
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 10.18. CSÜTÖRTÖKTŐL 10.24. SZERDÁIG    

AKCIÓ
Érvényes

:

10.18-TÓL 

10.24-IG

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

3 499 Ft

Ionizáló hajszárító*
3 499 Ft/db

/doboz

399 Ft

Piramistea*
20 x 2 g/doboz
9 975 Ft/kg

/csomag

2 999 Ft

Caffè Espresso*
1 kg/csomag
2 999 Ft/kg

è

aldi.hu

399
Ft/csomag

-24 %

529 Ft 

Gouda sajt
szeletelt, 
laktózmentes
250 g/csomag
1 596 Ft/kg

 
Toalettpapír
deluxe, 4 rétegű
10 x 160 lap/csomag
79,90 Ft/tekercs

Macskaeledel
aszpikos vagy
vegyes húsos vagy 
szárnyas vagy 
halas
12 x 100 g/doboz 
582,50 Ft/kg

699
Ft/doboz

-22 %

899 Ft 

129
Ft/doboz

-23 %

169 Ft 

Világos sör
4,2 % alkoholtartalom 
0,5 l/doboz
258 Ft/l

 
Alaszkai 
tőkehalfilé
MSC-tanúsítás
natúr
950 g/csomag  
1 156,84 Ft/kg

799
Ft/csomag

-250 Ft

1 049 Ft 

OKTÓBER 23-ÁN 
ZÁRVA TARTUNK!

Páramentesítő szett*
1 999 Ft/szett

/szett

1 999 Ft

1 099
Ft/csomag

-200 Ft

1 299 Ft 

  10.21. vasárnaptól

  10.18. csütörtöktől

  10.18. csütörtöktől

aldi.hu



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.18. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

399
Ft/csomag

-33 %

599 Ft 

449Ft

/doboz

 
Csirkemellfilé
szeletelt, védőgázas csomagolásban 
500 g/tálca
1 498 Ft/kg

Érvényes  
10.18-tól 10.24-ig!

Kiváló minőségű hazai vajkrém a Tolnatej Zrt.-től!

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

Újra szezonális kínálatunkban!

Kolbásszal töltött 
karaj
füstölt, főtt
80 g/csomag
2 487,50 Ft/kg

Marhapárizsi vagy 
light marhapárizsi vagy
borjúpárizsi
150 g vagy 100 g/csomag
1 326,67 / 1 990 Ft/kg

Csirke- vagy 
pulykamellsonka 
150 g/csomag
1 993,33 Ft/kg

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

Kocsonya
360 g/doboz
1 247,22 Ft/kg

Füstölt parenyica sajt
110 g/darab
2 081,82 Ft/kg

Dán szeletelt sajt
Dandesan vagy Caverna vagy Jütländer
200 g vagy 175 g/csomag
1 995 / 2 280 Ft/kg

219
Ft/csomag

-26 %

299 Ft 

Darált sertéshús
zsírtartalom: max. 30 % 
500 g/tálca 
798 Ft/kg 399

Ft/tálca
-27 %

549 Ft 

229
Ft/darab

-17 %

279 Ft 

749
Ft/tálca

-130 Ft

879 Ft 

229
Ft/tégely

-16 %

275 Ft 

199
Ft/csomag

-33 %

299 Ft 199
Ft/csomag

-26 %

269 Ft 

299
Ft/csomag

-33 %

449 Ft 
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RAJT CÉL

A NAGY
DOBÁSA NAGY
DOBÁS

Vásároljon Pöttyös terméket 
minimum 500 Ft értékben 

és JÁTSSZON!

A 
ké

pe
k 

ill
us

zt
rá

ci
ók

.

A játék időtartama: 2018. október 1. – december 31.
Részletek és játékszabályzat: www.nagydobas.pottyos.hu

3x

3x1 MILLIÓ FORINTPöttyös bankkártya
tokkal

FŐDÍJ:

99
Ft/darab

-33 %

149 Ft 
Óriás vagy
fitt túró rudi
többféle
51 g vagy  
38 g/darab 
1 941,18 / 
2 605,26 Ft/kg

10.20. szombatig

Mandulavariáció*
többféle
200 g/csomag
4 995 Ft/kg

Cigánymeggy-
nektár*
35 % gyümölcs-
tartalom
1 l/doboz
379 Ft/l

199
Ft/csomag

-26 %

269 Ft 

Tepertős hatszög
85 g/darab
811,76 Ft/kg

Nutella B-ready
ropogós ostya kakaós 
mogyorókrémmel töltve
44 g/csomag
4 522,73 Ft/kg

279
Ft/csomag

-30 %

399 Ft 

Rostdús keksz
búzakorpával, 
hozzáadott cukor nélkül 
170 g/csomag 
1 641,18 Ft/kg

Papír zsebkendő
4 rétegű 
15 x 10 darab/csomag 
1,99 Ft/db

799
Ft/üveg

-400 Ft

1 199 Ft 

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

449
Ft/doboz

-150 Ft

599 Ft 

Gyümölcssaláta  
5-féle gyümölcsből
820 g/doboz
898 Ft/kg (töltőtömeg)

299
Ft/csomag

-25 %

399 Ft 

Bismarck hering*
400 g/üveg
2 268,18 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Pure joghurt*
alma-egres vagy 
kajszibarack
150 g/pohár
860 Ft/kg

Kapható  
a készlet erejéig!

499Ft

/üveg

Kapható 10.18-tól 
a készlet erejéig!

999Ft

/csomag

Kapható 10.18-tól 
a készlet erejéig!129Ft

/pohár

Kapható 10.18-tól 
a készlet erejéig!

379Ft

/doboz

69
Ft/darab

-30 %

99 Ft 
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.21. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

219
Ft/darab

-26 %

299 Ft  
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)

499
Ft/doboz

-23 %

649 Ft 

Füstölt szivárványos  
pisztrángfilé
ASC-tanúsítás
natúr vagy 
borsos vagy 
fokhagymás
125 g/csomag
4 792 Ft/kg

599
Ft/csomag

-33 %

899 Ft 

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

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

Baromfirúd
1 kg/darab
355 Ft/kg

Sajttal töltött 
csirkemell
1 kg/csomag
799 Ft/kg

519
Ft/darab

-30 %

749 Ft 

Kövön sütött pizza
sonkás vagy tonhalas vagy 
vegetáriánus vagy 
mozzarellás vagy 
szalámis vagy diavolo
430 g/darab
1 206,98 Ft/kg

499
Ft/csomag

-28 %

699 Ft 

Kemencés sült sonka
natúr sertéssonka vagy
borsos sertéssonka vagy 
mézes pulykamellsonka
150 g/csomag
3 326,67 Ft/kg

Csemege 
debreceni
300 g/csomag
1 330 Ft/kg

1 499Ft

/darab

Kapható 10.21-től 
a készlet erejéig!

Ízletes 
szalámi* 
csemege vagy 
paprikás
500 g/darab 
2 998 Ft/kg

399
Ft/csomag

-31 %

579 Ft 

355
Ft/darab

-14 %

415 Ft 

449
Ft/darab

-21 %

569 Ft 

799
Ft/csomag

-20 %

999 Ft 
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10.24. szerdáig

Cheerios Oats
gabonapehely zabbal*
natúr vagy fahéjas
350 g/doboz
1 854,29 Ft/kg

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

Kakaós vagy citromízű
krémmel töltött ostya
200 g/csomag
695 Ft/kg

Kakaós csiga
100 g/darab
690 Ft/kg

Pingui 
csokoládés, 
csokoládéval bevont, 
tejes sütemény
30 g/darab 
3 300 Ft/kg 99

Ft/darab
-16 %

119 Ft 

289
Ft/palack

-12 %

329 Ft 

Narancslé
classic vagy mild
PET-palackban
100 % gyümölcs-
tartalom
1 l/palack
289 Ft/l

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

2 399
Ft/üveg

-600 Ft

2 999 Ft 

Kutyaeledel
többféle 
300 g/tégely 
496,67 Ft/kg 149

Ft/tégely
-16 %

179 Ft 

 
Tortillachips
többféle 
300 g/csomag 
1 163,33 Ft/kg

349
Ft/csomag

-30 %

499 Ft 

599
Ft/üveg

-200 Ft

799 Ft 

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C 

LAZACSTEAKHEZ 
GRILLZÖLDSÉGEKKEL

SZEKSZÁRD

Kapható 10.21-től 
a készlet erejéig!

699Ft

/doboz

Kapható 10.21-től 
a készlet erejéig!

649Ft

/doboz

Kerekszemű 
rizs*
tejberizs 
készítéséhez
500 g/csomag
498 Ft/kg

Kapható 10.21-től 
a készlet erejéig!

249Ft

/csomag

Twist & Cake 
praliné*
sajttortaízű vagy 
almáspiteízű vagy 
csokoládétorta-ízű
115 g/doboz
6 078,26 Ft/kg

69
Ft/darab

-30 %

99 Ft 

139
Ft/csomag

-22 %

179 Ft 
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.18. csütörtöktől

/csomag

2 999 Ft

/csomag

2 999 Ft

Caffè Gustoso*
szemes, pörkölt kávé
1 kg/csomag
2 999 Ft/kg

è

Caffè Espresso*
szemes, pörkölt kávé
1 kg/csomag
2 999 Ft/kg

ffè

/csomag

999 Ft

Le Origini*
őrölt, pörkölt kávé
• Costa Rica vagy 
• Brasile vagy 
• Perú
250 g/csomag
3 996 Ft/kg

/doboz

399 Ft

Piramistea*
• szeder-áfonya vagy 
• eper-rebarbara vagy
• vörös áfonya-gyömbér vagy
• csipkebogyó-alma
20 x 2 g/doboz
9 975 Ft/kg

Omnia kávé*
szemes, pörkölt kávé
• Gold Crema vagy 
• Espresso vagy 
• Classic
1 kg/csomag
2 999 Ft/kg

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.

ksekk lkel kkapcs lolattos hhulllladékdékgazdáldálk dkodáás
orm. r dend lelett szeri tinti ti tájéájékkozt ttatá tást  

lolg ltalt tata ksok/ l/el ktektromos-vagy- 

/darab

4 999 Ft

Kávédaráló*
MKM 6 000
frissen őrölt kávébab a több aromáért
• nemesacél őrlőkés a precíz és  

alapos végeredményért
• a készülék csak felhelyezett  

tetővel működik
• biztonsági kapcsoló
• 75 g őrlési kapacitás
4 999 Ft/db

Fém tárolódoboz*
kávégép formájú, 3D-motívummal, 
többféle színben
méret: 18,5 x 13,5 x 7,5 cm
999 Ft/db

/darab

999 Ft

/csomag

2 999 Ft

ÍZEK ÉS FINOMSÁGOK
SZÍVMELENGETŐ
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Black&White*
instant kávé
180 g/üveg
7 772,22 Ft/kg

/csomag

649 Ft

Black&White*
őrölt, pörkölt kávé
250 g/csomag
2 596 Ft/kg

Gyümölcs- vagy rooibos tea*
• eper-narancs citromfűvel, 20 x 2 g vagy
• vörös áfonya kasvirággal, 20 x 2 g vagy
• gyümölcstea-válogatás, 20 x 2 g vagy
• rooibos teaválogatás, 20 x 1,5 g vagy 
• málna-birsalma csipkebogyóval, 20 x 1,5 g vagy
• mon cherry cseresznye csipkebogyóval, 20 x 1,5 g
20 x 2 g vagy 20 x 1,5 g/doboz
11 225 / 14 966,67 Ft/kg

/doboz

449 Ft

Tea
• citromos zöld tea, 20 x 2 g vagy
• variációk, 20 x 1,5 g
20 x 2 g vagy 20 x 1,5 g/doboz
7 475 / 9 966,67 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
10.18-tól 10.20-ig!

299
Ft/doboz

-25 %

399 Ft 

Koffeinmentes 
instant kávé
100 g/üveg
6 990 Ft/kg

699
Ft/üveg

-120 Ft

819 Ft 

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
10.18-tól 10.20-ig!

/doboz

499 Ft

Gyümölcstea*
• tőzegáfonya-echinacea vagy
• gránátalma-csipkebogyó
20 x 2 g/doboz
12 475 Ft/kg

/doboz

299 Ft

Grog tea*
• méz vagy
• szilva-fahéj vagy
• málna ízesítéssel
10 x 3 g/doboz
9 966,67 Ft/kg

Kávékapszula*
Dolce Gusto®**-kompatibilis
• Cortado, 88,2 g vagy
• Espresso, 84 g
14 darab/doboz
88,2 g vagy 84 g/doboz
13 594,10 / 14 273,81 Ft/kg

/üveg

1 399 Ft

/doboz

1 199 Ft

NESCAFÉ®** DOLCE GUSTO®** RENDSZERREL KOMPATIBILIS KÁVÉKAPSZULÁK
**Harmadik fél védjegyei nem kapcsolódnak a JACOBS DOUWE EGBERTSHEZ. A kompatibilis
    készülékek részletes listájához látogasson el a weboldalra: www.jacobskave.hu

Citromlé*
100 % gyümölcstartalom
1 l/palack
599 Ft/l

/palack

599 Ft

/palack

249 Ft

Tejital arabica  
kávéval*
• latte macchiato vagy 
• espresso macchiato vagy 
• cappuccino
250 ml/palack
996 Ft/l

/üveg

1 299 Ft

Instant kávé*
Classic Crema
200 g/üveg
6 495 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.18. csütörtöktől

/darab

399 Ft

Pur Ce’real tej- vagy fehér csokoládé*
• tejcsokoládé tejkrémes töltelékkel és különböző gabonákkal, 130 g vagy
• fehér vagy tejcsokoládé ropogós darabkákkal, 125 g vagy
• tejcsokoládé puffasztott rizzsel és ropogós darabkákkal, 125 g
130 g vagy 125 g/darab 
3 069,23 / 3 192 Ft/kg

Rum-kókusz 
golyók
300 g/csomag
1 996,67 Ft/kg

Pu

599
Ft/csomag

-200 Ft

799 Ft 

Töltött ét- vagy tej- vagy  
fehér csokoládé
FAIRTRADE kakaóval,  
többféle
5 x 37,5 g/csomag
3 194,67 Ft/kg

599
Ft/csomag

-200 Ft

799 Ft 

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
10.18-tól 10.20-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
10.18-tól 10.20-ig!

/doboz

599 Ft

Ropogós csokoládés szelet*
ropogós ostya lágy mogyorókrémmel 
• tej- vagy 
• étcsokoládés
180 g (10 x 18 g)/doboz
3 327,78 Ft/kg
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/darab

799 Ft

Tejcsokoládé*
• karamellás, egész mogyorós vagy 
• oreós
300 g/darab
2 663,33 Ft/kg

Pite*
omlós pitetészta  
gyümölcsös töltelékkel
• almás vagy 
• meggyes
100 g/darab
1 990 Ft/kg

/darab

199 Ft

Piskótatekercs*
• kakaós vagy
• epres
200 g/csomag
1 495 Ft/kg

/csomag

299 Ft

/csomag

299 Ft

Fahéjas keksz*
235 g/csomag
1 272,34 Ft/kg

/darab

399 Ft

Svájci csokoládé*
• tejcsokoládé vagy 
• étcsokoládé vagy 
• fehér csokoládé vagy 
• tejcsokoládé mazsolával
100 g/darab
3 990 Ft/kg

/darab

799 Ft

Táblás csokoládé*
• rumos-kakaós vagy 
• narancsos
150 g/darab 
5 326,67 Ft/kg

/darab

219 Ft

Töltött csokoládé*
többféle
90 g vagy 85 g/darab 
2 433,33 / 2 576,47 Ft/kg

Praliné*
tej- és étcsokoládés praliné  
vegyesen, ropogós töltelékkel
500 g/csomag
2 598 Ft/kg

/csomag

1 299 Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.18. csütörtöktől

/darab

49 990 Ft
max. terhelhetőség: 125 kg

beltéren és kültéren is mobil

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

Kerekesszék*
• stabil, masszív és porszórt acélkeret
• párnázott ülőfelület és háttámla
• ülőfelület mérete: 44 x 42 x 50 cm (szé x mé x ma)
• háttámla magassága: 42 cm
• levehető hajtókerék: 24 x 1 1/8 col, defektmentes
• alumínium hajtókarika a forgókeréken: Ø 52,5 cm
• első kerekek: Ø 19 cm, szélesség: 4,7 cm, defektmentes
• elforgatható, osztott lábtartó
• rögzítőfék
• tömeg: 17,5 kg
• méret kinyitott állapotban: 112 x 64 x 92 cm  

(ho x szé x ma)
• méret összecsukott állapotban: 81 x 28,5 x 92 cm  

(ho x szé x ma, lábtartó nélkül)
49 990 Ft/db

orvostechnikai eszköz 
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati utasítás-
ban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat!

orvostechnikai eszköz 
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati utasítás-
ban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat!

orvostechnikai eszköz 
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati utasítás-
ban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat!

orvostechnikai eszköz 
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati utasítás-
ban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat!

orvostechnikai eszköz 
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati utasítás-
ban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat!

praktikusan összecsukható

m
ag

as
sá

g:
 9

2 c
m

szélesség: 28,5 cm

/doboz

999 Ft

Köhögés elleni pezsgő-
tabletta, 20 darab*
köhögés, torokfájás és rekedtség 
kezelésére, nyugtatja és nedvesíti  
az irritált légutakat
20 darab/doboz
49,95 Ft/db

/doboz

999 Ft

Izlandi zuzmó szo po ga tó-
tabletta, 40 darab*
nyugtatja a torkot köhögés és rekedtség 
esetén, C-vitamint és izlandizuzmó-ki vo-
na tot tartalmaz
• ribizlis-mentás: cukormentes vagy
• mentolos
40 darab/doboz
24,98 Ft/db

/doboz

499 Ft

Tengervizes orrspray*
az orrnyálkahártya tisztítására  
és nedvesítésére
• normál vagy
• szenzitív+: dexpantenollal  

és még több hyaluronsavval vagy
• nyugtató hatású: nátha  

és szénanátha kezelésére
20 ml/doboz
24 950 Ft/l

Folyékony sebtapaszspray*
kisebb sérülések esetén, a ráfújt filmréteg 
védi a sebet a szennye ző dé sek től, a ví ru-
sok tól és a baktériumoktól
60 ml/flakon
21 650 Ft/l

/darab

899 Ft

Fejfájáscsillapító roll-on*
fejfájás és feszültségérzés csillapítására, 
alkalmazható a halántékon, a homlokon 
és a nyakon, kellemesen hűsítő
15 ml/darab
59 933,33 Ft/l

bb

/flakon

1 299 Ft

GONDOSKODÁS
MEGÉRDEMELT
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Pótfejek elektromos fogkeféhez,  
6 darab*
Tynex® sörték a DuPonttólTM, levehető színes jelölőgyűrűkkel, 
piros, kék és zöld színben (2-2 darab), a következő  
Oral B termékekhez használható: Triumph, Professional Care, 
Vitality
6 darab/csomag
499,83 Ft/db

/csomag

2 999 Ft

Cukormentes cukorka*
• extra erős vagy
• multivitaminos-erdei gyümölcsös vagy
• gyógynövényes-mentolos
100 g/csomag
4 490 Ft/kg

/csomag

449 Ft

/darab

3 499 Ft
Ionizáló hajszárító*
• 1 800 - 2 200 W
• 3 hőfok és 2 sebességfokozat
• hideglevegő-funkció
• levehető levegőszűrő
• túlmelegedés elleni védelem
• hajformázó fúvókával
• kábelhossz: 1,8 m
3 499 Ft/db

Az elektromos és elektronikus be ren de zé sek kel  kapcsolatos 
hulladékgaz dál ko dá si  tevékenységekről szó ló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. 
rendelet sze rin ti  tá jé koz ta tást  a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/
szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

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

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

fürdőkádhoz 7,2 - 16 cm közötti 
peremvastagságig

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

fülkébe történő be- vagy kiszálláshoz
• a csúszásgátló lábaknak köszönhetően 

biztonságos és stabil
• csúszásmentes felület
• vízelvezető lyukakkal
• max. teherbírás: 150 kg
• méret: 40 x 30,5 x 14 cm
5 499 Ft/db

yyyyy
••• maxmaxmaxmama .. t. eheeheherbírbírbrbíííb rásrásrásráárásráá : 15050500 kgkgkgkg
•• émérmémémé et:etet:e : 404400 xx x x 3030,30300,30,00,0 5 x5 x5 x5 x 14114144 cmmmm
5 455 99 9 FFt/FF /dbb

fürdőkádülőke

fürdőkádülőke:

TST181108

fellépő:
**

**ellenőrzött biztonság

kapaszkodó  
fürdőkádhoz:

**használatra való 
    alkalmasság

:muuSel-Ig

DDDw.bvqwSf
CID-18-000 002

**

fellépő

kapaszkodó 
fürdőkádhoz

összecsukható

4 999
Ft/darab

5 499
Ft/darab

-1 500 Ft

6 999 Ft 

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

Forróital-por C-vitaminnal, 
20 tasak*
• citromos, 200 g vagy
• bodzás, 160 g vagy
• zsályás, 160 g
200 g vagy 160 g/doboz
3 245 / 4 056,25 Ft/kg

/doboz

649 Ft

kül
ön

bö
ző színekben

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

A fürdőszobai kiegészítő 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.

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

praktikus akasztóval
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Skandináv  
stílusú takaró*
100 % akril, könnyű  
takaró divatos dizájnnal,  
rojtos, puha anyag 
méret: 130 x 170 cm
3 999 Ft/db

al, 

Üveg mécsestartó*
dekoratív zsinórfüllel
méret: kb. 21,5 x 24 cm
3 499 Ft/db

/darab

3 499 Ft

Női vagy férfi  
téli zokni, 2 pár*
puha, meleg plüssanyag,  
magas természetesszál- 
tartalom és kézzel varrott  
orr-rész
méret: 35/38 - 43/46
2 pár/csomag
499,50 Ft/pár

/csomag

999 Ft

ŐSZI
HANGULATBAN

Ágy alatti tárolódoboz*
masszív műanyagból, görgőkkel, felhajt ható 
tetővel és zárófülekkel  
űrtartalom: kb. 31 l  
méret: kb. 79,2 x 38,1 x 17,4 cm
1 499 Ft/db

Skandináv  
stílusú párna*
a párnahuzat elülső  
oldala steppelt, cipzáras
méret: 30 x 50 cm vagy 45 x 45 cm
2 699 Ft/db

/darab

2 699 Ft

Fa képkeret  
3 fotóhellyel*
3 darab képkeret egy fatáblán, 
képformátumok: 10 x 15 cm vagy 
10 x 10 cm vagy 9 x 9 cm 
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

Dekorációs 
illatgyertya*
ezüst színű tetővel,  
égési idő: kb. 22 óra
599 Ft/db

/darab

599 Ft

1 499
Ft/darab

-200 Ft

1 699 Ft 

A kép csak illusztráció.

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

  60 °

/garnitúra

3 999 Ft

kü
lö

nb
öző színek és m

inták

dekorációs 
illatgyertya

/darab

3 999 Ft

Az ágy alatti tárolódoboz termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll rendel ke zés re,  
ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden színben vásárolható meg.  
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

t számban és választékban áll rendelkezésre,

üveg mécsestartó

tartalom nélkül

mécses nélkül

FFt

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése
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/darab

499 Ft

Krizantém
14 cm-es cserépben,  
többféle
499 Ft/db

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

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

/darab

199 Ft

Halottak napi 
díszített tobozkoszorú 
ø 25 cm 
többféle
999 Ft/db

Temetői  
olajmécses
piros vagy fehér színben,
égési idő: kb. 55 óra
5 darab/csomag
99,80 Ft/db

Érvényes  
10.18-tól 10.31-ig!

Érvényes  
10.18-tól 10.31-ig!

A cserepes növények, a koszorúk és a temetői díszek csütörtöktől, a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig 
kaphatóak! A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Csarab*
Marlies Marleen
10,5 cm-es cserépben, különböző piros  
és rózsaszín árnyalatokban, színpompás 
őszi dísz sírra, kerti ágyásba, teraszra 
vagy erkélyre, kültérre, téltűrő
399 Ft/db

Krizantémcsokor 
többféle színben
3 szál/csokor
699 Ft/csokor

SZERETETTELJES
EMLÉKEZÉS

KKriiii

Temetői dísz 
50 cm-es, 
álló vagy fekvő 
1 999 Ft/db

többfééélele
999999 Ft/db

Nagy méretű temetői 
olajmécses
piros vagy fehér színben,
égési idő: kb. 95 óra
2 darab/csomag                                                  
249,50 Ft/db

FA
NTASZTIKUS

ÁR

mérsékelten 
vízigényes
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

különböző színek  
és modellek

Temetői dísznövény*
13 cm átmérőjű agyagcserépben,  
a növény magassága cseréppel együtt: 
min. 35 cm
1 999 Ft/db

állandó
kínálatunkból

állandó
kínálatunkból

Dizájn mécses*
különlegesen világító, 
égési idő: kb. 72 óra
699 Ft/db

/darab

1 999 Ft

Temetői  
mécses*
nagy méretű,  
égési idő:  
kb. 80 óra
249 Ft/db

/darab

249 Ft

/darab

999 Ft /darab

399 Ft

249
Ft/csomag

-37 %

399 Ft 

Érvényes  
10.18-tól 10.31-ig!

állandó  
kínálatunkból

Halolotttakak nnnapapapiii

Ftt

ÉrÉr
1010

bbbnknkkkbbbbbbkkbb

rvényesrvényenyess

landó  landóndó
óóbóóóóbóbóbbnnínálatunínálatun óll

ÉrÉr

álál
kíkí

  
nkbóunkbóóunun ólól

T
5
á
1

A cserepes nö
kakaphatóak! A

699Ft

/csokor

/darab

699 Ft

/darab

1 999 Ft

Érvényes  Érvényenyess
10.18-tól 10.31-ig!

yyy
10 18-tól 10.3.1.18-tól 10.31-ig1-ig!!

Temetői fedeles  
mécses
piros vagy fehér 
színben,
égési idő: kb. 47 óra
2 darab/csomag                                                  
124,50 Ft/db

499
Ft/csomag

-28 %

699 Ft 

499
Ft/csomag

-100 Ft

599 Ft 

törtöktől, a friss vágott virágo
letenként eltérő lehet.

ndennap, a készlet e ALDI | 13
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Öntapadós fólia, 2 m*
egyedi dekoráláshoz
méret: 2 m x 45 cm
2 m/tekercs
249,50 Ft/m

/tekercs

499 Ft

Rádióvezérelt időjárásjelző állomás*
• rádióvezérelt óra (idő- és dátumszinkronizálás 

DCF-rádiójel-vezérléssel)
• belső és külső hőmérséklet mérése,  

páratartalom és légnyomásmérés
• időjárás-előrejelzés tipikus időjárási jelekkel
• nap- és dátumkijelzés holdfázisokkal együtt
• ébresztő szundifunkcióval
• elemekkel együtt
6 999 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.

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.

Falióra*
• öntapadó számok kiváló  

minőségű EVA habszivacs  
anyagból akrilfelülettel

• felragasztható a falra vagy  
más sima felületre a lakásban

• a mutatók hossza:  
óramutató: 31,5 cm, 
percmutató: 38,5 cm

• elemmel együtt
4 499 Ft/készlet

/készlet

4 499 Ft

az óra átmérője egyedileg 
beállítható 90 és 120 cm között

/csomag

1 199 Ft

Nagy kiszerelésű elem, 20 darab*
nagy teljesítményű és hosszú  
élettartamú alkáli elemek
• ceruzaelem (AA) vagy
• mikroelem (AAA)
20 darab/csomag
59,95 Ft/db

ki

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.

tartalom nélkül

Nagy méretű lábtörlő*
szinte minden lakótérben használható, gumírozott aljjal,  
csúszásmentes, strapabíró és könnyen kezelhető 
méret: 70 x 120 cm
3 999 Ft/db

/csomag

1 499 Ft

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

lomámás*s*
lás 

/készlet

4 499 Ft

Átlátszó tárolódoboz- 
készlet, 8 részes*
• nagy doboz, 3 darab:  

méret: 41,4 x 34,7 x 17,1 cm  
(ho x szé x ma), űrtartalom: 18,9 l,

• közepes doboz, 2 darab:  
méret: 33,7 x 19,8 x 10,5 cm  
(ho x szé x ma), űrtartalom: 5,3 l és

• kis doboz, 3 darab: méret: 19 x 16 x 8,7 cm  
(ho x szé x ma), űrtartalom: 1,8 l

8 darab/készlet
4 499 Ft/készlet

/darab

3 499 Ft

PRAKTIKUS ÖTLETEK

KEDVEZŐ ÁRON

Kosár bambuszkerettel*
szürke vagy bézs színben, különböző méretekben
méret: 41 x 33 x 20 cm vagy 
38 x 26 x 25 cm
3 499 Ft/db

elemekkkel egyyütt
999 FtFt/dbb

endendezésekkel kapcsolalatotos hulladékékgazgazdálkodási 

/darab

6 999 Ft

ruhafogas, 6 darab: 
szoknyához való 

bevágással

nadrágakasztó,  
5 darab:  

filcbetéttel

/darab

3 999 Ft

különböző 
motívumokkal

különböző 
színekben

USB-csatlakozóval 
okostelefonok töltéséhez

Ruhafogas vagy 
nadrágakasztó*
natúr színű vagy fehérre  
lakkozott fa, krómozott, 
forgatható akasztóval
• ruhafogas, 6 darab vagy 
• nadrágakasztó, 5 darab 
6 vagy 5 darab/csomag
249,83 / 299,80 Ft/db
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/szett

1 999 Ft

Páramentesítő szett*
• hatékony, egyszerű és biztonságos
• attraktív dizájn
• egyedülálló technológia
• egyszerűen utántölthető
• 1 darab 450 g-os tablettával
1 999 Ft/szett

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.

Dizájn aromalámpa*
nemes bambusz és festett kerámia, levehető tálkával és mécses-
tartóval, a legtöbb illóolajhoz és illatkeverékhez alkalmas
méret: kb. 11,5 x 11,5 x 14 cm
2 999 Ft/db /darab

2 999 Ft

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Illóolaj, 2 darab*
télies illatú illóolajok, illatmécseshez 
vagy illatkövekhez, valamint potpourri 
illatosításához, többféle illat
2 x 10 ml/doboz
24 950 Ft/l

/doboz

499 Ft

tiszta illóolaj

/csomag

599 Ft

Illatos szemeteszsák, 30 darab*
35 literes, megakadályozza a kellemetlen  
szagok terjedését, praktikus füllel
30 darab/csomag
19,97 Ft/db

narancsillattal

Párologtatószett szaunakővel*
kellemes illatélmény otthonában, exkluzív dizájn, kézzel 
készített, hagyományos illóolajokhoz is alkalmas, gipsz 
gyújtótest (Ø kb. 17 cm, magasság kb. 11 cm), alumíniumtállal, 
szaunakövekkel és 3 különböző aromájú illatkeverékkel
5 999 Ft/szett

/szett

5 999 Ft

levegőtisztító és  
energetizáló hatású

Kandalló- és grillbegyújtó*
univerzálisan felhasználható fa és szén begyújtásához, ideális 
kandallókhoz, széntüzelésű kazánokhoz, valamint faszenes 
grillekhez, természetes anyagokból készült (természetes fa  
és viasz), nagyon hosszú égési idő (8 - 10 perc)
1 kg/doboz
1 999 Ft/kg /doboz

1 999 Ft

/darab

2 999 Ft

mécses nélkül
mécses nélkül

/csomag

399 Ft

/csomag

999 Ft

Powerstrips ragasztó*
biztos tartás, szilárd felületekről maradék nélkül 
eltávolítható, sokoldalúan alkalmazható, pl. falra, 
mennyezetre vagy poszterekhez, többféle
14, 12 vagy 10 darab/csomag vagy 1 csomag 
71,36 / 83,25 / 99,90 Ft/db / 999 Ft/csomag

Pillanatragasztó*
kisebb, sima felületek gyors 
javításához, számos anyaghoz 
használható, hosszú távon is 
megbízható ragasztási ered-
ményekkel, hidegtűrő,  
hő- és vízálló
2 x 3 g/csomag
66 500 Ft/kg

egyszerű szerelés, 
fúrás, csavarozás vagy 
szögelés nélkül

nedvestisztítás- 
funkció

falra szerelhető

különböző 
színekben

Li-ion akku a hosszabb 
élettartam érdekében

/készlet

6 999 Ft
Kézi porszívó*  
nedves/száraz funkció
• működési idő: kb. 20 perc (+/- 10 %)
• hosszú élettartamú, mosható szűrővel
• gyors és energiatakarékos töltés:  

kb. 5 - 7 óra
• az akku teljes feltöltése után  

automatikus kikapcsolás 
• akkumulátor: 7,2 V és 2 200 mAh
• ciklontechnológia: elválasztja  

a port a szűrőtől, így csökkenti  
a szívóerő-veszteséget növekvő  
pormennyiség esetén

• portartály-kapacitás: 400 - 500 ml, 
folyadéktartály-kapacitás: 150 ml

• falra szereléshez szükséges  
anyagokkal, mosható szűrővel  
és egy-egy fejjel a nedves,  
ill. száraz porszívózáshoz

6 999 Ft/készlet

tisztiszsz

Összecsukható szemetesállvány*
műanyag tetővel és beépített billenőtetővel,  
70 - 120 liter űrtartalmú szemeteszsákokhoz
méret felállítva: 38,5 x 34 x 77 cm (ho x szé x ma)
2 999 Ft/db

rendkívül takarékosan használhatórendkívül takarékosan használhatórendkívül takarékosan használhatókarékosan használható

égése mérgező anyagoktól mentes

/doboz

1 899 Ft

Utántöltő páramentesítőhöz,
2 darab*
• a 360°-os levegőkeringetésnek  

köszönhetően igen hatékony
• egyedülálló 2 az 1-ben technológia 
• csökkenti a levegő páratartalmát és  

a kellemetlen szagokat
• gyors nedvességfelvétel (< 12 óra)
• a szokványos páramentesítőkhöz használható
2 x 450 g/doboz
2 110 Ft/kg

mécses nélkü

/doboz

1 699 Ft
Eldobható gumi- 
kesztyű, 100 darab*
nitrilkesztyű, hintőpormentes, 
nem steril, latexmentes, 
élelmiszerbiztos, kiválóan 
alkalmas a háztartásban és  
a konyhában való használatra
• fekete vagy
• kék vagy
• fehér
méret: S - L
100 darab/doboz
16,99 Ft/db
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szél- és vízálló

minden méretben több 
modell kaphatómodell kaphatómodell kaphatótó

meleg belső béléssel

/darab

2 999 Ft

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és minták

/darab

3 999 Ft

Kisgyermek télikabát*
meleg kabát puha vattabéléssel, 
levehető kapucnival, hófogóval, 
állítható szélességű mandzsettával, 
fényvisszaverőkkel
méret: 74/80 - 110/116
3 999 Ft/db

Gyermek síkesztyű*
légáteresztő tenyérrésszel, strapabíró 
felső anyaggal, a csuklónál gumírozással 
méret: 3 - 7
1 699 Ft/pár

/pár

1 699 Ft

kükü

/pár

3 999 Ft

/pár

3 799 Ft

/darab

6 999 Ft

Kisgyermek téli  
kantáros nadrág*
állítható pántokkal, gumírozással  
a hátrészen, a nadrág szárán cipzárral  
és hófogóval, fényvisszaverőkkel 
méret: 74/80 - 110/116
2 999 Ft/db

Baba bundazsák*
meleg polárbéléssel és elöl  
2 darab végigfutó cipzárral  
a könnyebb fel- és levétel 
érdekében
méret: 50/56 - 74/80 
6 999 Ft/db

1 699 Ft/páár

kiválóan alkalmas a hóban való játékhozkiválóan alkalmas a hóban való játékhozkiválóan alkalmas a hóban való játékhtékhkhoozz

tetszés szerint kombinálható  
a kisgyermek téli kantáros nadrággal

tetszés szerint kombinálható  
a kisgyermek télikabáttal

/pár

3 499 Ft

ráhúzható
a kézre

kisgyermek hótaposó, 
méret: 22 - 29

gyermek hótaposó, 
méret: 30 - 35

gyermek hótaposó, 
méret: 36 - 40

095-02-SHS B18

Kisgyermek vagy  
gyermek hótaposó*
vízálló és strapabíró kalucsni, víz- és  
szennyeződéstaszító szár, hőszigetelő  
alumínium köztalp, fényvisszaverővel  
a jobb láthatóságért
• kisgyermek hótaposó:  

méret: 22 - 29, 3 499 Ft/pár vagy
• gyermek hótaposó:  

méret: 30 - 35, 3 799 Ft/pár vagy
• gyermek hótaposó:  

méret: 36 - 40, 3 999 Ft/pár

ÖTLETEINK
SZABOTT

GYERMEKEKRE
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Mini töltött tejcsokoládé*
• Nutoka vagy
• Dreemy vagy
• Ranger
400 g/csomag
2 497,50 Ft/kg

/csomag

999 Ft

i  
A matracra gyermekágyakhoz való hagyományos  
gumis lepedő húzható (nem képezi az ajánlat részét).

kivehető matrac kényelmes 
flokkolt fekvőfelülettel

játszófelületként is használható

Mandulás 
étcsokoládé*
150 g/darab 
3 326,67 Ft/kg

/darab

499 Ft

/garnitúra

2 499 Ft

/darab

3 499 Ft
Gyermek  
farmernadrág*
divatos szabás, nagyon 
kényelmes viselet
méret: 116 - 164
3 499 Ft/db

/pár

499 Ft

/darab

999 Ft

Gyümölcsízű olvadócukorka*
gyümölcs- és kólaízben
106 g (4 x 26,5 g)/csomag
2 349,06 Ft/kg

Gyermek esernyő*
különböző mesefigurákkal,  
pl. Jégvarázs, Minyonok, 
Minnie, Verdák, Egyszarvú
1 999 Ft/db

Gyermek harisnyanadrág*
a kézzel varrott orr-résznek  
köszönhetően kényelmes viselet
méret: 74/80 - 122/128
999 Ft/db

különböző színek  
és motívumok

atracra gyermekágyakhoz való hagyományos 
mis lepedő húzható (nem képezi az ajánlat részét).

Felfújható gyermekágy*
• ideálisan használható gyermek vendégágyként,  

ebéd utáni alváshoz vagy utazáskor és kempingezéskor
• kézi pumpával a gyors felfújáshoz és leeresztéshez
• praktikus tárolótasakkal
• a matrac mérete: 132 x 71 x 10 cm (ho x szé x ma)
• méret felfújt állapotban: 168 x 107 x 25 cm (ho x szé x ma)
9 999 Ft/db

/darab

9 999 Ft

Vastag zokni csúszásgátlóval*
magas pamuttartalommal, kézzel varrott  
orr-résszel, kellemesen meleg és puha 
méret: 19/22 - 35/38
499 Ft/pár

különböző színek  
és minták

különböző színek  
és minták

/darab

1 999 Ft

/csomag

249 Ft

Téli fagyi*
20 g/darab
2 450 Ft/kg

/darab

49 Ft

csúszásgátló talppal

Mesefilm DVD 
kártyával*
többféle cím
999 Ft/csomag

VD 

é i i

/csomag

999 Ft

Gyermek pizsama*
100 % pamut, bőrbarát  
és kényelmes viselet
méret: 98/104 - 146/152
2 499 Ft/garnitúra
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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.

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.

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:                  2018.10.18 - 10.31.

1 ÉVES AZ ALDI UTAZÁS!

ÜNNEPELJEN VELÜNK BÁRHOL A VILÁGON!
aldi-utazas.hu

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

EGYSZERŰ            MEGBÍZHATÓ            OLCSÓ            KÉNYELMES            BIZTONSÁGOS

1300 m-en, síbuszmegálló közvetlenül a szállodánál (szezonfüggő), sífutópálya: 
100 m, városközpont és a Großglockner-Heiligenblut síterület: 300 m, Lienz 
vasútállomása: 38 km. 
Felszereltség: étterem, étkező, bár, kávézó, társalgó, olvasószoba, tévészoba, 
télikert, lift, síléctároló, szabad helyek függvényében parkolóhely, wellnessrészleg: 
beltéri úszómedence, szauna, gőzfürdő és infraszauna. Térítés ellenében: 
masszázsok, parkolóhely garázsban (4 €/nap/személyautó).
Elhelyezés: egyágyas, kétágyas vagy háromágyas szobában, illetve családi 
szálláson.
Fontos információk: kedvezményes ár gyermekek számára. Idegenforgalmi adó: 
2,50 €/fő/nap 17 éves kortól, a helyszínen fizetendő. Síbérlet kaució: 5 €/síbérlet. 
Háziállat vihető: 12 €/nap, a helyszínen fizetendő, a díj nem tartalmazza az eledelt.

Ár/fő és 
tartózkodás

Eco kétágyas 
szoba

Kétágyas szoba / 
háromágyas 

szoba
Tetőtéri családi 

szállás
Szoba felnőtt és  

gyermek számára / 
egyágyas szoba

3 éjszaka 77 990 Ft-tól 81 990 Ft-tól 83 990 Ft-tól 101 990 Ft-tól

4 éjszaka 99 990 Ft-tól 103 990 Ft-tól 106 990 Ft-tól 123 990 Ft-tól

7 éjszaka 283 990 Ft-tól 292 990 Ft-tól 299 990 Ft-tól 363 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Designer-Outlet Parndorf: 300 m, Parndorf: 2 km, Weinwerk vinotéka: 5 km, Mole 
West étterem: 7,5 km, magyar határ: 23 km, Budapest: 195 km.
Felszereltség: étterem, vinotéka, bár, kávézó, kerékpártároló helyiség, 
szaunarészleg: finn szauna, infraszauna, pihenőszoba és fitneszterem, szabad 
helyek függvényében parkolóhely. Térítés ellenében: masszázsok, szolárium. 
Elhelyezés: kétágyas, háromágyas vagy négyágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 12 éves korig: 100 % árengedmény 2 teljes 
árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.
Fontos információ: idegenforgalmi adó: 1,50 €/fő/nap 14 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. A St. Martins termálfürdőbe belépő foglalható: 8 890 Ft/fő.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Háromágyas szoba / négyágyas szoba

2 éjszaka 24 990 Ft-tól 38 490 Ft-tól

3 éjszaka 36 990 Ft-tól 57 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

KARINTIA, AUSZTRIA

HEILIGENBLUT
BURGENLAND, AUSZTRIA

PARNDORF

Utazási mód Fő / 3 éj félpanziós ellátással

77 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj reggelivel

24 990 Ft-tól

HUNGUEST HOTEL HEILIGENBLUT

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka 

2018.12.22. és 2019.03.31. között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel és 

vacsorával, illetve karácsonyi (2018.12.24.) vagy 
szilveszteri svédasztallal (2018.12.31.)

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

• 2, 3, vagy 5 napos síbérlet tartózkodástól függően 
a Großglockner-Heiligenblut síterületre

Foglalási kód: 9282774

Központi helyen, Hévízi-tó: 500 m. 
Felszereltség: étterem, bár, télikert, lift, terasz, wellnessrészleg: masszázsmedence, 
finn szauna, bioszauna, szabad helyek függvényében parkolóhely garázsban.
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 (szoba felnőtt és gyermek számára), illetve 2 (kétágyas szoba / 
családi szállás) teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba / családi szállás / szoba felnőtt és gyermek 
számára / egyágyas szoba

2 éjszaka 25 990 Ft-tól

3 = 4 éjszaka* 38 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.
*4 éjszaka 3 éjszaka áráért. 

Legközelebbi metróállomás: 750 m, városközpont: 1,2 km. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, olvasószoba, lift, terasz, 
szaunarészleg: szauna, masszázsmedence, aromafürdő, pihenőszoba és fitneszterem. 
Térítés ellenében: masszázsok, parkolóhely garázsban (18 €/nap/személyautó). 
Elhelyezés: egyágyas vagy kétágyas szobában.
Kedvezményes ár gyermekek számára: 5 éves korig: ingyenes és 6–12 éves 
korig: 79 €/gyermek/tartózkodás 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való 
elhelyezés esetén.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Egyágyas szoba

2 éjszaka 30 990 Ft 61 990 Ft

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

25 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj reggelivel

30 990 Ft-tól

MAGYARORSZÁG
HÉVÍZ

CSEHORSZÁG
PRÁGA

HOTEL PALACE****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3 vagy 4 éjszaka 

2018.10.26. és 2018.12.23. között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel és 

vacsorával
• a szálloda saját wellnessrészlegének használata 

(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)
• 1 alkalommal 30 perces masszázs minden teljes 

árat fizető vendégenként 
• 2018.11.01. és 2018.12.23. között: 15 € értékű utalvány, amely a szállodában 

italokra váltható be

Foglalási kód: 9284051

LE PALAIS ART HOTEL PRAGUE*****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2 éjszaka 2018.11.02. és 2019.04.01. között
• ellátás: svédasztalos reggeli
• a szálloda saját szaunarészlegének használata 

(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)
• 15 % kedvezmény a szálloda minden 

masszázsára

Foglalási kód: 9284660

HOTEL PANNONIA TOWER PARNDORF****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2 vagy 3 éjszaka 

2018.12.01. és 2019.04.01. között
• ellátás: svédasztalos reggeli
• a szálloda saját szaunarészlegének használata 

(nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)
• egy napra szóló bónuszkártya a parndorfi 

Designer-Outletbe: 10 % kedvezmény  
5 kiválasztott üzletben

• belépés a szállodában a Tower Lounge területére (háromágyas vagy 
négyágyas szoba foglalása esetén)

Foglalási kód: 9284230

Masszázzsal

Bónusz- kártyával

Magyar személyzet
Síbérlettel

© www.spaheviz.de
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Friss
zöldség és gyümölcs!

10.18 - 10.24. csütörtöktől szerdáig 

A cserepes növények csütörtöktől, a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!    
A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

ninininininndededeeddennnnnnnn papap,, a a
k, a szszínínínnkíkkkííínánnán lala

mmiinin a kékékészzllett eerrejjjjééiéé gg kapininddddedennapap aaAAAA ccscsserre epepesess nnövö éénényeyekk csüttörörtööktktőőlől aaa frfrissi ss vávágotttt vvirri ááágggokookk mmissss vávágotttt virrágágágggookok mmm

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

799Ft

/csokor

Orchidea*
„Pink Ribbon”
13,4 cm-es kaspóban, 
magassága kaspóval 
együtt: 55 - 70 cm, 2 ágú, 
fehér virágokkal, beltérre
2 999 Ft/db

2 999Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
fényigényes / ne tegye 
ki közvetlen napfénynek

Mangó
I. osztály 
/darab
229 Ft/db

229
Ft/darab

-42 %

399 Ft 

Körte
I. osztály 
/kg
349 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

349
Ft/kg

-30 %

499 Ft 

Citrom
I. osztály 
/kg 
349 Ft/kg 349

Ft/kg
-50 %

699 Ft 

449
Ft/kg

-35 %

699 Ft 

Burgonya
I. osztály 
2 kg/csomag
164,50 Ft/kg

479
Ft/doboz

-31 %

699 Ft 

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
400 g/doboz
1 197,50 Ft/kg

2 kg

FRISS ÉS MAGYAR

329
Ft/csomag

-34 %

499 Ft 

Piros szőlő
I. osztály 
/kg 
449 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

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. 42. hét

aldi.hu

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

Nemes ízek, csípős élmények az ALDI-val 
a Csabai Kolbászfesztiválon. 
Látogasson el Ön is az ALDI Lacikonyhájába 
és kóstolja meg finomságainkat!

A kolbászfesztiválról senki sem maradhat le!

NN
a

k

N

A k

ÖTÖDSZÖR IS EGYÜTT TÖLTJÜK!
2018.

október
19 - 22.

Csemegeuborka
cukorral készült 
felöntőlében,
6 - 9 cm
680 g/üveg
711,43 Ft/kg 
(töltőtömeg)

419
Ft/üveg

-30 %

599 Ft 

 
Spanyol Manzanilla 
olívabogyó
paprikakrémmel 
töltött vagy magozott
700 g vagy 690 g/üveg 
1 102,63 / 1 309,38 Ft/kg (töltőtömeg)

99
Ft/darab

-33 %

149 Ft 

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

 
Panírmorzsa
1 kg/doboz
249 Ft/kg

249
Ft/doboz

-16 %

299 Ft 

Halpástétom
tonhal vagy 
szardínia vagy
makréla
75 g/doboz
3 986,67 Ft/kg

299
Ft/doboz

-25 %

399 Ft 

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

349
Ft/doboz

-100 Ft

449 Ft 
249

Ft/üveg
-16 %

299 Ft 

199
Ft/darab

-42 %

349 Ft 

999
Ft/csomag

-300 Ft

1 299 Ft 

Avokádó
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

Gesztenye
I. osztály 
500 g/csomag 
1 998 Ft/kg

10.20 - 10.21. szombat - vasárnap
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