
AKCIÓ
Érvényes:

03.21-TŐL 

03.27-IG

AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 03.21. CSÜTÖRTÖKTŐL 03.27. SZERDÁIG    

  03.21. csütörtöktől

499
Ft/doboz

-28 %

699 Ft 

Picco Belli 
mini pizza
többféle
12 x 30 g/doboz
1 386,11 Ft/kg

Csirkefelsőcomb-filé
bőr nélkül, védőgázas csomagolásban
500 g/tálca
1 078 Ft/kg

 
Toalettpapír
deluxe, 4 rétegű
10 x 160 lap/csomag
10 tekercs/csomag
79,90 Ft/tekercs 799

Ft/csomag
-250 Ft

1 049 Ft 

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

519
Ft/csomag

-25 %

699 Ft 

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

399
Ft/csomag

-33 %

599 Ft 

Kerékpárápoló szer*
500 ml, 400 ml vagy 200 ml/flakon
1 398 / 1 747,50 / 3 495 Ft/l

Székpárna  
magas vagy  
alacsony támlás 
székhez*
2 999 Ft/db

2 999
Ft/darab

Kisgyermek vagy 
gyermek 
villogó cipő*
3 499 Ft/pár

3 499
Ft/pár

KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!
AZ ÖN KERTI

KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!

Az árkedvezmény a termék 
2018.03.22-től érvényes 
szórólapban feltüntetett  
árához  képest értendő.

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.

699
Ft/flakon

-100 Ft

799 Ft 

  03.24. vasárnaptól  03.21. csütörtöktől

aldi.hu

539
Ft/tálca

-130 Ft

669 Ft 



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Joghurt
epres vagy 
erdei gyümölcsös-banános 
4 x 125 g/csomag 
598 Ft/kg 299

Ft/csomag
-25 %

399 Ft 

Szendvics 
camembert
natúr vagy
fűszeres vagy
metélőhagymás vagy 
csípős paprikás
120 g/darab
2 741,67 Ft/kg

329
Ft/darab

-23 %

429 Ft 

 
Trappista 
sajt 
darabolt
185 g/darab
1 616,22 Ft/kg

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

299
Ft/darab

-28 %

419 Ft 

189
Ft/üveg

-17 %

229 Ft 

 
ESL tej
3,5 % zsírtartalom 
hosszabb ideig friss 
csavarkupakkal
1 l/doboz
175 Ft/l

175
Ft/doboz

-12 %

199 Ft 

Bio rizs-  
vagy  
zabital 
1 l/doboz
399 Ft/l

399
Ft/doboz

-27 %

549 Ft 

299
Ft/csomag

-25 %

399 Ft 

549
Ft/csomag

-32 %

819 Ft 

Hosszúszemű
előgőzölt rizs 
1 kg/csomag
299 Ft/kg 439

Ft/csomag
-12 %

499 Ft 

Darált mák
200 g/csomag
2 195 Ft/kg

149
Ft/csomag

-25 %

199 Ft 

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

Májpástétom
natúr vagy 
metélőhagymás vagy 
szemcsés
175 g/tégely
1 994,29 Ft/kg 349

Ft/tégely
-30 %

499 Ft 

399
Ft/csomag

-20 %

499 Ft 

299
Ft/csomag

-25 %

399 Ft 

Baromfi-
felvágott
klasszikus vagy zöld borsos 
100 g/csomag 
2 990 Ft/kg

399
Ft/tálca

-27 %

549 Ft 

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

Kiváló minőségű magyar ESL tej a Tolnatej Zrt.-től!

Ecetes cékla
680 g/üveg 
472,50 Ft/kg
(töltőtömeg)

/tégely

89 Ft
Gyümölcsjoghurt*
epres vagy
cseresznyés vagy
málnás vagy
áfonyás
100 g/tégely
890 Ft/kg

Kapható 03.21-től 
a készlet erejéig!

Dél-olasz  
tészta - 
különlegesség
többféle 
500 g/csomag 
798 Ft/kg

Rántott 
trappista sajt
natúr vagy füstölt ízű
500 g/csomag
1 098 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.21. csütörtöktől

AKCIÓ!



ÉRVÉNYES: 03.21. CSÜTÖRTÖKTŐL 03.23. SZOMBATIG    

NE MARADJON LE 
AZ AKCIÓS AJÁNLATOKRÓL! 

Francia kakaós- 
mogyorókrémes  
töltött croissant
83 g/darab
1 433,73 Ft/kg

119
Ft/darab

-33 %

179 Ft 

Tic Tac Bigpack
mentol- vagy narancs- vagy almaízű
49 g/doboz
5 693,88 Ft/kg 279

Ft/doboz
-20 %

349 Ft 

Zabfalatok 
215 g/csomag
925,58 Ft/kg

SELECTED BY DÚZSI TAMÁS
Cabernet Sauvignon 
Rosé
védett eredetű,
száraz rozé
0,75 l/üveg
932 Ft/l 699

Ft/üveg
-22 %

899 Ft 
199
Ft/csomag

-13 %

229 Ft 

209
Ft/csomag

-16 %

249 Ft 

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 12 °C 

SALÁTÁKHOZ, 
KÖNNYŰ TÉSZTÁKHOZ, 

HALÉTELEKHEZ

Világos sör
7,2 % alkohol-
tartalom
0,5 l/doboz
378 Ft/l 189

Ft/doboz
-24 %

249 Ft 

429
Ft/csomag

-31 %

629 Ft 

Színmegóvó 
vagy 
fehérítő 
kendő
színes vagy 
fehér ruhákhoz 
24 vagy 
20 darab/doboz
15,79 / 18,95 Ft/db fehérítő 

kendő:

379
Ft/doboz

-28 %

529 Ft 229
Ft/doboz

-17 %

279 Ft 

Prémium  
kutyaeledel
csirke vagy
szív és  
szárnyasmáj vagy
marha
400 g/doboz
572,50 Ft/kg

Sóspálcika vagy 
sósperec
250 g/csomag 
836 Ft/kg

Kakaós 
étparány
hozzáadott 
cukor nélkül
200 g/csomag
1 745 Ft/kg

349
Ft/csomag

-25 %

469 Ft 

Mosópor vagy  
folyékony mosószer
színes vagy fehér ruhákhoz
40 mosáshoz elegendő
2,6 kg/csomag vagy 
2 l/flakon 
768,85 Ft/kg / 
999,50 Ft/l

1 999
Ft/csomag 

/flakon

Tiramisupiskóta
cukorszórással vagy  
cukorszórás nélkül
400 g/csomag
1 072,50 Ft/kg

Száraz  
macskaeledel
csirke vagy marha
1,4 kg/csomag
713,57 Ft/kg

 
Vodka 
37,5 % alkohol-
tartalom 
0,7 l/üveg 
3 141,43 Ft/l

Ásványvíz 
szénsavmentes vagy 
enyhén dúsított vagy 
szénsavas 
1,5 l/palack
39,33 Ft/l

59
Ft/palack

65 Ft 

2 199
Ft/üveg

-500 Ft

2 699 Ft 

999
Ft/csomag

-300 Ft

1 299 Ft 

Kapható 03.21-től 
a készlet erejéig!

Díszített tej- vagy 
fehér csokoládé 
állatfigura*
FAIRTRADE kakaóval,  
többféle
150 g/darab
5 326,67 Ft/kg

/darab

799 Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Kékpenészes sajt
laktózmentes, 
kékpenészes vagy 
fehér- és kékpenészes 
150 g/darab 
2 660 Ft/kg 399

Ft/darab
-33 %

599 Ft 

259
Ft/darab

-35 %

399 Ft 

Kókuszzsír
250 g/darab
1 036 Ft/kg

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

Dianás cukorka
150 g/doboz 
1 193,33 Ft/kg

Tejszelet
28 g/darab
3 178,57 Ft/kg 

89
Ft/darab

-25 %

119 Ft 

179
Ft/doboz

-28 %

249 Ft 

 
Halrudacska filéből
MSC-tanúsítás
teljes kiőrlésű panírban 
15 darab/doboz
450 g/doboz
1 397,78 Ft/kg

629
Ft/doboz

-18 %

769 Ft 599
Ft/csomag

-25 %

799 Ft 

 

Lekvár 
narancs vagy  
sárgabarack vagy 
eper vagy  
meggy vagy málna
450 g vagy 400 g/üveg 
775,56 / 872,50 Ft/kg

349
Ft/üveg

-30 %

499 Ft 

 

Laktózmentes 
UHT tej
2,8 % zsírtartalom
csavarkupakkal 
1 l/doboz
199 Ft/l

Felvágott-specialitások 
többféle
100 g vagy 80 g/csomag 
2 790 / 3 487,50 Ft/kg

279
Ft/csomag

-30 %

399 Ft 

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

209
Ft/tégely

-21 %

265 Ft 

Liba- vagy
kacsazsír
200 g/tégely 
1 045 Ft/kg

Lecsó
680 g/üveg
336,76 Ft/kg 229

Ft/üveg
-11 %

259 Ft 

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

Csemege vagy 
paprikás rúd
500 g/darab
1 998 Ft/kg

999
Ft/darab

-200 Ft

1 199 Ft 

399
Ft/csomag

659
Ft/darab

-25 %

879 Ft 199
Ft/doboz

-33 %

299 Ft 

Actimel 
joghurtital
többféle 
4 x 100 g/csomag
997,50 Ft/kg

Mondseer sajt*
osztrák félzsíros keménysajt
500 g/darab
2 998 Ft/kg

A gránátalmás-áfonyás-macás joghurtital 
03.24-től a készlet erejéig kapható!

Kapható 03.24-től 
a készlet erejéig!

/darab

1 499 Ft
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AKCIÓ!
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ÉRVÉNYES: 03.24. VASÁRNAPTÓL 03.27. SZERDÁIG    

NE MARADJON LE 
AZ AKCIÓS AJÁNLATOKRÓL! 

Orbit rágógumi
többféle
14 g/csomag
8 214,29 Ft/kg

Pizza twister
100 g/darab
990 Ft/kg

99
Ft/darab

-33 %

149 Ft 

559
Ft/üveg

-20 %

699 Ft 

VILLA GATTI
Chardonnay
száraz, olasz fehérbor 
0,75 l/üveg 
745,33 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C

ELŐÉTELEKHEZ,  
TÉSZTÁKHOZ,

HALAKHOZ

OLASZORSZÁG

279
Ft/doboz

-30 %

399 Ft 

115
Ft/csomag

-20 %

145 Ft 

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

 
Macskaalom 
10 l/csomag
66,90 Ft/l

669
Ft/csomag

-25 %

899 Ft 

799
Ft/csomag

-20 %

999 Ft 

Pörkölt kesudió
sózott vagy natúr
200 g/csomag 
3 995 Ft/kg

Gabonapehely
többféle
csokoládéízesítéssel
250 g/csomag 
796 Ft/kg

699
Ft/üveg

-16 %

839 Ft 

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

Tökmagolaj
500 ml/üveg 
3 998 Ft/l

 
Sütőpapír
20 méter vagy  
30 ív/doboz 
13,95 Ft/m / 9,30 Ft/ív

Krém vagy
Soft krém
250 ml vagy  
200 ml/tégely
4 796 / 5 995 Ft/l

Zabkása*
hozzáadott cukor nélkül, 
többféle  
65 g/csomag
2 292,31 Ft/kg

279
Ft/doboz

-26 %

379 Ft 

FAIRTRADE
prémium 
csokoládé
32 %, 64 %, 70 % vagy 
80 % kakaótartalommal 
100 g/csomag 
3 990 Ft/kg

399
Ft/csomag

-20 %

499 Ft 

 
Keksz gabonával
klasszikus vagy  
szárított gyümölcsökkel
250 g/csomag
1 196 Ft/kg

299
Ft/csomag

-25 %

399 Ft 

10 l

199
Ft/csomag

-20 %

249 Ft 

1 199
Ft/tégely

-200 Ft

1 399 Ft 

1 999
Ft/üveg

-500 Ft

2 499 Ft 

/csomag

149 Ft

Kapható 03.24-től 
a készlet erejéig!

Folyékony  
WC-frissítő
többféle
3 x 55 ml/csomag
1 812,12 Ft/l

Folyékony Folyékony 

299
Ft/csomag

-33 %

449 Ft 
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

 
aldi.hualdi.hualdi.hualdi.hualdi.hualdi.hualdi.hualdi.hu

TORTATORTA
EPERKRÉMES

03.21. csütörtöktől

/csomag

189 Ft
/csomag

349 Ft

/csomag

169 Ft

Süti puding*
• hatlapos süteményhez, 100 g vagy
• gesztenyekockához, 84 g vagy 
• oroszkrém tortához, 78 g
100 g, 84 g vagy 78 g/csomag
1 690 / 2 011,90 / 2 166,67 Ft/kg

/csomag

159 Ft

/doboz

649 Ft

Paula foltos tortája 
süteménypor*
375 g/doboz
1 730,67 Ft/kg

Mousse csokoládés 
habkrém*
92 g/csomag
3 793,48 Ft/kg

Búzafinomliszt*
1 kg/csomag
159 Ft/kg

Extra finom 
süteményliszt*
1 kg/csomag
189 Ft/kg

szezonális
kínálatunkból

Érvényes  
03.21-től 03.23-ig!

szezonális
kínálatunkból

Érvényes  
03.21-től 03.23-ig!

Sütőpor vagy Vanillincukor
5 x 12 g vagy 5 x 10 g/csomag
2 316,67 / 2 780 Ft/kg

Érvényes Érvényes Érvényes 

Rum- vagy Vaníliaaroma
38 ml/flakon
3 394,74 Ft/l

129
Ft/flakon

-23 %

169 Ft 

139
Ft/csomag

-17 %

169 Ft 

Érvényes Érvényes Érvényes Érvényes Érvényes Érvényes 

/doboz

399 Ft

Holland kakaópor*
sütéshez
100 g/doboz
3 990 Ft/kg

Brownies-alappor*
sütőformával
436 g/doboz
1 511,47 Ft/kg /doboz

659 Ft

/csomag

349 Ft

Tiramisukrém*
70 g/csomag
4 985,71 Ft/kg

Sütőmargarin*
250 g/darab
996 Ft/kg

 
RECEPT
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Tortadekoráció*
• étcsokoládé húsvéti tojások, 32 g vagy
• marcipánbáránykák, 28 g vagy
• mosolygó marcipánvirágok, 28 g vagy
• étcsokoládé pillangók, 27 g vagy 
• étcsokoládé húsvéti nyulak, 26 g vagy
• étcsokoládé szívek, 26 g vagy
• marcipáncsibék, 25 g vagy
• marcipánkacsák, 22 g vagy
• marcipánrépák, 22 g vagy
• marcipánvirágok, 8 g 
32 g, 28 g, 27 g, 26 g, 25 g, 22 g vagy 8 g/készlet
699 Ft/készlet

/készlet

699 Ft

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Húsvéti szalvéta*
3 rétegű  
méret: 33 x 33 cm vagy 24 x 24 cm
40 darab/csomag
9,98 Ft/db

/csomag

399 Ft

485
Ft/doboz

-27 %

669 Ft 

 
Tojás
M-es méret 
18 darab/doboz 

26,94 Ft

/darab

508,39 Ft

/kg

449
Ft/darab

-30 %

649 Ft 

Csokoládé
sütéshez és főzéshez 
400 g/darab
1 122,50 Ft/kg

állandó
kínálatunkból

Érvényes  
03.21-től 03.23-ig!

állandó
kínálatunkból

Érvényes  
03.21-től 03.23-ig!

/készlet/darab

1 499 Ft

Motívumos szilikon sütőforma*
3D-hatás, 100 % platina-szilikon,  
nem szükséges kizsírozni vagy kilisztezni, 
mosogatógépben mosható,  
-40 °C és +200 °C között hőálló
5 részes vagy 1 darab/készlet
1 499 Ft/készlet/db

/darab

1 499 Ft

Torta- vagy sütemény- vagy ételkínáló*
hordozható, fogantyúval és oldalsó biztonsági csatokkal,  
mosogatógépben mosható, -40 °C és +100 °C között hőálló
• tortakínáló: Ø 31 cm, magasság: 15 cm vagy
• süteménykínáló: méret: 39,5 x 17,3 x 14 cm (ho x szé x ma) vagy
• ételkínáló partikhoz: méret: 45,5 x 30 x 9 cm (ho x szé x ma)
1 499 Ft/db

különböző színek  
és modellek

2
darab

400
darab

Vásároljon 1 kg bármilyen rama sütőmargarint és nyerjen!

A promóció időtartama:
2019.03.21. - 04.25.
Kódfeltöltés és részletek:

ramanyeremeny.hu

Sütőmargarin*
250 g/darab
996 Ft/kg

Sütőmargarin*
vajas ízű vagy laktózmentes
250 g/darab
996 Ft/kg

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

/darab

249 Ft

A képek csak illusztrációk.

állandó
kínálatunkból

Érvényes  
03.21-től 03.23-ig!

249
Ft/darab

-50 Ft

299 Ft 

399FtFt

A felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljesA felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzéseerdőgazdálkodás jelzése
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.21. csütörtöktől

Elektromos kerékpár*
• motor: kompakt, könnyű középmotor 

(250 W), menettámogatás 25 km/óra 
sebességig, indulási/tolási rásegítés  
6 km/óra sebességig

• akku: nagy teljesítményű, Sideklick 
akku Panasonic cellákkal, 36 V, 12,8 Ah, 
461 Wh, kb. 500 töltési ciklus, hatótá-
volság: max. 140 km (a kerékpározási 
stílustól függően)

• kijelző: LCD-kijelző világítással,  
5 fokozatú teljesítményszabályozás,  
tachométer funkció és könnyen 
elérhető kezelőegység

• váz: kiváló minőségű alumíniumváz, 
vázmagasság: 46 cm, matt szürke

• villa: stabil SUNTOUR rugósvilla
• váltó: 7 sebességes SHIMANO Nexus 

markolatváltóval és szabadonfutással

• fék: hidraulikus MAGURA felnifék  
elöl és hátul (nincs kontrafék)

• markolatok: ergonomikusan 
kialakított, kényelmes markolatok

• nyereg: kényelmes memóriahabos 
nyereg

• világítás: 70 LUX LED-fényszóró, AXA 
LED-es hátsó lámpa a csomagtartón, 
áramellátás akkuról, álló helyzetben 
világítás funkció

• gumik: CONTINENTAL gumik 
fényvisszaverő csíkkal  
és defektvédelemmel

• tartozékok: töltő, imbuszkulcs
• tömeg akkuval együtt: kb. 27 kg
• max. össztömeg: 150 kg
349 990 Ft/db

m
yhansecontrol.c

o
m

T
E
STED IN GERM

A
N

Y

ID: #07572

EPAC erhöhte
Sicherheit
 

i  
A középmotornak számos előnye van:  
• közvetlen erőátvitel a kerékpárláncra  
• jól irányítható és biztonságos a mélyen elhelyezkedő  
   súlypont és az optimális súlyeloszlás miatt  
• az első és a hátsó kerék könnyen be- és kiszerelhető

jól áttekinthető kijelző

LED-kerékpárlámpaszett*
• első lámpa: 5 darab LED-del, feltölthető Li-ion akku (1 300 mAh),  

2 világítási fokozat (15 LUX vagy 30 LUX)
• hátsó lámpa: feltölthető Li-ion akku (600 mAh), 4 világítási funkció  

(fényes folyamatos világítás, folyamatos világítás, villogás és gyors villogás)
• gyorsan, szerszám nélkül felszerelhető
• szinte minden szokványos méretű kerékpárhoz használható
• USB-töltőkábellel, gyorskioldó tartóval és univerzális rögzítőcsipesszel 
4 999 Ft/szett

/szett

4 999 Ft

akkumulátor:

váz:

alkatrész:

A kerékpár 
a következő 

testmagassághoz
ideális:

155 cm-től 
185 cm-ig

/csomag

1 499 Ft

Energiaszelet*
a magnézium hozzájárul a szervezet elektrolit- 
egyensúlyának megőrzéséhez, valamint csökkenti 
a fáradtságot és a kimerültséget, ideális utazáshoz,  
túrázáshoz, kerékpározáshoz és futáshoz
• banán-joghurt vagy
• barack vagy
• alma ízesítéssel
7 x 45 g/csomag
4 758,73 Ft/kg

magas magnéziumtartalom

A hirdetett termék kiválasztása bemutató reklámanyagból történik, az üzletekben nincs bemutató darab. A termék kizárólag a készlet erejéig érhető el. Az értékesítési koncepció újdonsága és a korábbi 
ilyen jellegű készletezési viszonyítási adatok hiánya miatt előfordulhat, hogy a termék már az értékesítés első napján elfogy. A termék jellegére tekintettel nem tudunk helyettesítő terméket biztosítani.  
A termék megvásárlása céljából, kérjük, az üzletvezetőnket keresse! A kiszállítás Magyarország területén, az Ön által megjelölt belföldi szállítási címre, az ingatlan közterületre nyíló bejárati kapujáig 
történő házhoz szállítással, ingyenesen történik. A kiszállítás során összeszerelést nem vállalunk. A helytelen összeszerelésből származó hibákra nem terjed ki a jótállási/szavatossági kötelezettségünk. 
Kérjük, olyan kiszállítási címet adjon meg, amely minimum 3,8 t össztömegű gépjárművel megközelíthető.

EGYSZERŰEN 
MEGRENDELHETŐ,   

KÉNYELMES HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSSAL

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY  
A TERMÉK AZ ÜZLETBEN NEM ELÉRHETŐ!

1.
MEGRENDELÉS AZ 
ALDI ÜZLETEKBEN
Egyszerűen csak rendelje 
meg és fizesse ki a terméket 
bármelyik magyarországi ALDI 
üzletben!

2.
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT 
EGYEZTETÉSE
A szállító 2 munkanapon belül 
veszi fel Önnel a kapcsolatot  
a kívánt szállítási időpont 
egyeztetése céljából.

3.
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
A terméket az időpont egyez-
tetésétől számított 10 munka-
napon belül ingyenesen 
házhoz szállítjuk Önnek.

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

Rendelhető 2019.03.21-től  
2019.04.10-ig, ill. a készlet erejéig.

/darab

2 499 Ft

Kerékpárnyereg*
középső mélyedés és középvonalon képzett kivágás a nyomásterhelés  
csökkentésére, kényelmes hab- vagy zselés kivitel,  
max. terhelhetőség: 120 kg
• MTB-nyereg vagy
• Trekking-nyereg vagy
• City-nyereg
2 499 Ft/db

499FtFt

/darab

349 990 Ft

nagy teljesítményű középmotor

a kerékpárt előszerelve 
szállítjuk, néhány mozdulattal 
menetképessé alakítható

egyszerű kezelőegység

az akku egyszerűen kivehető

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.

** fokozott biztonság

**

ALDI | 8



táska okostelefon-
tartóval

FITTEN,
KÉT KERÉKEN

FITTEN,

/darab

2 499 Ft

Kerékpárkosár*
erős, sűrű szövésű acél, különböző színek és minták
• kosár csomagtartóra: füllel, tárolási kapacitás: max. 7 kg vagy
• kosár kormányra: a kormányra erősíthető, gyorsrögzítő rendszerrel,  

levehető, tárolási kapacitás: max. 5 kg vagy
• iskolatáska-tartó kosár: tartós csavaros  

rögzítés, tárolási kapacitás: max. 10 kg
2 499 Ft/db

nyeregtáska

váztáska

táska okostelefon-táska okostelefon-táska okostelefon-táska okostelefon-táska okostelefon-táska okostelefon-

/darab

1 999 Ft

Kerékpáros táska*
• táska okostelefon-tartóval: a kormányrúdra,  

ill. a vázra rögzíthető, méret: 19,5 x 10 x 9 cm vagy
• váztáska: tépőzárral rögzíthető a vázra,  

méret: 25,5 x 10,5 x 5,5 cm vagy
• nyeregtáska: tépőzárral rögzíthető a vázra,  

ill. a nyeregcsőre, méret: 25 x 12 x 10 cm
1 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

Kerékpárzár*
• számzáras zár: 

5 jegyű számkombináció,  
önálló kódbeállítás, 
hossz: kb. 120 cm vagy 

• láncos zár kulccsal: 
1 LED-es kulcs és 1 hagyományos  
kulcs, automatikus zárószerkezettel  
és kulcskiesés elleni védelemmel, 
hossz: kb. 120 cm 

2 999 Ft/db

Kerékpáros sisak felnőtteknek*
• modern kerékpáros sisak, könnyű és stabil  

polikarbonát szerkezettel
• optimális illeszkedés az egykezes méretbeállító  

rendszernek köszönhetően
• 11 csatornás szellőzőrendszer beépített rovarvédő hálóval
• levehető napellenző
• levehető hátsó LED-lámpa 3 világítási fokozattal 
• méret: S/M: 54 - 59 cm vagy L/XL: 59 - 64 cm
3 999 Ft/db

különböző színek 
és modellek

levehető hátsó lámpával

/darab

3 999 Ft

/csomag

1 299 Ft
Kerékpárcomputer*
• vezeték nélküli jelátvitel
• szerszám nélkül összeszerelhető
• napelemmel
• különböző funkciók, pl. sebességmérő,  

maximális és átlagsebesség, napi és összes  
megtett kilométer, kalóriafogyasztás stb.

• kijelzi, hogy mennyivel kevesebb  
a CO2-kibocsátás az autóhoz képest

• elemekkel együtt
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

fekete vagy fehér 
színben

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.

nyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskanyeregtáskanyeregtáska

fekete vagy fehér 
színben

ID: 1111211027

ID: 1111216892

Női vagy férfi sportzokni, 3 pár*
rövid vagy normál szárral, megerősített sarok- és 
lábujjrésszel, rugalmas sávval a lábfej közepén,  
kézzel varrott orr-résszel, frottírtalppal
méret: 35/38 - 43/46
3 pár/csomag
433 Ft/pár

kulacs nélkül

ALDI | 9



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.21. csütörtöktől

/darab

1 999 Ft

Mini kerékpárpumpa*
• manométer 8 bar / 120 PSI nyomásig
• adapterrel használható Schrader, 

Dunlop és Sclaverand szelepekhez
• tartóval és tépőzáras szalaggal
1 999 Ft/db

Kerékpár-gumibelső*
• defektbiztos
• elöregedett belsők helyettesítésére
• több sérülést képes tömíteni max. 3 mm-es méretig  

a beépített gumitömítő anyagnak köszönhetően
999 Ft/db

/darab

9 999 Ft

Kerékpárszerelő állvány*
• 25 - 40 mm átmérőjű vázzal felszerelt kerékpárhoz használható
• magassága 108 cm és 190 cm között beállítható
• 360°-ban elforgatható szerelőfej gyorsbefogó pofával  

és kormánystabilizátorral
• mágneses szerszámtartó felület
• az állvány helytakarékosan összecsukható
• max. terhelés: 30 kg
9 999 Ft/db

elektromos  
kerékpárokhoz is  
alkalmas

/készlet/darab

4 999 Ft

Kerékpártároló vagy fali -tartó*
korrózióálló, horganyzott felület, 
szerelőanyagokkal együtt
• fali kerékpártartó, 2 darab:  

falra szerelhető vagy
• kerékpártároló:  

padlóra szerelhető, 2 kerékpárhoz
2 vagy 1 darab/készlet
2 499,50 / 4 999 Ft/db

/darab

2 499 Ft

Lábpumpa vagy állópumpa*
pontos, manométeres nyomáskijelzés max. 10 bar nyomásig, többféle adapterrel, 
kerékpárgumi, gumimatrac, játékok vagy labdák felfújásához
• lábpumpa: kéthengeres, rögzítőfunkcióval a könnyebb tárolás  

és egyszerűbb szállítás érdekében vagy
• állópumpa: nagy méretű, stabil talp a biztonságos használathoz
2 499 Ft/db

/darab

3 499 Ft

különböző színek  
és modellek

**használatra 
tesztelt

**

több sérülést képes tömíteni max. 3 mm-es méretig 
a beépített gumitömítő anyagnak köszönhetően

ID: 1111216892

lábpumpa:

/darab

999 Ft

bővítőadapterrel,  
aminek köszönhetően  

pl. 4 kerékpárra bővíthető

Gyermek sisak*
• kerékpározáshoz vagy görkorcsolyázáshoz
• könnyű és stabil polikarbonát szerkezet
• 11 csatornás szellőzőrendszer rovarvédő hálóval (kerékpáros sisak),  

6 csatornás szellőzőrendszer (görkorcsolyás sisak)
• optimális illeszkedés az egyszerű méretbeállító rendszernek köszönhetően
• fokozott biztonság a megnagyobbított nyak- és homlokrésznek köszönhetően
• beépített, hátsó LED-lámpa 3 világítási funkcióval az optimális láthatóságért
• méretek: 49 - 54 cm vagy 46 - 51 cm (kerékpáros sisak) vagy  

52 - 56 cm (görkorcsolyás sisak)
3 499 Ft/db

ID: 1419032887

többféle
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/készlet

9 999 Ft
Kerékpáros 
szerszámkészlet,  
28 részes*
speciális kerékpáros szerszámokkal
9 999 Ft/készlet

Kerékpárápoló szer*
• kerékpártisztító, 500 ml:  

oldja a zsírt és a lerakódott 
szennyeződéseket vagy

• kerékpárápoló, 500 ml:  
kosz, olaj, por és egyéb  
szennyeződések ellen vagy

• lánctisztító, 400 ml:  
tisztít, ápol és véd vagy

• lánczsír, 200 ml:  
véd a kopás ellen és köny- 
nyebben fut tőle a lánc

500 ml, 400 ml vagy 200 ml/flakon
1 398 / 1 747,50 / 3 495 Ft/l
500 ml, 400 ml vagy 200 ml/flakon

szerszámkészlet, 
28 részes*28 részes*
speciális kerékpáros szerszámokkal
9 999 Ft/készlet

/darab

49 990 Ft

Kerékpár-utánfutó*
• alkalmas utánfutóként vagy babakocsiként való 

használatra, legfeljebb 2 (kb. 1 - 5 éves korú)  
gyermek részére

• átalakítható 3 kerekű joggingkocsivá 
• stabil acélváz
• 5 pontos biztonsági öv
• tágas csomagtartó rekesz
• 2 nagy méretű, oldalsó ablak
• nap- és esővédő tető
• elöl rovar elleni védőháló 
• rögzítőfék
• tolókar
• hátsó lámpa (elemekkel)
• biztonsági jelzőzászló
• önsúly: 15 kg
• maximális terhelés utánfutóként: 20,2 kg, 

megengedett össztömeg: 35,2 kg
• maximális terhelés babakocsiként: 32,2 kg, 

megengedett össztömeg: 47,2 kg
49 990 Ft/db

helytakarékosan összecsukható

699
Ft/flakon

-100 Ft

799 Ft 

Az árkedvezmény  
a termék 2018.03.22-től  
érvényes szórólapban  
feltüntetett árához   
képest értendő.

lánc- és  
kerékpártisztító:

lánctisztító  
és lánczsír:

Kerékpárlámpaszett*
• első lámpa OSRAM LED-izzóval, 4 választható fokozattal 

(automata, 60, 30 vagy 15 LUX)
• hátsó lámpa nagy fényerejű LED-izzóval
• tartóelemekkel (szerszám nélkül felszerelhető)
• elemekkel együtt
2 499 Ft/szett

tartóelemekkel (szerszám nélkül felszerelhető)

/szett

2 499 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.

6070
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.21. csütörtöktől

Párna relaxszékhez*
körben 2,5 cm széles szegéllyel,  
külső anyaga 100 % pamut
méret: kb. 170 x 50 x 8 cm
5 999 Ft/db

körben 2,5 cm széles szegéllyel, 
külső anyaga 100 % pamut
körben 2,5 cm széles szegéllyel, 
külső anyaga 100 % pamutkülső anyaga 100 % pamut
méret: kb. 170 x 50 x 8 cm
külső anyaga 100 % pamut
méret: kb. 170 x 50 x 8 cm
külső anyaga 100 % pamut
méret: kb. 170 x 50 x 8 cm
5 999 Ft/db

helytakarékosan 
összecsukható

helytakarékosan 
összecsukható
helytakarékosan helytakarékosan helytakarékosan helytakarékosan helytakarékosan helytakarékosan 
összecsukhatóösszecsukhatóösszecsukhatóösszecsukhatóösszecsukhatóösszecsukható

kü
lönböző minták

zárható
lakat nélkül

a 2 görgő segítségével könnyen 
mozgatható

KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!KÉNYELMÉÉRT!
AZ ÖN KERTI

/darab

9 999 Ft

Tárolóláda*
praktikus kültéri tárolási lehetőség, pl. kerti eszközök számára,  
rendkívül tartós és időjárásálló műanyagból készült,  
egyszerűen,  szerszám nélkül összeszerelhető
méret: kb. 119 x 52 x 58 cm (ho x szé x ma)
9 999 Ft/db

/darab

12 990 Ft

/darab

19 990 Ft

Relax nyugszék*
állítható háttámlával és kényelmes lábtartóval
méret kinyitva: 106 x 62,5 x 148 cm
max. teherbírás: 110 kg
19 990 Ft/db

Ülőpárna, 2 darab*
körben 2,5 cm széles szegéllyel,  
külső anyaga 100 % pamut
méret: kb. 46,5 x 46 x 6,5 cm  
(ho x szé x ma)
2 darab/csomag
1 499,50 Ft/db

/csomag

2 999 Ft

tartalom nélkül

/darab

5 999 Ft

Napozóágy*
kényelmes napozóágy strapabíró matraccal,  
állítható háttámlával, fekvőfelület: 188 x 69 x 30 cm  
(ho x szé x ma), súlya: 5,8 kg,  
max. terhelhetőség: 100 kg
12 990 Ft/db

tartalom nélkül

**biztonságra és károsanyag-
tartalomra tesztelt

**

**bevizsgált biztonság

**

1111216689

karcmentes felület

külső anyaga:

Székpárna*
•  magas támlás székhez: körben 2,5 cm széles szegéllyel,  

külső anyaga 100 % pamut 
méret: kb. 120 x 50 x 8 cm (ho x szé x mé) vagy

•  alacsony támlás székhez:  
körben 2,5 cm széles szegéllyel,  
külső anyaga 100 % pamut 
méret: kb. 98 x 47 x 8 cm  
(ho x szé x mé)

2 999 Ft/db

ALDI | 12
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/darab

24 990 Ft

helytakarékosan 
összecsukható

/darab

7 499 Ft

2 darab, a megfogást 
segítő bemélyedéssel

/darab

5 999 Ft

Műanyag kerti szék*
• kiváló minőségű
• ergonomikus kialakítású, széles kartámlák
• anatómiailag formált ülőfelület
• matt felület
• UV- és időjárásálló
• méret: 60 x 89 x 58,5 cm  

(szé x ma x mé)
5 999 Ft/db

székpárna nélkül kapható

Műanyag kerti szék: im Werbeverbund mit allen anderen 
Gartenmöbeln zum WT abbilden 
beide Farben abbilden 
HU nur Farbe anthrazit, 
pik_3_jahre_garantie_huhu_28062018.ai: Stapelsessel anthrazit, 
wze_gardenline_01012013.ai: Stapelsessel anthrazit, 
Műanyag kerti szék (Stapelsessel anthrazit), 
Stapelsessel anthrazit: 1

kü
lö

nböző színekben

Gránit napernyőtalp*
nemesacél tartócsővel, a következő csőátmérőjű  
napernyőkhöz alkalmas: 25, 32, ill. 38 mm
• szögletes: méret: 38 x 38 x 6,7 cm vagy
• kerek: Ø 38 cm, magasság: 8,7 cm
8 999 Ft/db

25 kg

/darab

8 999 Ft

kü
lö

nböző színekben

25 kg

a következő átmérőjű rudakhoz 
alkalmas: 25 mm, 32 mm és 38 mm

/darab

8 999 Ft

szögletes alakja miatt kiválóan  
használható erkélyen vagy teraszon

1.

2.

3.

4.

3.

Napernyőtalp*
• kiválóan alkalmas erkélyen történő használathoz,  

a cső oldalsó elhelyezkedése miatt
• méret: 45 x 22,5 x 10 cm (szé x mé x ma)
• nemesacél tartócső, különböző ernyőrudakhoz való adapterrel
8 999 Ft/db

2.

Napernyő*
• ernyőméret: kb. 200 x 125 cm (ho x szé)
• praktikusan állítható magasság (180 - 220 cm)
• 3-féle pozícióba dönthető könyök az ernyő 

ferde beállításához
• stabil acélváz
• a huzat UV-álló, levehető  

és mosható (kézi mosás)
7 499 Ft/db

1.

i  
a SEVELIT legfőbb tulajdonságai az időjárással,  
a hőséggel és a karcolásokkal szembeni ellenálló 
képessége, felülete könnyen kezelhető és 
szennyeződéstaszító

Kerti asztal*
Sevelit asztallap, porszórt acélcső váz,  
az asztal egyik lábán szintezőtalppal  
méret: 132 x 90 x 71 cm (ho x mé x ma),  
tömeg: 18,6 kg
24 990 Ft/db

Napernyő, Ø 3 m*
• kurblis mechanizmussal kényelmesen nyitható
• 3-féle pozícióba dönthető ernyő
• kiemelkedően hatékony UV-védelem  

(LSF 80 az UV 801-es szabvány szerint)
• a huzat levehető és 30°-on, kézzel mosható
• magasság: 2,40 m
12 990 Ft/db

4.

/darab

12 990 Ft

ID: 0000046827
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.21. csütörtöktől

/készlet

3 499 Ft

Gyermek kerti szerszámok 
kiskocsin*
6 különböző kerti szerszámmal
3 499 Ft/készlet

Virágtartó állvány*
ideális erkélyre, teraszra, kertbe vagy lakásba,  
padlókímélő talpakkal
• asztal, 2 darab: nagyobb méretű asztal:  

37,5 x 25 x 25 cm (ma x szé x mé)  
és kisebb méretű asztal:  
27,5 x 20,5 x 20,5 cm (ma x szé x mé) vagy

• polc, 1 darab: helytakarékosan  
összecsukható,  
méret: 65 x 35 x 19,5 cm (ma x szé x mé)

2 vagy 1 darab/készlet
2 999 Ft/készlet/db

fémből készült

Ültetőasztal*
FSC-tanúsítvánnyal rendelkező fából, 
horganyzott munkafelület és két nagy tárolópolc, 
mindkét oldalon horganyzott acélakasztókkal,  
a munkafelület mérete: 76 x 37 x 9 cm, 
az asztallap magassága: 85 cm
14 990 Ft/db

Kerti fadekor, 40 l*
időjárásálló és színtartó, lucfenyő és erdei 
fenyő szárított, festett aprítékából készült
40 l/csomag
62,48 Ft/l

natúr vagy szürke színben

/darab

14 990 Ft

/csomag

2 499 Ft

Játék fűnyíró vagy talicska*
ideális vidám kerti játékokhoz 18 hónaposnál 
idősebb gyermekek számára
2 299 Ft/db

téglavörös vagy 
csokoládébarna 

színben

dekoráció és  
kiegészítők nélkül

időjárásálló és színtartó, lucfenyő és erdei 
fenyő szárított, festett aprítékából készült

fémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készültfémből készült

/készlet/darab

2 999 Ft

/darab

2 299 Ft

különböző  
modellek
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IP 44

egyszerűen falra szerelhető,  
rögzítőanyagokkal együtt

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.

/készlet

4 599 Ft

/készlet

2 999 Ft

Buxus*
23 cm-es színes cserépben, magassága 
cseréppel együtt: min. 42 cm, a gömb 
átmérője min. 30 cm, erőteljes, formára 
metszett bokor bejáratok, teraszok stb. 
díszítésére, kültérre, téltűrő
3 499 Ft/db

Hortenzia*
17 cm-es cserépben, magasság  
cseréppel együtt: min. 60 cm,  
kék, vörös/rózsaszín vagy  
fehér színben,  
kültérre, téltűrő
3 499 Ft/db

Buxus*
23 cm-es színes cserépben, magassága 

kék, vörös/rózsaszín vagy 
fehér színben, 
kültérre, téltűrő
3 499 Ft/db

3 499 Ft/db

/darab

3 499 Ft

kü
lönböző színekben

rendszeres öntözést 
igényel
napos vagy félárnyékos   
helyet kedvel

rendszeres öntözést 
igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki  
közvetlen napfénynek

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

mérsékelten mérsékelten mérsékelten mérsékelten mérsékelten mérsékelten 
vízigényesvízigényesvízigényesvízigényesvízigényesvízigényesvízigényes
ne tegye ki ne tegye ki ne tegye ki ne tegye ki ne tegye ki ne tegye ki 
közvetlen napfénynekközvetlen napfénynekközvetlen napfénynekközvetlen napfénynekközvetlen napfénynekközvetlen napfénynek

Gloxinia
12 cm-es cserépben, 
többféle színben
999 Ft/db

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

**

**használatra való alkalmasság999Ft

/darab

599Ft

/darab

rendszeres öntözést 
igényel

fényigényes 
Speciális fúrószárkészlet, 
19 részes*
tökéletes felszerelés sokféle marási és fúrási 
munkákhoz:
• 5 darab HSS-fúrószár (Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm),
• 4 darab kőfúró (Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm),
• 5 darab fafúró (Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm),
• 1 darab marófúró (Ø 6 mm),
• 1 darab csavarkihajtó (méret: 2)
• 1 darab süllyesztő fúró (Ø 12 mm),
• 1 darab gyémántfúrószár (Ø 6 mm) és
• 1 darab lapos fúrószár (Ø 18 mm) 
2 999 Ft/készlet

6462

Lyukfűrészkészlet*
használható villany-, fűtés- vagy vízvezeték-szereléshez, ill javítóműhelyben és karosszériagyártáshoz,
6 darab lyukfűrésszel és további tartozékokkal, kézi vagy állványos fúrógépekhez, praktikus műanyag bőröndben
• bimetál, 11 részes: bádoglemez, cinköntvény, alumínium, réz, bronz, fa, PVC- és akrilanyagok megmunkálásához vagy
• karbid, 10 részes: csempe és padlólap megmunkálásához 
4 599 Ft/készlet karbid 

lyukfűrészkészlet

bimetál 
lyukfűrészkészlet/darab

3 499 Ft

1419051663

/szett

7 999 FtLED-reflektor mozgásérzékelővel*
vízszintesen és függőlegesen is elforgatható (2 x 250 lm), 
a mozgásérzékelő érzékelési tartománya: 140°
• napelemes modell: 5 m hosszú csatlakozókábellel, 

1 Li-ion akkuval, összes teljesítmény: 2 000 mAh vagy
• elemes modell: elemekkel együtt 
7 999 Ft/szett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.Mindig. Jobban. Okosabban.

SPÓROLJUNK KÖZÖSEN A VÍZZEL!
Tudta, hogy a Föld felszínének mintegy 70  %-a víz, ennek azonban mindössze 1  %-a 
ivóvíz? Az évek során az ivóvíz az egyik legértékesebb ter mészeti kincsünkké vált, amit 
közösen tudunk csak megóvni. Kör nye   zettudatos vállalatként keressük és folyamatosan 
fejlesztjük azokat a  megoldásokat, amelyek csökkentik vállalatunk ökológiai lábnyo-
mát. El kötelezettek vagyunk a felelősségteljes vízhasználat iránt és sze ret nénk 
másokat is erre ösztönözni. Ennek jegyében már cius 24-én in dul „Óv juk a természetet, 
használjunk kevesebb vi zet!” elnevezésű prog ra munk, mely az édesvíz értékére és a 
felelős víz használat fon tosságára hívja fel a figyelmet. Az általunk támogatott projektről 
honlapunkon tájékozódhat.

ÓVJUK HAZAI VIZES ÉLŐHELYEINKET!
A WWF LIFE projekt célja az Ó-Dráva-vidék rehabilitációja, melyet 2014-ben 
indított el a természetvédelmi szervezet. Azzal, hogy biztosítja a jobb 
vízellátást a holtágban és változatosabbá teszi a holtág menti ár  téri erdőt, 
a program hozzájárul az európai jelentőségű élőhely fenn  ma   ra dásához. 
A magasabb vízszint kedvező feltételeket teremt a víz parti er dő számára, 
így javulhat a holtágban élő nö vény- és állat fajok élőhelyeinek állapota.  
A következő 3  évben tá mo gatásunkkal a WWF elemzi a rehabilitáció 
ered  mé nyeit, az értékes információk birtokában pedig to vább  
se gíti a vízi élővilág helyreállítását.

SPÓROLJUNK KÖZÖSEN A VÍZZEL!

Együtt a környezetünk jövőjéért!
Együtt a környezetünk jövőjéért!
Együtt a környezetünk jövőjéért!
Együtt a környezetünk jövőjéért!
Együtt a környezetünk jövőjéért!
Együtt a környezetünk jövőjéért!

használjunk kevesebb vizet!
használjunk kevesebb vizet!
használjunk kevesebb vizet!
használjunk kevesebb vizet!
használjunk kevesebb vizet!
használjunk kevesebb vizet!
használjunk kevesebb vizet!
használjunk kevesebb vizet!Óvjuk a természetet,

Óvjuk a természetet,
Óvjuk a természetet,
Óvjuk a természetet,
Óvjuk a természetet,
Óvjuk a természetet,
Óvjuk a természetet,

és nyerjen!és nyerjen!és nyerjen!és nyerjen!
Játsszon velünkJátsszon velünkJátsszon velünk Látogasson el az ALDI Facebook oldalára és 

vegyen részt nyereményjátékunkban! Részletek 
és játékszabályzat az ALDI Facebook oldalán.  
Fődíj: Beko Víztakarékos mosogatógép. 

Látogasson el az aldi.hu  
weboldalra és ismerje meg  

azokat a lehetőségeket, amelyekkel 
Ön is hozzájá rulhat e fontos erőforrás 

felelősségteljes használatához!

Látogasson el az aldi.hu

VÍZMEGTAKARÍTÓ!VÍZMEGTAKARÍTÓ!
LEGYEN ÖN IS PROFI

Az ALDI Magyarország karbonsemlegesség 
projektjével 2018-ban is elnyerte a CSR Hungary 
díját a„Környezet-Zöld kiválóság” kategóriában, 
ezenkívül „Felelős és fenntartható vállalatért” 
kategóriában szintén díjat kapott.

03.24. vasárnaptól ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

/flakon

449 Ft

/doboz

799 Ft

Öko súrolókő*
edények, tűzhelyek, csaptelepek, krómacél mosogatók, fürdőkádak, 
autófelnik, kerti bútorok stb. hatékony tisztításához, a koncentrált 
formátum és alkalmazás takarékos használatot tesz lehetővé
400 g/doboz
1 997,50 Ft/kg

Öko tisztítószer*
• környezetbarát ablak- és üvegtisztító: 

csíkmentes ragyogás, megbízhatóan eltávolítja 
a zsíros és egyéb szennyeződéseket sima 
felületekről vagy

• környezetbarát fürdőszobai tisztítószer: 
eltávolítja a vízkövet és a szennyeződéseket  
a fürdőszobában vagy

• környezetbarát konyhai tisztítószer: 
hatékonyan távolítja el a zsíros és egyéb 
szennyeződéseket minden sima felületről

750 ml/flakon
598,67 Ft/l

fürdőszobai és 
konyhai tisztítószer:

FtFt
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/doboz

2 999 Ft

Tudományos  
oktatójáték*
többféle
2 999 Ft/doboz

Szódagép*
a készlet tartalma:
• 2 darab kiváló minőségű  

üvegpalack (űrtartalom:  
egyenként 850 ml)  
külső palackvédővel

• 1 darab PET-palack  
(űrtartalom: 850 ml)

• 1 darab CO2-patronnal  
(kb. 60 l szódavíz elké- 
szítéséhez elegendő)

19 990 Ft/készlet

Víztakarékos konyhai csaptelep*
víztakarékos betét és beállítható hőmérséklet- 
szabályzó, minőségi csaptelep, magasfényű  
krómozott felület, halk, 40 mm ECO-patron
• egykaros mosogató csaptelep: kihúzható  

edényzuhany vízkőlerakódás-gátlóval és beépített  
átkapcsológomb a vízsugár szabályozásához vagy

• egykaros csaptelep WAVIO S vagy WAVIO C:  
forgatható kifolyócsővel

9 999 Ft/db

egykaros  
csaptelep  

WAVIO S

egykaros mosogató-csaptelep:  
2 különböző típusú vízsugár

egykaros  
mosogató-  
csaptelep

WAVIO SWAVIO SWAVIO SWAVIO SWAVIO SWAVIO SWAVIO S

egykaros  
csaptelep  

WAVIO C

szerelőkészlettel

víztakarékos funkcióval

Víztakarékos konyhai csaptelep*Víztakarékos konyhai csaptelep*

/darab

9 999 Ft

/darab

149 990 Ft

Víztakarékos  
mosogatógép  
DFN 38530X*
• A+++ energiaosztály
• inox kivitel
• 15 terítékes
• programok száma: 8
• LCD-kijelző
• energiafogyasztás: 0,84 kWh
• vízfogyasztás: 9,5 l
• zajszint: 43 dB
• 3. kosár (evőeszköz-tároló)
• speciális alsó forgókar
• BLDC-motor
• antibakteriális bevonat
• opciók: féltöltet, programkövetés,  

hátralévő idő kijelzése, késleltetés  
0,5 - 24 óra, gyorsfunkció,  
extra szárítás opció

• programok: ECO 50, Baby Protect, 
Quick&Shine, Mini 30, Auto, Prewash,  
Intensive 70, Glass Care 4

149 990 Ft/db

Szén-dioxid patron
7 999 Ft/db

Szén-dioxid cserepatron
2 299 Ft/db

/készlet

19 990 Ft

Cserélje ki az üres CO2-patront bármelyik magyarországi ALDI 
üzletben, és mi gondoskodunk a használt patronok megfelelő 
újrahasznosításáról, valamint az esetleges megsemmisítéséről. 
A CO2-patronok nem betétdíjasok, üzleteinkben csak a cseréjük 
lehetséges. Üres CO2-patron leadása esetén a tele CO2-patron ára 
2 299 Ft. Cserepatron vásárlása esetén 1 liter ital kb. 38,32 Ft.

csereár

/darab

2 299 Ft

vételár

/darab

7 999 Ft

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, 
amely minimum 3,5 t össztömegű gépjárművel megközelíthető.

EGYSZERŰEN 
MEGRENDELHETŐ,  

KÉNYELMES HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSSAL

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  
a kívánt szállítási időpont 
egyeztetése céljából.

3.
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
A terméket az időpont egyez-
tetésétől számított 10 munka-
napon belül ingyenesen 
házhoz szállítjuk Önnek.

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

Rendelhető 2019.03.24-től  
2019.04.14-ig, ill. a készlet erejéig.

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.

egy CO2-patron kb. 60 l friss szódavíz elkészí-
téséhez elegendő – ezzel 40 műanyag PET-
palacktól kíméli meg a környezetet

környezetbarát, nem igényel elektromos 
energiát, nem rendelkezik akkumulátorral

állandó  
kínálatunkból

új termék

víz- és energia-
takarékos
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STÍLUSOSSTÍLUSOS
GYERMEKDIVAT

03.24. vasárnaptól

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

2 499 Ft

Kisgyermek  
szabadidőfelső*
állógallérral, az ujjakon és a  
derékrészen passzéval, ill. fodrokkal,  
egyes modellek oldalzsebekkel
méret: 74/80 - 110/116
2 499 Ft/db

különböző  
színek és 
modellek

Kisgyermek steppelt dzseki*
könnyű és kényelmes, egyes modellek 
levehető kapucnival, oldalzsebekkel, elöl 
végig cipzáras, vízlepergető anyag
méret: 74/80 - 110/116
4 499 Ft/db

Kisgyermek szabadidőnadrág, 2 darab*
kényelmes viselet a széles, puha derékrésznek 
köszönhetően, bordázott bokarésszel
méret: 74/80 - 110/116
2 darab/csomag
1 399,50 Ft/db

egyes modellek oldalzsebekkel

/pár

5 999 Ft

Gyermek műanyag papucs*
sarokpánttal a megfelelő tartásért
méret: 22 - 35
5 999 Ft/pára vízbázisú PU előnye: 95 %-kal 

kevesebb vízfelhasználás,  
mint a PU normál gyártásánál

Gyermek világítós cipő: Bitte alle Modelle abbilden (sehr guter 
Abverkauf). 
 
Blinkfunktion bitte gut darstellen., 
Gyermek világítós cipő (Modell 1 - navy/weiß/orange), 
Modell 1 - navy/weiß/orange: 1, 
Modell 2 - schwarz/pink: 1, 
Modell 3 - grau/hellgrau: 1

Kisgyermek világítós cipő: Bitte alle Modelle abbilden (sehr 
guter Abverkauf). 
 
Blinkfunktion bitte gut darstellen., 
Kisgyermek világítós cipő (Modell 1 - navy/weiß/orange), 
Modell 1 - navy/weiß/orange: 1, 
Modell 2 - flieder/blau: 1, 
Modell 3 - schwarz/lime: 1

Kisgyermek vagy gyermek villogó cipő*
villogó fénypontok ragyognak minden lépésnél,  
könnyen kezelhető felsőrésszel, bordázott talppal  
kisgyermek méret: 23 - 30 
gyermek méret: 31 - 36
3 499 Ft/pár

/darab

4 499 Ft

3 499
Ft/pár

kisgyermek villogó cipő, 
méret: 23 - 30 gyermek villogó cipő, 

méret: 31 - 36

197-02-SHS B18

/csomag

2 799 Ft

különböző  
színek és 
modellek
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Dominó játék*
3 éves kortól ajánlott,  
többféle
699 Ft/doboz

Gyermek sporttáska*
nagy méretű főrekesz, párnázott, 
állítható hosszúságú és levehető vállszíj, 
kis méretének köszönhetően könnyen 
hordható, de elég nagy ahhoz, hogy 
beleférjen a sportfelszerelés
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

/csomag

799 Ft

Gyermek zokni, 3 pár*
kiváló minőségű, mikromodál anyagból készült, 
az elasztántartalomnak köszönhetően tökéletesen 
illeszkedik a lábra, varrásmentes kidolgozás  
a lábujjaknál
méret: 23/26 - 39/42
3 pár/csomag
266,33 Ft/pár

Gyermek zokni, 3 pár*

különböző  
színek és  

minták

/pár

3 499 Ft

Kisgyermek gumicsizma*
vízálló, vidám motívumokkal, pl. Minnie 
egér, Sam a tűzoltó, Mancs őrjárat  
vagy Jégvarázs, csúszásmentes talppal, 
fényvisszaverő elemekkel a jobb 
láthatóságért, belső textilbéléssel  
méret: 21 - 29
3 499 Ft/pár

Kisgyermek gumicsizma*

275-03-SHS B18

Gyermek hosszú ujjú felső,  
2 darab*
kényelmes viselet, egyes modellek 
motívumokkal
méret: 116 - 164
2 darab/csomag
899,50 Ft/db

Gyermek softshell dzseki*
kényelmes viselet, szélálló, vízlepergető 
a Bionic Finish Eco technológiának 
köszönhetően, kapucnis, cipzáras 
zsebekkel és állvédővel
méret: 110/116 - 146/152
3 999 Ft/db

/darab

3 999 Ft

légáteresztő

szélálló

vízlepergető

rugalmas

különböző  
színek és modellek

állítható hosszúságú és levehető vállszíj, 
kis méretének köszönhetően könnyen 

kiváló minőségű, mikromodál anyagból készült, 
az elasztántartalomnak köszönhetően tökéletesen 

különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző 
színek és színek és színek és színek és színek és színek és színek és színek és színek és 

mintákmintákmintákmintákmintákmintákminták

Kisgyermek világítós cipő: Bitte alle Modelle abbilden (sehr 
guter Abverkauf). 
 
Blinkfunktion bitte gut darstellen., 
Kisgyermek világítós cipő (Modell 1 - navy/weiß/orange), 
Modell 1 - navy/weiß/orange: 1, 
Modell 2 - flieder/blau: 1, 
Modell 3 - schwarz/lime: 1

/készlet

999 Ft

Színesceruza-készlet 
metálszínekben*
ajándék hegyezővel
12 darab/készlet
999 Ft/készlet

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

/doboz

699 Ft

Bugyipelenka*
• Junior, 38 darab: 12 - 22 kg vagy
• XL, 36 darab: 16 - 30 kg
38 vagy 36 darab/csomag
78,92 / 83,31 Ft/db

/csomag

2 999 Ft

/doboz

699 Ft

Disney Quetschi*
desszert jellegű sajtkészítmény
• szamóca vagy 
• banán ízben
4 x 70 g/csomag
2 139,29 Ft/kg

/csomag

599 Ft

méret: 25 - 29

méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24méret: 21 - 24

a puha tapintású anyag 
kellemes viseletet biztosít
a puha tapintású anyag a puha tapintású anyag a puha tapintású anyag a puha tapintású anyag 

Gyermek hosszú ujjú felső, 

kényelmes viselet, egyes modellek kényelmes viselet, egyes modellek 

/csomag

1 799 Ft

Párosító fejlesztő játék*
fejleszti a szem- és kézkoordinációt,  
a kézügyességet, ill. a mozgást, bővíti  
a szókincset, többféle
699 Ft/doboz

Gyermek farmer joggernadrág*
a sztreccsanyag korlátlan mozgásszabadságot 
biztosít, rugalmas derékrész megkötővel  
méret: 86/92 - 134/140
2 599 Ft/db

A gyermek farmer joggernadrág termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban 
áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden színben és 
méretben vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

Az árkedvezmény a termék  
2018.10.11-től érvényes szórólapban  
feltüntetett árához képest értendő.

2 599
Ft/darab

-400 Ft

2 999 Ft 



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.03.24. vasárnaptól

különböző színek  
és modellek

/darab

3 699 Ft

különböző színek  
és modellek

/darab

6 999 Ft

Női divatos kabát vagy 
nyári parka*
• kabát: gombos elülső résszel  

és a derekán megkötővel, divatos  
gallértal, oldalt zsebekkel vagy

• parka: kapucnis, elöl cipzárral  
és patentokkal záródik,  
elülső zsebekkel és  
összehúzó zsinórral

méret: 34 - 44/46
6 999 Ft/db

ALAPDARABOKALAPDARABOK
TAVASZI

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és modellek

különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek 
és modellekés modellekés modellek

különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek különböző színek 

/darab

1 999 Ft

1. Csomózott női felső*
rövid ujjú, oldalsó vagy középső csomózással, 
kerek nyakkivágással, bordázott anyagból
méret: 34 - 44/46
1 999 Ft/db

2. Női joggpants*
rugalmas derékrész megkötővel, két zseb 
elöl és két hátsó álzseb, egyes modellek 
divatos oldalsó kontrasztcsíkkal
méret: 36/38 - 44/46
3 699 Ft/db

3.

Modern napszemüveg*
különleges, divatos formatervezéssel, 
különböző fém- és műanyag modellek,  
100 %-os UV-védelem, akrillencsékkel  
és strapabíró bevonattal a karcolások ellen
1 999 Ft/db

5.Divatos karkötőszett,  
3 részes*
2 vékony, állítható textil karkötő divatos fémmedállal,  
ill. 1 üveggyöngy-karkötő gumiszalaggal
3 darab/szett
666,33 Ft/db

4.

/szett

1 999 Ft

1.

2.
3.

5. 1.

2.

/darab

1 999 Ft

5.

4.

5.

4.
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LED-sminklámpa, hordozható*
tökéletes világítás a fürdőszobában vagy utazások során, vezeték  
nélküli, akkumulátoros működés a rugalmas használat érdekében,  
töltés USB-kábelen keresztül
• LED-sminklámpa: 3 W, 300 lm, 2 700 - 6 500 K, Ra> 80, forgatható  

tapadókorongok segítik az egyszerű felhelyezést a tükörre, valamint  
a fény irányának ideális beállítását, változtatható színhőmérséklet vagy

• LED-tükörlámpa: 3 W, 40 lm, 6 500 K, Ra> 80,  
3 fokozatú fényerősség-állítás (15 %, 50 %, 100 %)

4 499 Ft/db

Női gumicsizma*
vízálló, csúszásmentes, bordázott talppal
méret: 38 - 41
3 999 Ft/pár

193-02-SHS B18

vízálló, csúszásmentes, bordázott talppal
méret: 38 - 41
3 999 Ft/pár

/darab

3 499 Ft

Ejtett vállú női ruha*
gumírozással és fodrokkal a nyakvonal mentén,  
enyhén testre szabott forma, divatos színekben
méret: 34 - 44/46
3 499 Ft/db

különböző  
színek és minták

Női sportalsónemű*
varrásmentes kidolgozással, zavaró oldalvarrások nélkül,  
rendkívül kényelmes viselet, nedvességszabályozó
• sportalsó, 2 darab vagy
• sportmelltartó, 1 darab
méret: S - L
2 vagy 1 darab/csomag
899,50 / 1 799 Ft/db

/tubus

949 Ft
Fogkrém*
• Deep Clean vagy
• Multi Care
75 ml/tubus
12 653,33 Ft/l

/tubus

1 299 Ft

Fogkrém*
Pronamel Multi-Action
75 ml/tubus
17 320 Ft/l

/tubus

1 099 Ft

Fogkrém*
Repair&Protect Whitening
75 ml/tubus
14 653,33 Ft/l

/darab

899 Ft

Fogkefe*
• Repair&Protect Soft vagy
• True White Medium
899 Ft/db

/flakon

1 299 Ft

Szájvíz*
Cool Mint
500 ml/flakon
2 598 Ft/l

AZ EGÉSZSÉGES,AZ EGÉSZSÉGES,
ÁPOLT FOGAKÉRT

2 vagy 1 darab/csomag2 vagy 1 darab/csomag
899,50 / 1 799 Ft/db899,50 / 1 799 Ft/db899,50 / 1 799 Ft/db899,50 / 1 799 Ft/db899,50 / 1 799 Ft/db

rendkívül kényelmes viselet, nedvességszabályozó

/pár

3 999 Ft

A női vagy férfi kötött hatású szabadidőcipő termék csak a készlet erejéig,  
korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre, ezért előfordulhat,  
hogy a termék egyes áruházainkban nem minden színben és méretben  
vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

Az árkedvezmény a termék  
2018.04.26-tól érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

termék csak a készlet erejéig, 

2018.04.26-tól érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

Női vagy férfi  
kötött hatású  
szabadidőcipő*
optimális tavaszi viselet, 
légáteresztő, rugalmas 
sztreccsanyagot tartalmazó 
textil felsőrész, amely 
kényelmes viseletet  
biztosít, csúszásmentes talp
méret: 37 - 45
4 499 Ft/pár

320-03-SHS B17

/csomag/darab

1 799 Ft

/darab

4 499 Ft

útitáskával

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

4499FtFt

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

4 499
Ft/pár

-1 500 Ft

5 999 Ft 
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00.00. csütörtöktől00.00. csütörtöktől

További ajánlatainkat keresse  
az aldi-utazas.hu weboldalon!

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.

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.

1 Foglalja le utazását 2019.02.21. és 2019.03.31. között a www.aldi-utazas.hu oldalon, vagy az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vegyen részt nyereményjátékunkban, és nyerje vissza utazása árát! A „NYERJE VISSZA UTAZÁSA ÁRÁT!” nyereményjáték 
időtartama: 2019.02.21 - 2019.03.31. 3 foglalás kerül kisorsolásra, melyeknek az árát visszatérítjük. A visszatérítés a kisorsolt szállás alapdíjára terjed ki, repülős út esetében magában foglalja a repülőtéri illetéket, azonban eltérő jelzés hiányában nem foglalja magában a 
biztosítást, idegenforgalmi adót, a végtakarítást, az ágynemű, kéztörlő, törülköző díját, valamint a kauciót és az opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások díját. A kedvezmény kizárólag az eredeti foglalás szerinti utazási csomagra vehető igénybe, későbbi időpontra, 
más utazásra nem használható fel, utazási utalványra, készpénzre vagy árengedményre nem váltható át. A részletes játékszabályzat megtalálható az aldi.hu, valamint az aldi-utazas.hu oldalon.

Lásson többet a világból!
Válassza az ALDI UTAZÁS-t!
Egyszerű  •  Megbízható  •  Olcsó  •  Kényelmes  •  Biztonságos
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AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:                  2019.03.21. - 04.03.

Utazási mód Fő / 4 éj teljes ellátás plusszal

44 990 Ft-tól© Metropol / Pesaro

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

17 990 Ft-tól

© Helenenburg /  
Bad Gastein

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

23 690 Ft-tól

FÖLDKÖZI-TENGER 

HAJÓÚT

SALZBURG, AUSZTRIA

BAD GASTEIN

Városközpont: 2 km, Stubnerkogel drótkötélvasút és Bad Gastein vasútállomása: 
3 km. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, társalgó, tévészoba, télikert, 
lift, terasz, szauna, fitneszterem, szabad helyek függvényében parkolóhely. Térítés 
ellenében: masszázsok. 
Elhelyezés: kétágyas szobában. 
Gyermekek után járó kedvezmény: 6 éves korig: 100 %, 7–11 éves korig: 50 % és 
12–16 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információ: idegenforgalmi adó: 2,70 €/fő/nap 15 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba

2 éjszaka 23 690 Ft-tól

4 éjszaka 34 990 Ft-tól

5 éjszaka 59 990 Ft-tól

7 éjszaka 69 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

MARCHE, OLASZORSZÁG

PESARO

Közvetlenül a homokos tengerparton, legközelebbi buszmegálló: 100 m,  
vá ros központ: 300 m.
Felszereltség: étterem, bár, olvasószoba, tévészoba, kerékpártároló, lift, ping pong-
asztal, szabad helyek függvényében parkolóhely. Térítés ellenében: parkolóhely 
garázsban. 
Elhelyezés: kétágyas szobában. 
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 %, 6–12 éves korig: 50 % 
és 13–18 éves korig: 10 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információ: az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás 
napján reggelivel zárul.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Extra kétágyas szoba

4 éjszaka 44 990 Ft-tól 49 990 Ft-tól

5 éjszaka 73 990 Ft-tól 83 990 Ft-tól

7 éjszaka 88 990 Ft-tól 99 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Három útvonal foglalható.
Felszereltség: 5 étterem, 16 bár és társalgók, művészeti galéria, könyvtár, 
kaszinó, színház, internetkávézó, futópálya, shuffleboard, minigolf, fitneszstúdió, 
4 masszázsmedence, 2 úszómedence, szauna. 
Elhelyezés: kabinban vagy lakosztályban. 
Fontos információk: az ár nem tartalmazza a kikötői illetéket, illetve az 
üzemanyagdíjat: 33 590 Ft/fő. Szolgáltatási díj: 10 €/fő/nap, a helyszínen fizetendő. 
A fedélzeti szolgáltatások után 15 % szervízdíj kerül kiszámlázásra. A beutazáshoz 
a kiutazástól számított még legalább 6 hónapig érvényes útlevél szükséges. A 
foglalást követő névmódosítás esetén felmerülő többletköltségeket az utasnak 
számítjuk fel, amennyiben azért kizárólag az utas felel. All inclusive Easy italcsomag 
foglalható: 87 €/fő vagy 116 €/fő (időponttól függően).

Ár/fő és 
tartózkodás

Bella belső 
kabin

Fantastica 
belső  
kabin

Fantastica 
külső  
kabin

Bella 
erkélyes 

kabin

Fantastica 
erkélyes 

kabin

Aurea 
erkélyes 

kabin

3 éjszaka 23 990 Ft-tól 38 990 Ft-tól 51 990 Ft-tól 60 990 Ft-tól 67 990 Ft-tól 130 990 Ft-tól

4 éjszaka 51 990 Ft-tól 58 590 Ft-tól 80 490 Ft-tól 86 990 Ft-tól 98 990 Ft-tól 162 590 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Tengerpart: 50 m, városközpont: 200 m, legközelebbi buszmegálló: 1 km. 
Felszereltség: étterem, bár, kávézó, társalgó, terasz, szabad helyek függvényében 
parkolóhely. Térítés ellenében: napozóágyak és napernyők a tengerparton.
Elhelyezés: kétágyas szobában. 
Gyermekek után járó kedvezmény: 5 éves korig: 100 %, 6–11 éves korig: 50 % és 
12–18 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információ: idegenforgalmi adó: 1,33 €/fő/nap 12 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő.

Ár/fő és tartózkodás Eco kétágyas szoba Kétágyas szoba Kétágyas szoba 
erkéllyel

2 éjszaka 17 990 Ft-tól 19 690 Ft-tól 20 990 Ft-tól

3 éjszaka 26 990 Ft-tól 29 490 Ft-tól 31 990 Ft-tól

5 éjszaka 44 990 Ft-tól 48 990 Ft-tól 52 990 Ft-tól

7 éjszaka 53 990 Ft-tól 58 990 Ft-tól 62 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

aldi-utazas.hu

FOGLALJON MOST, ÉS NYERJE VISSZA UTAZÁSA ÁRÁT!1

A 2019.02.21. és 03.31. között történő foglalások között  
kisorsolunk hármat, melyeknek visszafizetjük az árát!

MSC ORCHESTRA

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3 vagy 4 éjszaka 2019.09.22. és 2019.10.18. között
• ellátás: teljes ellátás reggelivel, ebéddel és 

vacsorával, délutánonként és esténként 
harapnivalókkal

• a legtöbb fedélzeti létesítmény használata és 
részvétel a fedélzeti szórakoztató programokon

• többnyelvű ügyfélszolgálat a fedélzeten
• csomagszolgálat beszálláskor és kiszálláskor

Foglalási kód: 9330076

 

I

Marseille

Civitavecchia 

F

Barcelona

Cannes
Genova

Ibiza

E

HOTEL HELENENBURG***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 4, 5 vagy 7 éjszaka 2019.05.25. és 2019. 10.12. 

között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel, 

esténként négyfogásos választható menüvel és 
salátabárral

• a szálloda szaunájának és fitnesztermények 
használata (nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9330040

 

Bad Gastein

Klagenfurt

A

I

HOTEL METROPOL***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 4, 5 vagy 7 éjszaka 2019.05.19. és 2019.09.29. 

között
• ellátás: teljes ellátás plusz svédasztalos reggelivel, 

délben és esténként kétfogásos választható 
menüvel, salátabárral vagy tematikus vacsorával, 
italokkal az étkezésekhez (0,5 l víz és 0,25 l bor)

• 2 napozóágy és 1 napernyő a tengerparton 
szobánként (időjárásfüggő)

Foglalási kód: 9330072

 

I

HR

Pesaro
San Marino

HOTEL SLAVEN***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3, 5 vagy 7 éjszaka 2019.04.19. és 2019.10.06. 

között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel és 

vacsorával 
 

Foglalási kód: 9330045

 

I

HR

Szelce

San Marino

KVARNER-ÖBÖL, HORVÁTORSZÁG 

SZELCE

HELLÓ NYÁR!

Utazási mód Fő / 3 éj teljes ellátással

23 990 Ft-tól



03.21 - 03.27. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

Érvényes  
03.07-től 03.08-ig!

FRISS ÉS MAGYAR

199
Ft/kg

-42 %

349 Ft 

Zöld alma
I. osztály 
/kg
199 Ft/kg

Citrom
I. osztály 
500 g/csomag 
398 Ft/kg

199
Ft/csomag

-42 %

349 Ft 

Fürtös 
paradicsom
I. osztály 
/kg
499 Ft/kg 499

Ft/kg
-37 %

799 Ft 

239
Ft/csomag

-27 %

329 Ft 

299
Ft/csomag

-25 %

399 Ft 

Saláta
többféle
I. osztály 
100 g/csomag 
2 990 Ft/kg

Cukkini
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

399
Ft/kg

-42 %

699 Ft 

Sárgarépa
I. osztály 
1 kg/csomag
239 Ft/kg

Fürtös 
paradicsom -37%%

ALDI | 23



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. 2019. 12. hét

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

aldi.hu
Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. Az ár mindennemű adót magában foglal. A feltüntetett kedvezmények eltérő rendelkezés hiányában a termékek normál, nem akciós eladási árához 

 a termékillusztrációk csupán elkészítési, illetve tálalási javaslatként szolgálnak, a termékek dekoráció nélkül kerülnek aldi.hu
Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. Az ár mindennemű adót magában foglal. A feltüntetett kedvezmények eltérő rendelkezés hiányában a termékek normál,

A kiadványban megjelenített termékfotók tájékoztató jellegűek, a termékillusztrációk csupán elkészítési, illetve tálalási javaslatként szolgálnak, a termékek dekoráció nélkül kerülnek 

Spagetti 
durumbúzából
500 g/csomag
258 Ft/kg

129
Ft/csomag

-35 %

199 Ft 

 
Salsa szósz
enyhén csípős vagy
paradicsomos csípős vagy
sajtos
300 g vagy 290 g/üveg 
930 / 962,07 Ft/kg

Mazsola
250 g/csomag
916 Ft/kg

229
Ft/csomag

-14 %

269 Ft 

Sajtos tallér
150 g/csomag
1 326,67 Ft/kg

199
Ft/csomag

-31 %

289 Ft 

Szénhidrát- 
csökkentett cipó
kézműves termék
300 g/darab
863,33 Ft/kg

519
Ft/csomag

-25 %

699 Ft 

259
Ft/darab

-31 %

379 Ft 

Magvas sütemény
napraforgómaggal vagy
kesudióval és földimogyoróval vagy 
kókusszal 
200 g/csomag
2 595 Ft/kg

279
Ft/üveg

-30 %

399 Ft 

AKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGIHÉTVÉGI

Sajtos tallér-25%

369
Ft/csomag

-32 %

549 Ft 

499
Ft/darab

-28 %

699 Ft 

Sárgadinnye
I. osztály 
/darab 
499 Ft/db

Palermo paprika
I. osztály 
300 g/csomag
1 230 Ft/kg

03.23 - 03.24. szombat - vasárnap


