss ulladek/ oldalon talál.

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

egyes készletek útmutatóval 

Őszi / téli barkácskészlet*
• csillogó készlet vagy
• ragasztószalagok vagy
• barkácsfilc vagy
• origamipapír stb.
1 499 Ft/készlet

/készlet

1 499 Ft

04-31-1852

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

1 299 Ft

időzítő
órás

LED-es viaszgyertya*
természetesen lobogó gyertyaláng-  
hatással, elemekkel együtt
• tömbgyertya vagy
• gömbgyertya vagy
• szögletes gyertya 
1 299 Ft/db

különböző színekben

különböző 
motívumokkal

Prémium rusztikus gyertya*
méret: 150 x 68 mm, égési idő: kb. 53 óra
999 Ft/db

/darab

999 Ft
különböző modellek

Őszi illatgyertya üvegben*
égési idő: kb. 36 óra
999 Ft/db

/darab

999 Ft

különböző illatok  
és motívumok

Dekoratív vázaszett fatálcán*
 7 darab váza átlátszó üvegből
kerek vagy szögletes tálcán
3 999 Ft/szett

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

/szett

3 999 Ft

különböző dekorációs célokra

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.

Textilgömb  
LED-fényfűzér*
15 darab levehető  
textilgömbbel,  
elemekkel együtt
2 999 Ft/db

különböző színek  
és modellek

különböző színekben

/darab

2 999 Ft

időzítő
órás

kiegészítők nélkül

különböző színekbenkülönböző színekbenkben

ALDI | 12



09.30. vasárnaptól

Mécses-utántöltő,  
6 darab*
égési idő: kb. 9 óra
6 darab/csomag
33,17 Ft/db

/csomag

199 Ft

/darab

899 Ft

Temetői LED-mécses*
teljesen veszélytelen és biztonságos, nincs égési-
sérülés-veszély meggyújtáskor, nincs koromképződés, 
nem alszik ki sem szélben, sem esőben,  
égési idő: kb. 150 nap, elemekkel együtt 
899 Ft/db

Ívelt tetejű 
üvegmécses*
égési idő: kb. 10 óra
149 Ft/db

/darab

149 Ft

ÍvÍv
üüüüüüü
égég
14

Fedeles  
üvegmécses*
égési idő: kb. 8 óra
99 Ft/db

/darab

99 Ft

Fedeles antik 
üvegmécses*
nagy méretű,  
égési idő: kb. 30 óra
399 Ft/db

/darab

399 Ft

Örökmécses*
égési idő: kb. 168 óra
499 Ft/db

/darab

499 Ft

/doboz

109 Ft

Extra hosszú gyufa*
ideális tűzgyújtó mécsestartókhoz,  
dobozonként kb. 50 darab  
10 centiméteres gyufaszál
50 szál/doboz
2,18 Ft/szál

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

EMLÉKÉRE
SZERETTEINK

különböző színekben

Falámpás*
6 különböző modell  
beltéri dekorációhoz,  
max. magasság: 40 cm
3 999 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

sségtességteljesljessssséééggtteelljjeess
kodákodás jelzéelzés jelzéseseskkoooddáááss jjeeelzélzééseseslllzzzéééésssee

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.

Üvegmécses*
olajmécsessel együtt, 
égési idő: kb. 60 óra
399 Ft/db

/darab

399 Ft

különböző modellek

/darab

3 999 Ft

Tégla alakú 
mécses*
égési idő: kb. 6 óra
149 Ft/db

/darab

149 Ft

ALDI | 13
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09.30. vasárnaptól

/darab

1 399 Ft

/darab

2 599 Ft

/csomag

699 Ft

/darab

2 499 Ft

Colour Watch karóra  
fémházzal*
kiváló minőségű fémház  
(Ø 36 vagy 39 cm), egyes  
modellek forgatható felső  
gyűrűvel, minőségi kvarc  
óramű, szilikon óraszíj,  
10 bar nyomásig vízálló,  
elemmel együtt
2 499 Ft/db

különböző színek  
és modellek

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

749 Ft

Női hosszított felső*
hosszú ujjú, különböző színekben  
és különböző nyakkivágásokkal
méret: 36/38 - 44/46
1 399 Ft/db

Női mikroszálas bokazokni 
vagy térdzokni*
puha anyag, 60 den,  
tökéletesen illeszkedik,  
egy méret
• bokazokni, 3 pár vagy
• térdzokni, 2 pár
3 vagy 2 pár/csomag
233 / 349,50 Ft/pár

MINDENNAPI

KÉNYELEM
MEGFIZETHETŐ ÁRON

Női sztreccsfarmer*
lovaglónadrág fazon, rugalmas 
derékrésszel, elöl álzsebekkel,  
divatos színekben
méret: 36/38 - 44/46
2 599 Ft/db

nnnn óróróróraaa
sigigsigsigsig vvvv
üüütttttttt

Mindig. Jobban. Okosabbanvasárnaptól

/darab

Ft

/darab

FFt

/darab

FFt

hhhh kkkkararaaróróróróra a aa

ééémhámhámhámház 
eeeegyegyegyegyegyegy ssss

atatatata ó fó fó fó fó fó felselselselsee őőő ő
gigigigig kvkvkvkvkvk arcarcarcarca  
aszaszaszaszszszíjíjíjíj

különböző színekkülö bö ő í ekkülönbbböző szööö őnböző színeíínekkkkk 
éé d ll kés modellekééés modddelllodelles modellekkkk

ezéezéezéezééezésekseksekekss kelkelkell kakakkakapcspcspcspcsp olaolaolaolaatostostostost huhuhuhullallallalaadékdékdékdékékdékgazgazggazgazdáldáláláldálddá kodkodkododásiásiásiás  
KKKormormormororm. r. rr. rrendendendendendeleeleelelet st st sszerzererzezerintintintintnti ti ti tii tájéáájéájéáájékozkozozko tatattatatt ástástástástást tevtevtevevtevékeékeékeékeékeékeékenysnysnysnyysy égeégégégeégeég krőkrőkrőkkrőkről sl sl sl sl ss ózólólzólzóló 1ó 1ó 1ó 1ó 97/97//97/97 2012012012014444. (VI(VI(VI(VI(VIII.II.IIIIII 1.1.1.) K) KK) KK
olgolgolgolgolgaltaltaltaltaltataataataataatasoksoksoksoksss /el/el/e/elektektektektromromromromromos-os-os-os vagvagvaggva y-y-y-ya ha ha ha a ha ha httpttpttpttpttptttps:/s:/s:/s:/s:/s /ww/ww/ww/ww/wwww.aw.aw.aw.aww ldildildildidldi.hu.huhhu.hu.huhu/hu/hu/hu/hu/hu/hhu/in/in/ n/ininforforforforofo macmacmacmaciokiokiokioiokokk/sz/sz/sz/sz/sz/ ooo

eleeleeleleleektrktrktrktrktrktronionioniooonio kuskuskuskuskukus-hu-hu-hu-huhuhu-hullallallallalladekdekdekdekdd / o/ o/ o/ o/ oo/ oldaldldaldaldaldal lonlonlonlonoon tatatatatalállálálálállállá ..

Női hosszított felső*
hosszú ujjú, különböző színekben 
és különböző nyakkivágásokkal
méret: 36/38 - 44/46
1 399 Ft/db

Női sztreccsfarmer*
lovaglónadrág fazon, rugalmas 
derékrésszel, elöl álzsebekkel, 
divatos színekben
méret: 36/38 - 44/46
2 599 Ft/db

aszaszaszaszszzíj,íj,íj, 
íííízálzálzálzálzállló,ló,ló,ló,ló, 

Az Az AzAz Az eleeleeleelee ktrktrktrktrk romoomoomoomoom s és és ééés és ees es es eeeelekleklekleklekl trotrtrotrorooonikniknikknikikus us us uss berbereberbebeb endendendnendee

Női téli harisnyanadrág*
nem átlátszó, 60 den, rendkívül puha  
és testhez simuló anyag, jól melegít
méret: 36/38 - 44/46
749 Ft/db

kü
lö

nb
öző színek és m

inták
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kbA  
Zertifiziert durch 
Ecocert Greenlife 
151742

kbA 
Zertifizie
Ecocert G
151742

ert d
Gre

durch
enlife

kbA/kbT CU 812624

a szürke-melange 
modell kivételével:

sport-alsónadrág,  
5 darab:

/darab

3 499 Ft

Férfi kötött pulóver*
különböző nyakkivágásokkal,  
rendkívül kényelmes viselet 
méret: 48/50 - 58 
3 499 Ft/db

Férfi farmernadrág*
100 % pamut, klasszikus 5 zsebes  
fazon, egyenes szárú szabással
méret: 48 - 56
3 499 Ft/db

/darab

3 499 Ft

Férfi alsó*
kellemesen puha és bőrbarát anyag
• sport-alsónadrág, 5 darab:  

100 % pamut vagy
• boxeralsó, 3 darab
méret: S - XL 
5 vagy 3 darab/csomag
499,80 / 833 Ft/db

/csomag

2 499 Ft

Férfi alsópóló, 2 darab*
kerek vagy V-alakú nyakkivágással,  
az elasztántartalomnak köszönhetően 
tökéletesen illeszkedik  
méret: 44/46 - 56
2 darab/csomag
1 249,50 Ft/db

/csomag

2 499 Ft

/garnitúra

2 999 Ft

Férfi pizsama*
hosszú ujjú felsőrész nyomott motívummal, 
kerek vagy V-alakú nyakkivágással, hosszú 
szárú nadrág, egyes modellek passzéval
méret: 48/50 - 58 
2 999 Ft/garnitúra

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és modellek
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Háziállat-szállítótáska*
ideális utazáshoz és szabadidős tevé-
kenységekhez, a beépített rövid póráz 
biztonságos szállítást tesz lehetővé,  
a hálós betétek jó szellőzést biztosítanak
4 999 Ft/db

Háziállatfekhely* 
felhajtható
a rendkívül puha vattatöltetnek köszön-
hetően kényelmes fekhely, mindkét oldala 
használható, mosható, kosárként vagy 
takaróként is használható
2 999 Ft/db

/flakon

1 499 Ft

Tappancsápoló 
spray*
E-vitaminnal
100 ml/flakon
14 990 Ft/l

/csomag

599 Ft

/csomag

799 Ft

Gabonamentes  
jutalomfalat  
kutyáknak*
100 g/csomag
5 990 Ft/kg

hozzáadott cukor, mesterséges 
színezőanyagok és ízfokozók nélkül

áska*
didős tevé-
rövid póráz 
ehetővé, 
t biztosítanak

ancsápoló
y*

innal

Ftt

ó 

g

ÁLLATI JÓ
ÁRAK

latfekhely*
ató
ül puha vattatöltetnek köszön-

ényelmes fekhely, mindkét oldala 
ató, mosható, kosárként vagy 

nt is használható
db

különböző színek  
és méretek

/darab

2 999 Ft

Gabon
jutalom

háziállatok egyszerű 
szállításához

/darab

4 999 Ft

/doboz

499 Ft

különböző fajták

különböző méretek

/csomag

1 499 Ft

Kutya jutalomfalat*
• disznófül vagy
• pacal vagy
• marhatüdő
300 g/csomag
4 996,67 Ft/kg

Há iállat s állítótááska*

kkülönböző színekkülönböző színek 
és méretekés méretetekk

fejleszti a természetes 
rágási ösztöntrágási ösztöntrágási ösztönt

tiszta kéz, egyszerű 
adagolás

Csavart rágórúd
kutyáknak*
zsír- és kalóriaszegény,  
kedvelt jutalom, friss, prémium 
marhabőrből készült
120 g/csomag
6 658,33 Ft/kg

Kutyaeledel*
• ragu marhahússal és tésztával vagy
• ragu nyúlhússal és répával
800 g/doboz
623,75 Ft/kg
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/csomag

1 799 Ft
Beyond száraz  
kutyaeledel*
• lazaccal vagy
• báránnyal
1,4 kg/csomag
1 285 Ft/kg

Kutyaeledel sensitive*
speciálisan a táplálékra érzékeny 
kutyák számára készült eledel  
• junior vagy
• light vagy
• senior
400 g/doboz
722,50 Ft/kg

csak állati fehérjeforrás

Kutyaszalámi*
• vad vagy 
• marha ízesítéssel
1 kg/darab
229 Ft/kg

/darab

229 Ft

/csomag

459 Ft

Kutyavirsli*
tökéletes jutalomfalat  
kiváló minőségben
8 x 55 g/csomag
2 952,27 Ft/kg

/doboz

289 Ft
Macskaeledel
többféle
100 g/tégely
690 Ft/kg

Macskaalom 
8 l/csomag 
199,88 Ft/l

69
Ft/tégely

-22 %

89 Ft 

1 599
Ft/csomag

1 999 Ft 

-400 Ft

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.30-tól 10.03-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.30-tól 10.03-ig!

Száraz 
macskaeledel
2 kg/csomag 
299,50 Ft/kg

599
Ft/csomag

-70 Ft

669 Ft 

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
09.30-tól 10.03-ig!

Száraz macskaeledel*
felnőtt vagy kölyökmacskák  
részére, többféle
800 g/csomag
1 373,75 Ft/kg

/doboz

299 Ft

/tégely

199 Ft

/doboz

219 Ft
Kutyaeledel*
• marhával vagy 
• csirkével vagy 
• borjúval
1 240 g/doboz
176,61 Ft/kg

Macskaa

Ftt
1 240 g/doboz
176,61 Ft/kg

/d

/csomag

1 299 Ft

/csomag

1 099 Ft

8 liter

Pástétom kutyáknak*
pulykahússal, vadhússal  
és zöldségekkel
150 g/tégely
1 326,67 Ft/kg

Pástétom 
macskáknak*
• borjúval vagy
• csirkével
400 g/doboz
747,50 Ft/kg

Macskaeledel*
gabonamentes
4 x 100 g/csomag
1 147,50 Ft/kg

tiszta kéz, egyszerű 
adagolás
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/darab

4 799 Ft

Abroncstároló*
• alkalmas a szokványos személy- 

gépjármű abroncsokhoz  
225 mm abroncsszélességig

• 7 részes tartozékkészlettel
• egyszerűen összeszerelhető
• az abroncsok nem deformálódnak
• szabadonálló
4 799 Ft/db

Autószőnyegszett, 4 részes*
előre és hátulra, kopásálló,  
csúszásgátló, könnyen tisztítható,  
egyedileg méretre vágható
4 darab/szett
3 999 Ft/szett

/darab

899 Ft

a mágneslemeznek 
köszönhetően a telefon 

könnyen rögzíthető

/pár

3 499 Ft

/flakon

999 Ft

Autóápoló szer*
• metálfényező: egyszerre tisztít és políroz, ragyogóan  

csillogóvá varázsolja a felületeket, ápol és véd, 500 ml vagy
• szélvédőtisztító: tisztítja az üvegfelületeket, eltávolítja  

a szennyeződéseket, kiválóan oldja a rovarmaradványokat, 
óvja a gumi- és műanyag részeket, 500 ml vagy

• felnitisztító: bármely felnihez használható, a tisztításhoz 
nem szükséges kefe vagy súrolás, 400 ml vagy

• műszerfalápoló: intenzív ápolás minden műanyag 
felületen, antisztatikus hatású, megvédi a felületeket  
a repedezéstől, 300 ml vagy 

• kárpittisztító: erőteljes és mélyreható tisztítás, eltávolítja  
a kellemetlen szagokat, 250 ml vagy

• gumiápoló: a gumitömítések rugalmasak maradnak,  
véd az idő előtti elöregedéstől, a nyári ragadástól, a téli 
fagyástól, 75 ml

500 ml, 400 ml, 300 ml, 250 ml vagy 75 ml/flakon
1 998 / 2 497,50 / 3 330 / 3 996 / 13 320 Ft/l

/darab

34 990 Ft

ISOFIX-rendszerrel felszerelt vagy anélküli 
gépjárművekben is használható

NÉGY KERÉKEN

JOBBAN JÁR

Ülésvédő vagy  
csomagtéri takaró*
• ülésvédő takaró: bármely személy- 
 autóhoz és kisteherautóhoz használható,
 csattal egyszerűen rögzíthető, cipzáras,   
 így osztott hátsó ülésekhez is alkalmas
 méret: 145 x 165 cm vagy
• csomagtéri takaró: kombi gépjármű-  
 vekhez használható, csattal és tépőzárral   
 egyszerűen rögzíthető 
 méret: 155 x 170 cm
2 499 Ft/db

/szett

3 999 Ft

Csúszásgátló műszerfalra*
öntapadó, eltávolítható és lemosható, újra felhasználható
belső méret: 15,3 x 10 x 1,8 cm (ho x szé x ma)
899 Ft/db

Telefontartó*
• az autó szellőzőnyílására rögzíthető
• minden szokványos okostelefonnal 

kompatibilis 6" méretig
• a gömbcsuklóval optimálisan 

pozicionálható 
1 499 Ft/db

Flexibilis ablaktörlő lapát*
egyszerűen felszerelhető, egyenletes 
felületi nyomás, optimális eredmény
3 499 Ft/pár

Biztonsági gyermekülés*
DISCOVERY SL
• szabvány osztály: 2/3, testtömeg: 15 - 36 kg
• életkor: kb. 4 - 12 éves kor között
• a rugalmas, puha csatos ISOFIT-rendszerrel 

egyszerűen és biztonságosan beszerelhető 
az autóba 

• állítható magasságú fejtámla és pántok
• az ergonomikus kialakítású fejtámla  

kellemes alvási pozíciót tesz lehetővé
• magas, puhán párnázott oldalsó részek
• állítható dőlésszögű háttámla, amely min-

den gépjárműhöz optimálisan illeszkedik
34 990 Ft/db

a ma mm
köszkösszz

kökö

/darab

2 499 Ft

abroncsok nélkül

kiegészítők nélkül

11112155121111215523

típuslista:

gumiápoló: felnitisztító:

/darab

1 499 Ft

**
**  OAMTC teszt
gyermekülések 2016
jó
Britax Römer
Discovery SL 
auto touring 06/2016
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Friss
zöldség és gyümölcs!

09.27 - 10.03. csütörtöktől szerdáig 
FA

NT
ASZTIKUS

ÁR

mölcs!mömöllcs!ölclcscs!s!

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

999Ft

/tálca

rendszeres öntözést 
igényel
fényigényes, ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

mérsékeltenmérsékeltekeltenn

1 199Ft

/darab

rendszeres öntözéstrendszeres öntözéstndszeres öntözést

1 699Ft

/darab

799Ft

/darab

249Ft

/darab

rendszeres  
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

Csarab „Beauty Ladies”*
13 cm-es cserépben, licenccel rendelkező fajta, 
különlegesen hosszú virágzási idővel és sok 
bimbóval, kiválóan alkalmas erkélyládák,  
ágyások és dézsák beültetéséhez, 
kültérre, téltűrő
799 Ft/db

Krizantém
12 cm-es cserépben,
többféle színben
249 Ft/db

Árvácska, 6 darab*
6-os tálcában, kis- vagy nagyvirágú fajták, különböző élénk 
színekben, alkalmas tálakba, ládákba vagy ágyásokba való 
ültetéshez, téltűrő
6 darab/tálca
166,50 Ft/db

Pozsgás növény*
14 cm-es kerámiakaspóban, 
különböző, könnyen kezelhető fajták, 
pl. pozsgafa, fáskövirózsa, 
szemölcsliliom, törpebors stb., 
beltérre
1 199 Ft/db

Őszi növény*
13 cm-es kerámiakaspóban, 
könnyen kezelhető 
zöld növények, 
pozsgás növények 
és kaktuszok, beltérre
1 699 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

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

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Gránátalma
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

199
Ft/darab

-47 %

379 Ft 

Fehér szőlő
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

399
Ft/kg

-42 %

699 Ft 

Citrom
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

399
Ft/kg

Sárgarépa
I. osztály 
/kg
199 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

169
Ft/kg

-32 %

249 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

199
Ft/kg

-39 %

329 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

119
Ft/kg

-40 %

199 Ft 

Fejes káposzta
I. osztály 
/kg 
169 Ft/kg

Sütőtök
I. osztály 
/kg 
119 Ft/kg
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FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

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. 39. hét

aldi.hu

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FRISS ÉS MAGYAR

99
Ft/csomó

-44 %

179 Ft 

119
Ft/pohár

-40 %

199 Ft 

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

189
Ft/üveg

-27 %

259 Ft 

33
Ft/darab

-32 %

49 Ft 

Túrófánk
30 g/darab
1 100 Ft/kg

 
Pulykatokányhús 
pulykamellfiléből 
500 g/tálca 
1 598 Ft/kg 799

Ft/tálca
-20 %

999 Ft 

Spagetti 
durumbúzából
500 g/csomag
258 Ft/kg

129
Ft/csomag

-35 %

199 Ft 

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

319
Ft/üveg

-31 %

469 Ft 

Zöldborsó
660 g/üveg
406,45 Ft/kg
(töltőtömeg)

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

Zöldhagyma
I. osztály 
/csomó 
99 Ft/csomó

FRISS ÉS MAGYAR

299
Ft/doboz

-40 %

499 Ft 

1 ÉVES AZ ALDI UTAZÁS!

ÜNNEPELJEN VELÜNK BÁRHOL A VILÁGON!
aldi-utazas.hu

EGYSZERŰ            MEGBÍZHATÓ            OLCSÓ            KÉNYELMES            BIZTONSÁGOS

Kihagyhatatlan születésnapi ajánlatainkat keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

Az utazások közvetítője, illetve szervezője az ALDI együttműködő partnereként az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO - 000028)

09.29 - 09.30. szombat - vasárnap
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