
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 05.16. CSÜTÖRTÖKTŐL 05.22. SZERDÁIG    

Zselic u.

Lepkevirág u.

Zsemlékes u.

FÖLDÚT

Bökényföldi út

Bökényföldi út

Petőfi tér

Perjés u.

Tatjána u.

Csenkesz u.

Csenkesz u.

Csinszka u.
Papír u.

Farkasbab u.
Farkasszőlő u.

Perjés u.

Csinszka u.
Papír u.

Farkasbab u.
Farkasszőlő u.

Újszász u.

Ezerjó u.

Ezerjó u.

AKCIÓ
Érvényes:

05.16-TÓL 

05.22-IG
ELÉRHETŐEK AZ ALACSONY ÁRAK

ÚTFELÚJÍTÁS ALATT IS

92 754 Ft 

249
Ft/doboz

-21 %

319 Ft 

519
Ft/üveg

-22 %

669 Ft 

749
Ft/tálca

-14 %

879 Ft 

BÖKÉNYFÖLDI ÚT 102.
BUDAPEST, XVI. KERÜLET

Prémium
gyümölcs-
joghurt
többféle
200 g/pohár 
395 Ft/kg

Prémium
gyümölcs-
joghurt
többféle
200 g/pohár 
400 Ft/kg

79
Ft/pohár

-27 %

109 Ft 

80
Ft/pohár

-26 %

109 Ft 

1 999
Ft/készlet

-500 Ft

2 499 Ft 

Az árkedvezmény a  
termék 2018.05.17-től  
érvényes szórólapban  
feltüntetett árához  
képest értendő.

tálalási javaslat

Porcelán fagylaltospohár-
készlet, 4 személyes*
1 999 Ft/készlet

2 499
Ft/darab

-200 Ft

2 699 Ft 

Az árkedvezmény a termék  
2018.05.17-től érvényes 
szórólapban feltüntetett 
árához képest értendő.

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

Mogyorókrém
400 g/üveg
1 297,50 Ft/kg

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

Úszó robothal vagy  
-teknőc*
2 499 Ft/db

RENGETEG LEHETŐSÉG
EGY AKKU

A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást kérjük, keresse a szórólapban a termék részletes bemutatásánál.

  05.16. csütörtöktől

  05.19. vasárnaptól

  05.16. csütörtöktől

RENGETEG LEHETŐSÉGRENGETEG LEHETŐSÉG
EGY AKKU

  05.19. vasárnaptól

/darab

19 990 Ft

Akkus láncfűrész 40 V*
19 990 Ft/db

/darab

9 999 Ft

Akkus fűszegélynyíró 20 V*
9 999 Ft/db

/darab

9 999 Ft

Akkus fúró-csavarozó 20 V*
9 999 Ft/db

/darab

5 499 Ft

Akkumulátortöltő*
5 499 Ft/db
Akkumulátortöltő*Akkumulátor  

20 V/40 V*
14 990 Ft/db

/darab

14 990 Ft

Akkumulátor 20 V*
6 999 Ft/db

/darab

6 999 Ftaldi.hu



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Kapható 05.16-tól 
a készlet erejéig!
Kapható 05.16-tól Kapható 05.16-tól Kapható 05.16-tól Kapható 05.16-tól Kapható 05.16-tól 

779Ft

/tálca

Túró rudi 
natúr
6 x 30 g/csomag
3 194,44 Ft/kg

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

Ft/csomag
-25 %

399 Ft 575
Ft/csomag

-10 %

639 Ft 

Lecsó
680 g/üveg
336,76 Ft/kg 229

Ft/üveg
-11 %

259 Ft 

  
Prosciutto 
Crudo vagy 
Serrano sonka
100 g/csomag
5 490 Ft/kg 549

Ft/csomag
-100 Ft

649 Ft 

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

Cevapcici* 
480 g/tálca
1 622,92 Ft/kg

419
Ft/csomag

-30 %

599 Ft 
199
Ft/csomag

-33 %

299 Ft 

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

1 149
Ft/kg

-23 %

1 499 Ft 

 
Sertéstarja
darabolt, 
vákuumcsomagolt 
/kg
1 149 Ft/kg

149
Ft/doboz

-13 %

173 Ft 

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

Kapható 05.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 05.16-tól 
a készlet erejéig!

/doboz

399 FtTonhal szószban*
pikáns vagy
édes-savanyú
185 g/doboz
2 156,76 Ft/kg

Gomolyasajt*
zöldfűszeres vagy
natúr vagy
füstölt
/kg
1 990 Ft/kg

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

1 990 Ft/kg

199 Ft/100 g

249
Ft/darab

-37 %

399 Ft 

Kókuszzsír
250 g/darab
996 Ft/kg

tálalási javaslat

az eladási ár az egyes
terméken található

az eladási ár az egyes
terméken található
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AKCIÓ!



ÉRVÉNYES: 05.16. CSÜTÖRTÖKTŐL 05.18. SZOMBATIG    

NE MARADJON LE 
AZ AKCIÓS AJÁNLATOKRÓL! 

599
Ft/üveg

-25 %

799 Ft 

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

79
Ft/darab

-20 %

99 Ft 

PANNON BORRÉGIÓ
Zöldveltelini
oltalom alatt álló
eredetmegjelölésű,
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
798,67 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 12 °C 

SALÁTÁKHOZ,  
HALÉTELEKHEZ,

KÖNNYŰ  
TÉSZTÁKHOZ

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 12 °C 

KÖNNYŰ ÉTELEKHEZ,  
SALÁTÁKHOZ

Baba törlőkendő
többféle
80 darab/csomag  
3,74 Ft/db 299

Ft/csomag
-33 %

449 Ft 639
Ft/csomag

-14 %

749 Ft 

Női betét
Ultra vagy Sensitive
Normal Plus vagy
Super Plus vagy Night
20, 16 vagy 
14 darab/csomag
31, 95 / 39,94 /  
45,64 Ft/db

Coolpresso jegeskávé
cappuccino vagy eszpresszó vagy 
vanília vagy laktózmentes  
cappuccino 
230 ml/doboz
604,35 Ft/l

139
Ft/doboz

-30 %

199 Ft 

499
Ft/csomag

-28 %

699 Ft 349
Ft/csomag

-30 %

499 Ft 

Party-mix csemege
csípős, 
többféle 
250 g vagy  
200 g/csomag
1 996 / 2 495 Ft/kg

Öblítő
többféle 
42 vagy 
37 mosáshoz  
elegendő 
1 050 ml vagy  
925 ml/flakon
570,48 / 647,57 Ft/l

599
Ft/flakon

-25 %

799 Ft 

/palack

799 Ft

Kapható 05.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 05.16-tól 
a készlet erejéig!

Sangria*
ízesített boralapú ital, jól 
lehűtve, ízlés szerint friss 
gyümölcsökkel kínálja
7 % alkoholtartalom
1,5 l/palack
532,67 Ft/l

 /üveg

1 099 Ft

SZEKSZÁRD 
Mészáros Pinot Noir Rosé*
száraz rozé
0,75 l/üveg
1 465,33 Ft/l

Aszalt gyümölcs
többféle
200 g, 150 g vagy  
130 g/csomag
1 745 / 2 326,67 /  
2 684,62 Ft/kg

Rostos üdítőital* 
homoktövis kivonattal, 
őszibarack-alma- 
meggy-málna vagy 
őszibarack-narancs 
25 % gyümölcstartalom
1 l/doboz
289 Ft/l

Szénsavas üdítőital* 
cola vagy  
cola zero vagy  
narancs- vagy  
citromízű
1,5 l/flakon
132,67 Ft/l

Kapható 05.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 05.16-tól 
a készlet erejéig!

289Ft

/doboz

199Ft

/flakon
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

KINDER.HU

1 299Ft

/csomag

Kapható 05.19-től 
a készlet erejéig!

Pannónia sajt
klasszikus (laktózmentes) vagy 
light
200 g/darab 
2 595 Ft/kg

519
Ft/darab

-30 %

749 Ft 

Kiváló minőségű magyar, ill. hazai 
ömlesztett cikkelyes sajt a Tolnatej Zrt.-től!

natúr és 
sonkás:

téli-
szalámis:

145
Ft/doboz

-27 %

199 Ft 

Ömlesztett 
cikkelyes sajt
natúr vagy sonkás vagy  
téliszalámis  
140 g/doboz 
1 035,71 Ft/kg

Mini fasírtgolyók
natúr vagy csípős 
500 g/csomag
798 Ft/kg

Májpástétom
natúr vagy 
metélőhagymás vagy 
szemcsés
175 g/tégely
2 280 Ft/kg 399

Ft/tégely
-20 %

499 Ft 

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

219
Ft/csomag

-26 %

299 Ft 

/darab

1 199 Ft

399
Ft/csomag

-100 Ft

499 Ft 

Kapható 05.19-től 
a készlet erejéig!

KINDER.HU

www.hatartalanutazas.kinder.hu

149
Ft/doboz

-25 %

199 Ft 
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149
Ft/csomag

-19 %

185 Ft 

229
Ft/darab

-23 %

299 Ft 

Baromfipárizsi vagy 
füstös ízű pulykapárizsi
500 g vagy 400 g/darab
458 / 572,50 Ft/kg

Grillparty*
grillkolbászmix 
450 g/csomag
2 886,67 Ft/kg

KINDER.HUKINDER.HU

Kapható 05.19-től 
a készlet erejéig!
Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től 

/csomag

999 Ft

A promóció időtartama: 2019. május 9-22.

Határtalan utazás

Vásároljon Kinder® termékeket egyszerre legalább 1 000 Ft értékben az ALDI üzleteiben 2019. május 9. és 22. között, töltse fel az AP-kódot a www.hatartalanutazas.kinder.hu
oldalra, és nyerjen különleges Kinder® ajándékot, vagy legyen Öné heti nyereményeink egyike vagy akár a fődíj, egy 1 000 000 Ft értékű utazás! A nyeremények átvételéhez őrizze 
meg a blokkot! Több, egyidejű vásárlás esetén azokkal a blokkokkal lehet külön játszani, melyeken a vásárlási idők között legalább 1 perc eltelik. Részletek és játékszabályzat:  

www.hatartalanutazas.kinder.hu.

Salzburgi Alpenkäse sajt*
kb. 31 % zsírtartalom
chilis vagy  
natúr vagy borsos
300 g/darab
3 996,67 Ft/kg

Schoko-Bons*
tejes krémmel és mogyoródarabkákkal 
töltött csokoládébonbon
200 g/csomag
4 995 Ft/kg

Csokoládé
50 g/doboz 
2 980 Ft/kg

Bueno vagy
Bueno White
tej- vagy fehér csokoládéval 
bevont ostya mogyorós 
krémmel töltve
43 g vagy 39 g/csomag
3 465,12 / 3 820,51 Ft/kg 

05.19. vasárnaptól

AKCIÓ!



ÉRVÉNYES: 05.19. VASÁRNAPTÓL 05.22. SZERDÁIG    

NE MARADJON LE 
AZ AKCIÓS AJÁNLATOKRÓL! 

Sör 
Friss 1,5 % alkoholtartalom vagy  
Friss Zero  
citrom- vagy grapefruitízű
0,5 l/doboz
438 Ft/l

VILLÁNY
Shiraz
védett eredetű, klasszikus,  
száraz vörösbor 
0,75 l/üveg
1 065,33 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18 °C 

VAD- ÉS 
VÖRÖS HÚSOKHOZ

229
Ft/doboz

-17 %

279 Ft 

179
Ft/palack

-30 %

259 Ft 

Málnaízű  
szénsavas 
üdítőital
classic vagy light
1,5 l/palack
119,33 Ft/l

Extrudált 
kukoricapehely
sós vagy
sajtos vagy 
paprikás
100 g/csomag 
590 Ft/kg 59

Ft/csomag
-25 %

79 Ft 

Sűrített paradicsom
140 g/doboz
850 Ft/kg 119

Ft/doboz
-25 %

159 Ft 

169
Ft/csomag

-29 %

239 Ft 

 
Makaróni
4 tojásos 
500 g/csomag
338 Ft/kg

Laktózmentes 
habtejszín
30 % zsírtartalom
200 ml/doboz
1 145 Ft/l

99
Ft/darab

-28 %

139 Ft 

Mini olívás baguette
88 g/darab
1 125 Ft/kg

/készlet

1 999 Ft

799
Ft/üveg

-200 Ft

999 Ft 

1 299
Ft/üveg

-400 Ft

1 699 Ft 

Kapható 05.19-től 
a készlet erejéig!

Kapható 05.19-től 
a készlet erejéig!

Whisk(e)y-válogatás*
kóstolókészlet válogatott whisk(e)y-specialitásokból
• Bourbon Whiskey,
• Scotch Whisky,
• Irish Whiskey és
• Canadian Whisky
40 % alkoholtartalom
4 x 40 ml/készlet
12 493,75 Ft/l

Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től Kapható 05.19-től 

/pohár

149 FtJoghurt*
eper vagy málna vagy 
áfonya vagy citrom-lime
150 g/pohár
993,33 Ft/kg

Fehér vagy 
csokoládés 
gabonapárna
600 g/doboz
1 165 Ft/kg

699
Ft/doboz

-300 Ft

999 Ft 

Kávé Gold
instant kávé,
fagyasztva szárított,
classic vagy mild 
200 g/üveg
6 495 Ft/kg

219
Ft/doboz

ALDI | 5
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

állandó 
kínálatunkból

1 399Ft

/darab

Tortavariációk
• túrós vagy 
• szilvás vagy 
• almás
1 250 g/darab
1 119,20 Ft/kg

Fagylalttölcsér
8 darab/doboz
112 g/doboz
2 401,79 Ft/kg

269
Ft/doboz

-27 %

369 Ft 

szezonális 
kínálatunkból

Érvényes  
05.16-tól 05.18-ig!

 
Sorbet jégkrém
• citrom vagy 
• mangó-ananász vagy 
• eper
1 000 ml/doboz
599 Ft/l

599
Ft/doboz

-200 Ft

799 Ft 

szezonális 
kínálatunkból

Érvényes  
05.16-tól 05.18-ig!

329
Ft/flakon

-13 %

379 Ft 

Habspray
laktózmentes
250 g/flakon
1 316 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.16-tól 05.18-ig!

•
•
1 250 g/darab
1 119,20 Ft/kg

799Ft

/doboz

állandó 
kínálatunkból

Fagylaltostya
• 15 darab ostyaszív, 62 g vagy
• 36 darab ostyarúd, 56 g
62 g vagy 56 g/csomag
4 338,71 / 4 803,57 Ft/kg 269

Ft/csomag
-18 %

329 Ft 

állandó 
kínálatunkból
Érvényes  
05.16-tól 05.18-ig!

állandó 
kínálatunkból

/doboz

599 Ft

05.16. csütörtöktől

Porcelán fagylaltos- 
pohár-készlet, 4 személyes* 
4 darab fagylaltospohár 4 darab 
porcelánkanállal, mosogatógépben 
mosható és mikrohullámú  
sütőben is használható
1 999 Ft/készlet

1 999
Ft/készlet

-500 Ft

2 499 Ft 

Az árkedvezmény a termék 2018.05.17-től  
érvényes szórólapban feltüntetett árához  
képest értendő.

AJÁNLATOKAJÁNLATOKAJÁNLATOKAJÁNLATOKAJÁNLATOK
NYÁRI HŰSÍTŐ

különböző színek  
és minták

Ostyatálkák*
• étcsokoládés bevonattal,  

100 g vagy
• klasszikus, 84 g
100 g vagy 84 g/doboz
5 990 / 7 130,95 Ft/kg

étcsokoládés:

tálalási javaslat

Jégkrém-különlegesség
többféle 
900 ml/doboz
887,78 Ft/l
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/doboz

899 Ft

/doboz

699 FtSmoothie  
pálcikás jégkrém*
• mangó- vagy
• banán-eper vagy
• erdeigyümölcs-ízű
4 x 75 ml/doboz
2 330 Ft/l

Frutti Bumm
gyümölcsös jégkrém
robbanócukorral  
45 ml/darab
1 088,89 Ft/l

49
Ft/darab

-28 %

69 Ft 

szezonális 
kínálatunkból

Érvényes  
05.16-tól 05.18-ig!

Pálcikás jégkrém
• klasszikus vanília vagy 
• csokoládés
120 ml/darab
741,67 Ft/l

89
Ft/darab

-25 %

119 Ft 

szezonális 
kínálatunkból

Érvényes  
05.16-tól 05.18-ig!

Vegán pálcikás 
jégkrém
• csokoládé-eper vagy
• csokoládé-vanília
75 ml/darab
1 320 Ft/l

99Ft

/darab

szezonális 
kínálatunkból

Gluténmentes, vegán  
tölcséres jégkrém
kukorica-ostyatölcsérben, glutén-,  
búza-, tej- és tejszármazékmentes 
jégkrémdesszert
• csokoládé-vanília vagy
• eper-vanília
4 x 120 ml/doboz
1 664,58 Ft/l
4 x 120 ml/doboz
1 664,58 Ft/l 799Ft

/doboz

Mini-Mix jégkrém 
többféle
12 x 50 ml/doboz
1 331,67 Ft/l

799Ft

/doboz

Mini tölcséres 
jégkrém
többféle
12 x 28 ml/doboz
2 080,36 Ft/l

699Ft

/doboz

szezonális 
kínálatunkból

/doboz

799 Ft
Twister pálcikás jégkrém*
multipack 
8 x 50 ml/doboz
1 997,50 Ft/l

Swedish Glace*
laktózmentes vaníliajégkrém  
kakaós bevonóval, vegán 
5 x 55 ml/doboz
3 632,73 Ft/l

/darab

299 Ft

FIGYELÜNK!FIGYELÜNK!
MINDENKIRE

/doboz

799 Ft

Jégkrém*
• eper- vagy 
• lime-ízű
105 ml/darab
2 847,62 Ft/l

Mini jégkrém*
narancs-lime ízű
6 x 80 ml/doboz
1 664,58 Ft/l

/doboz

999 Ft

/doboz

799 Ft

szezonális 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

Tölcséres jégkrém*
• kávé- vagy
• amarénameggy-ízű
6 x 120 ml/doboz
1 248,61 Ft/l

Gluténmentes,  
vegán jégkrém*
• vaníliás-fekete ribizlis vagy 
• csokoládés
500 ml/doboz
1 598 Ft/l
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.16. csütörtöktől

Kisgyermek leggings,  
2 darab*
a magas pamuttartalomnak köszön- 
hetően kellemes viseletet biztosít,  
különböző szárhosszal kapható  
méret: 74/80 - 98/104 
2 darab/csomag
649,50 Ft/db

/pár

1 699 Ft

Kisgyermek házi- vagy 
szabadidőcipő*
strapabíró textil felsőrész, puha 
textilbéléssel, párnázott fedő- és 
csúszásmentes külső talppal 
méret: 22 - 29
1 699 Ft/pár

324-06-SHS B18

/pár

3 499 Ft

Kisgyermek szandál*
vízbázisú poliuretán felsőrész, puha 
textilbéléssel, valódi bőr fedőtalppal  
méret: 23 - 29
3 499 Ft/pár

306-01-SHS B18

Kisgyermek leggings, 

a magas pamuttartalomnak köszön-
hetően kellemes viseletet biztosít,  
különböző szárhosszal kapható 

különböző színek  
és modellek

/csomag

1 299 Ft

méret:  
26 - 29

méret:  
23 - 25

méret:  
26 - 29

/csomag

1 799 Ft

Kisgyermek póló,  
3 darab*
a magas pamuttartalomnak köszön- 
hetően bőrbarát és kellemes viselet  
méret: 74/80 - 98/104 
3 darab/csomag
599,67 Ft/db

a szürke modell  
kivételével:

fedőtalp:

méret:  méret:  méret:  méret:  méret:  méret:  méret:  
23 - 2523 - 2523 - 2523 - 2523 - 2523 - 25

méret:  
22 - 25

méret: 74/80: gombokkal 
a vállon a könyebb fel- és 
levétel érdekében

ALDI | 8
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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.

különböző  
modellek

Illatos filctollkészlet, 12 darabos*
az élénk színkavalkádhoz illat is társul
12 darab/készlet
108,25 Ft/db

Mesekönyv*
Barátnőm, Bori vagy Barátom,  
Berci sorozat kötetei  
kisgyermekeknek,  
többféle cím
599 Ft/db

/darab

599 Ft

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

Rejtett képek foglalkoztatófüzet*
fejleszti a figyelmet, a precizitást, a pontos észlelést, 
erősíti a gyermekek esztétikai érzékét és kézügyességét,  
többféle cím
699 Ft/db

/darab

699 Ft

Úszó robothal vagy -teknőc*
halak vagy teknősök, melyek a vízben úszni kezdenek, 
elemekkel együtt kaphatók
2 499 Ft/db

2 499 Ft

2 499
Ft/darab

-200 Ft

2 699 Ft 

Az árkedvezmény a termék  
2018.05.17-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

/csomag

1 699 Ft

2 499 Ft

Játék dömper*
remekül használható a kertben vagy  
a homokozóban
3 éves kortól ajánlott
méret: 80 cm
4 499 Ft/db

/darab

4 499 Ft

/készlet

1 799 Ft

Mini filctollkészlet,  
14 darabos*
kimosható, vastag, mini  
filctoll kisgyermekeknek
14 darab/készlet 
128,50 Ft/db

/készlet

1 299 Ft

** biztonságos játék

**

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

1419062164



05.19. vasárnaptól ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.16. csütörtöktől
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Unikornis nyalóka*
50 g/darab
4 580 Ft/kg

/darab

229 Ft

/darab

29 Ft

Figurás  
nyalóka*
8 g/darab
3 625 Ft/kg

/csomag

1 499 FtParty Mix*
nyalóka- és cukorkaválogatás
400 g/csomag
3 747,50 Ft/kg

/csomag

269 Ft

/pohár

139 Ft

Danio krémtúró*
• tejkaramella- vagy
• stracciatellaízű
130 g/pohár
1 069,23 Ft/kg

Gyermekjoghurt*
• epres vagy
• málnás vagy
• banános-őszibarackos vagy
• vaníliás
125 g/pohár
1 032 Ft/kg

/csomag

249 Ft

/csomag

579 Ft

Gyümölcsízű cukorka*
85 g cukorka, adagolóval  
és 2 darab matricával
579 Ft/csomag

Mozzarella Snack
• füstölt vagy 
• natúr
20 g/darab
3 250 Ft/kg

Mozzarella Snack

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.16-tól 05.18-ig! állandó 

kínálatunkból

Érvényes  
05.16-tól 05.18-ig!

339
Ft/csomag

-27 %

469 Ft 

65
Ft/darab

/pohár

129 Ft

Jégpraliné*
• Latte-Macchiato vagy
• toffee-karamell vagy
• mentol ízben
300 g/doboz
2 996,67 Ft/kg

/doboz

899 Ft

Töltött croissant
• nugát- vagy
• tejes-karamellás vagy
• tejes töltelékkel
5 x 48 g/csomag
1 412,50 Ft/kg

Zoo vajas keksz*
100 g/csomag
2 690 Ft/kg

Dragon  
gumicukor*
• fruity vagy
• juicy
100 g/csomag
2 490 Ft/kg

Gumicukor*
• erdei gyümölcs vagy 
• citrus vagy 
• joghurtízben
175 g/csomag
2 280 Ft/kg

Gumicukor*
dei gyümölcs vagy 

/csomag

399 Ft
ALDI | 10



/csomag

149 Ft

Kids szalvéta*
1 rétegű 
45 darab/csomag
3,31 Ft/db

Vitatigris  
gyümölcspüré  
100 % gyümölcstartalom
• epres vagy 
• banános vagy
• körtés
90 g/darab
1 544,44 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

A Vitatigris epres, ill. banános gyümölcspüré 
akciós ára 05.16 - 05.18. között érvényes.

/doboz

289 Ft

/doboz

79 Ft

Vitatigris vegyes 
gyümölcsital*
• sárga gyümölcs-mix vagy 
• piros gyümölcs-mix  
1 l/doboz
289 Ft/l

Vitatigris vegyes 
gyümölcsital*
• sárga gyümölcs-mix vagy 
• piros gyümölcs-mix
0,2 l/doboz
395 Ft/l

100 % gyümölcstartalom

90 g/darab
1 544,44 Ft/kg

állandó állandó állandó állandó állandó állandó állandó állandó 
kínálatunkbólkínálatunkbólkínálatunkbólkínálatunkból

1 544,44 Ft/kg

139
Ft/darab

A Vitatigris körtés gyümölcspüré  
05.16-tól a készlet erejéig kapható!

divány.hu

A divany.hu saját kóstolási tesztje alapján, amelynek részleteit keresse a https://divany.hu/lajfhekk/2019/04/23/sajat-markas-vajak-tesztje/ weboldalon.

a termék csomagolása megváltozott, beltartalma változatlan

divány.hu

A divany.hu saját kóstolási tesztje alapján, amelynek részleteit keresse a https://divany.hu/lajfhekk/2019/04/23/sajat-markas-vajak-tesztje/ weboldalon.

a termék csomagolása megváltozott, beltartalma változatlan

divány.hu

divány.hu

TERMÉKEINKRE
A divany.hu saját márkás 
vajakról szóló tesztjén 
termékeink szerezték  
meg az arany�  az ezüst- 
és a bronzérmet is.

TERMÉKEINKRETERMÉKEINKRETERMÉKEINKRE
BÜSZKÉK VAGYUNK

ALDI | 11
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/darab

6 999 Ft

Nyári takaró „Soft Touch”*
• huzat: 100 % pamut
• valódi pehely érzetét kelti
• elegáns és finom mako-batiszt anyag
• kiváló minőségű, 4-szeresen üreges  

szálból álló töltet az optimális nedves- 
ségelvezetés érdekében

• kellemesen száraz alvási környe- 
zetet és pihentető alvást biztosít

• allergiások számára is alkalmas
• méret: 140 x 200 cm
6 999 Ft/db

/garnitúra

4 499 Ft

Hullámkrepp ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras  
párnahuzat méret: 70 x 90 cm és  
paplanhuzat méret: 140 x 200 cm
4 499 Ft/garnitúra

  40 °

/darab

66

Nyári takaró „Soft Touch”*Nyári takaró „Soft Touch”*
• huzat: 100 % pamuthuzat: 100 % pamut
• vvalódi pehely érzetét kelti
• elegáns és finom makelegáns és finom mak
• kivkiv

szálból álló töltet az optimális nedves- szálból álló töltet az optimális nedves- 
ségelvezetés érdekébenségelvezetés érdekében
kkellemesen száraz alvási környe- 

/darab

3 499 Ft

Párna „Soft Touch”*
• huzat: 100 % pamut
• rendkívül bőrbarát
• elegáns és finom mako-batiszt anyag
• a kiváló minőségű, üreges szálú golyók- 

ból álló töltet valódi pehely érzetét kelti
• kellemesen száraz alvási környezetet  

és pihentető alvást biztosít
• méret: 70 x 90 cm
3 499 Ft/db

  60 °

a cipzár segítségével 
egyedileg tölthető

Kötött ülőpuff*
modern ülőbútor, bármely lakótérben hasz-
nálható, a kötött bevonat exkluzív megjele- 
nést kölcsönöz, huzat: 100 % pamut 
méret: 50 x 30 cm (Ø x ma)
11 990 Ft/db

kü
lönböző színekben

Sellőtakaró*
simogatóan körbeölel, puha 
és testhez simuló, a hátrészen 
V-alakú kivágással az egyszerű 
bebújás érdekében  
méret: 190 x 90 cm
5 999 Ft/db

/darab

5 999 Ft

KÉNYELMEKÉNYELME
AZ OTTHON

huzat:

huzat:

huzat:

/darab

11 990 Ft

  60 °

kü
lönböző színekben

Matracvédő huzat*
• természetes védelmet nyújt az allergének ellen, így opti-

mális megoldást kínál a házipor-allergiások számára
• a nagy sűrűségű, mikroszálas szerkezetnek köszönhetően 

tartós és természetes védelmet nyújt az atkákkal szemben
• két oldalán bedolgozott cipzárral és „atkavédelmi gáttal”  

az atkák elleni hatékonyabb védelem érdekében
• méret: 90 x 200 cm, kb. 20 cm  

magasságú matrachoz
4 999 Ft/db

  95 °

4 999
Ft/darab

-1 000 Ft

5 999 Ft 

Az árkedvezmény a termék 2019.03.28-tól érvényes  
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

kiegészítők nélkül
ALDI | 12



Toalettpapír kamillaillattal*
3 rétegű
16 x 150 lap/csomag 
16 tekercs/csomag
87,44 Ft/tekercs

Lábtörlő*
beltéren és védett kültéren való hasz- 
nálatra, jól felszívja a nedvességet  
méret: 45 x 75 cm
5 922,96 Ft/m²

/szett

2 999 Ft

Felmosószett*
vödör csavarókosárral, felmosónyéllel  
és mikroszálas felmosófejjel
2 999 Ft/szettAsztalterítő-rögzítő, 4 darab*

kiváló minőségű nemesacélból készült  
csipeszek vagy mágnesek vagy csíptetők 
4 darab/készlet
224,75 Ft/db

/csomag

1 399 Ft

/készlet

899 Ft

Hétköznapi emberek 

teszik próbára

tudásukat a 10 milliós 

főnyereményért.

Minden hétköznap este

az RTL Klub-on 

az ALDI támogatásával.

www.facebook.com/akonyhafonok

különböző  
modellek

méret: 45 x 75 cm
5 922,96 Ft/m²

/darab

1 999 Ft

Nebáncsvirág*
10,5 cm-es cserépben,  
kedvelt balkon- és kerti növény, 
bársonyos, ragyogó virágokkal, 
különböző élénk színekben, pl. lila, 
rózsaszín, vörös, fehér stb., 
kültérre
599 Ft/db

/darab

599 Ft

rendszeres  
öntözést igényel

fényigényes 

Szegfű*
14 cm-es cserépben,  
különböző színek és  
fajták, ágyásokba vagy  
dézsába a teraszra  
és az erkélyre is  
ültethető, 
kültérre, téltűrő
1 299 Ft/db

rendszeres  
öntözést igényel

fényigényes 

Lepkevirág pillangó  
kitűzővel* 
10,5 cm-es cserépben,
többféle színben
799 Ft/db

10,5 cm-es cserépben,
többféle színben
799 Ft/db

kültérre
599 Ft/db

599599
799Ft

/darab

Korallvirág*
12 cm-es cserépben,
többféle színben
699 Ft/db

699Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek 

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

/darab

1 299 Ft

Nyári virágcsokormix
10 szál/csokor  
1 299 Ft/csokor

öntözést igényelöntözést igényel

Nyári virágcsokormixNyári virágcsokormix
10 szál/csokor  10 szál/csokor  
1 299 Ft/csokor1 299 Ft/csokor1 299 Ft/csokor

/csokor

1 299 Ft

Nyári virágcsokormixNyári virágcsokormix

KERTKERT
SZÍNPOMPÁS

ÚJ ÉVAD
04.29-től

Tölcsérjázmin*
12 cm-es cserépben,
többféle színben
799 Ft/db

mérsékelten  
vízigényes

fényigényes 

799Ft

/darab

rendszeres  
öntözést igényel

fényigényes 

Az árkedvezmény a termék 2019.03.28-tól érvényes  
szórólapban feltüntetett árához képest értendő.

/szett

999FtFt

Felmosószett*
vödör csavarókosárral, felmosónyéllel 
és mikroszálas felmosófejjel
2 999 Ft/szett

Kapható 05.17-től 
a készlet erejéig!

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése
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Női vagy férfi  
nyári zokni, 3 pár*
kényelmes viselet,  
kézzel varrott orr-résszel  
méret: 35/38 - 43/46 
3 pár/csomag
299,67 Ft/pár

Női vagy férfi  Női vagy férfi  
nyári zokni, 3 pár*nyári zokni, 3 pár*
Női vagy férfi  
nyári zokni, 3 pár*
Női vagy férfi  Női vagy férfi  
nyári zokni, 3 pár*
Női vagy férfi  

Deo spray vagy 
golyós dezodor
többféle
150 ml/flakon vagy 50 ml/darab
3 993,33 / 11 980 Ft/l

599Ft/flakon/darab
-29 %

849 Ft 

deo spray:

állandó 
kínálatunkbólÉrvényes  

05.19-től 05.22-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.19-től 05.22-ig!

állandó 
kínálatunkból

Férfi borotva
borotvanyél  
1 darab hárompengés és  
1 darab hatpengés pótfejjel
999 Ft/csomag 999

Ft/csomag
-300 Ft

1 299 Ft 

Tusfürdő
pH-semleges
• classic vagy
• sensitive
500 ml/flakon 
998 Ft/l

állandó állandó állandó állandó állandó állandó állandó állandó 

499Ft

/flakon

/darab

2 799 Ft
Férfi chino rövidnadrág*
100 % pamut, belebújós vagy 
cipzáras kialakítással, különböző 
zsebmegoldásokkal  
méret: 48 - 54
2 799 Ft/db

/darab

3 999 Ft

Férfi rövid ujjú ing*
modern fit 
100 % pamut, divatos részletekkel,  
pl. kontrasztos gombokkal vagy szegéllyel,  
modern kent vagy legombolt gallérral  
méret: 40 - 43
3 999 Ft/db

/darab

1 499 Ft
Nyomott mintás férfi póló*
különböző csíkozással,  
egyes modellek mellzsebbel  
méret: S - XL
1 499 Ft/db

fehér modellek:

/darab

3 999 Ft

Férfi rövid ujjú ing*
body fit 
100 % pamut, karcsúsított szabásvonal,  
divatos kontrasztos gombok, légáteresztő  
és bőrbarát anyag, modern kent gallérral  
méret: 39 - 42
3 999 Ft/db

HÉTKÖZNAPOKHÉTKÖZNAPOK
LEZSER

11különböző csíkozással, 
egyes modellek mellzsebbel  

nyári zokni, 3 pár*
kényelmes viselet,  
kézzel varrott orr-résszel 
méret: 35/38 - 43/46 

/csomag

899 Ft

különböző színek  
és modellek

vasalást nem igényel

modern fit szabás

vasalást nem igényel

body fit szabás

fehér modellek:
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Érvényes  
05.19-től 05.22-ig!

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.19-től 05.22-ig!

állandó 
kínálatunkból

Hajlakk 
többféle 
400 ml/flakon 
1 322,50 Ft/l1 399

Ft/csomag
-400 Ft

1 799 Ft 

529Ft

/flakon

599
Ft/flakon

-24 %

789 Ft 

Sampon vagy balzsam
• Ultimate Color vagy
• Ultimate Repair vagy
• Total Repair vagy 
• Oil Nutritive
250 ml vagy 200 ml/flakon
2 396 / 2 995 Ft/l

/darab

2 499 Ft

Női maxiruha*
100 % viszkóz, kellemes viselet,  
különböző mintás modellek 
méret: 36/38 - 44/46
2 499 Ft/db

2

Női maxiruha*
100 % viszkóz, kellemes viselet,  
különböző mintás modellek
méret: 36/38 - 44/46
2 499 Ft/db

/csomag

1 799 Ft

Női top, 2 darab*
kerek nyakkivágással, csoma- 
gonként két különböző szín 
méret: 36/38 - 44/46
2 darab/csomag
899,50 Ft/db

különböző  
színekben

/pár

2 499 Ft
Női papucs*
poliuretánnal kombinált textil  
felsőrésszel, textilbéléssel, valódi bőr  
fedőtalppal és könnyű külső talppal  
méret: 37 - 41
2 499 Ft/pár

330-02-SHS B18

XXL bevásárlótáska*
tágas, cipzáras főrekesszel és zsebbel  
elöl és belül, strapabíró poliészteranyag 
méret: 63 x 46 x 16 cm (szé x ma x mé)
1 999 Ft/db

tágas, cipzáras főrekesszel és zsebbel  tágas, cipzáras főrekesszel és zsebbel  tágas, cipzáras főrekesszel és zsebbel  

330-02-SHS B18

XXL bevásárlótáska*XXL bevásárlótáska*XXL bevásárlótáska*

Női viszkóznadrág*
különböző kialakítású  
modellek, kényelmes  
viseletet biztosít  
méret: 36/38 - 44/46
2 299 Ft/db

/darab

2 299 Ft

különböző színek  
és modellek

Divatos melltartó*
merevítős vagy merevítő 
nélküli modellek, divatos, 
strukturált mintás  
hálós anyaggal  
méret: 75 - 85 B, C
1 999 Ft/db

/darab

1 999 Ft

Női divatos alsó,  
2 darab*
mini alsó vagy csípőfazon, 
divatos, strukturált mintás  
hálós anyaggal  
méret: 36/38 - 44/46
2 darab/csomag
999,50 Ft/db

/csomag

1 999 Ft

különböző színek  
és minták

méret: 63 x 46 x 16 cm (szé x ma x mé)méret: 63 x 46 x 16 cm (szé x ma x mé)

különböző színek  különböző színek  különböző színek  különböző színek  különböző színek  különböző színek  különböző színek  
és mintákés mintákés mintákés minták

méret: 63 x 46 x 16 cm (szé x ma x mé)

különböző színek  
és modellek

különböző színek  
és modellek

fedőtalp:

/darab

1 999 Ft

különböző modellek

Női borotva
borotvanyél  
1 darab négypengés és  
1 darab hatpengés pótfejjel
1 399 Ft/csomag
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05.19. vasárnaptól

Az eszközök akkumulátor nélkül kaphatóak. 
Az akkumulátorokat és az akkumulátortöltőt az egyes eszközök nem tartalmazzák, azokat külön kell megvásárolni.

Az akkumlátorok és akkumlátortöltő kínálatunkban későbbi időpontban újra elérhetőek lesznek.

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.

Akkumulátor 20 V*
• 20 V/2 Ah kapacitás
• töltési idő: 45 perc
• töltési-állapotkijelzés
6 999 Ft/db

/darab

6 999 Ft

Akkumulátor 20 V/40 V*
• kapacitás: 20 V/5 Ah vagy 40 V/2,5 Ah
• töltési idő: 95 perc
• töltési-állapotkijelzés
• hőmérséklet-figyelés
14 990 Ft/db

/darab

14 990 Ft

RENGETEG LEHETŐSÉGRENGETEG LEHETŐSÉG
EGY AKKU

2.

Az eszközök akkumulátor nélkül kaphatóak.

3.

Az akkumulátorokat és az akkumulátortöltőt az egyes eszközök nem tartalmazzák, azokat külön kell megvásárolni.

4.

1.

5.

20-40 V Li-Ion akku 
csomag, kompatibilis 
a „FERREX” márkájú 
akkus készülékekkel

Samsung- 
akkucella

Az akkumlátorok és akkumlátortöltő kínálatunkban későbbi időpontban újra elérhetőek lesznek.

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.

• töltési-állapotkijelzés
6 999 Ft/db

66

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

/darab

19 990 Ft

Akkus láncfűrész 40 V*
• biztonsági kapcsoló és visszacsapásgátló-funkció  

a nagyobb biztonság érdekében
• Oregon láncvezető: hossz: 250 mm
• láncsebesség: 8 m/mp
• szerszám nélküli gyors láncbefogás
• automatikus lánckenés
• bio olajjal
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
19 990 Ft/db

állítókerék a láncvezetőhöz és 
a lánccseréhez/-feszítéshez

védőtokkal

/darab

12 990 Ft

Akkus sövényvágó 20 V*
• pengehossz: 56 cm
• kétkezes biztonsági kapcsoló
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
12 990 Ft/db

/darab

5 499 Ft

Akkumulátortöltő*
• bemenet: 220 - 240 V
• töltési idő: 20 V akku (2 Ah) kb. 45 perc,  

20 V/40 V akku (5/2,5 Ah) kb. 95 perc
• töltési-állapotkijelzés
5 499 Ft/db

Akkumulátortöltő*

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

49 990 Ft

Akkus fűnyíró 40 V*
• vágószélesség: 37 cm
• 40 literes fűgyűjtő tartály szintkijelzéssel
• központilag állítható vágómagasság,  

30 - 80 mm között
• helytakarékosan behajtható markolat
• a beépített fogantyúval egyszerűen szállítható
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
49 990 Ft/db/darab

9 999 Ft

Akkus fűszegélynyíró 20 V*
• vágószélesség: 26 cm
• dönthető és forgatható motorfej
• 22 darab műanyag pótpengével
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
9 999 Ft/db

/darab

9 999 Ft

használható a FERREX akkus  
multifunkciós szerszámhoz/készlet

1 999 Ft

Multifunkciósszerszám-tartozékkészlet*
gyorscserélő rendszerrel
• univerzális készlet, 23 részes: fűrészlappal, merülő fűrészlappal,  

kaparóval és csiszolólapokkal vagy
• burkolókészlet, 4 részes: recézett fűrészlappal, fugaeltávolító pengével,  

kaparóval és karbid fűrészlappal vagy 
• padlóburkoló/beépítő készlet, 4 részes: fűrészlappal,  

2 darab merülő fűrészlappal és kaparóval
1 999 Ft/készlet

Akkus multifunkciós szerszám 20 V*
• csiszolás, fűrészelés, vágás egy szerszámmal
• szerszám nélküli gyorscserélő rendszer
• a fordulatszám tetszés szerint beállítható  

0 - 16 000 ford./perc között
• elektronikus fordulatszám-szabályozóval  

és LED-munkalámpával
• a szerszámbefogó pl. BOSCH-kompatibilis  

tartozékok befogására alkalmas
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
9 999 Ft/db

gyorstöltő-funkció

M
A
X

M
A
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EGY AKKUMULÁTOR  
AZ ÖSSZES ESZKÖZHÖZ 
Az akkumulátorok a  megfelelő 
feszültségű készülékkel  
kompatibilisek.
•  A 20 V akkumulátor  
  a 20 V eszközhöz használható 
•  A 20 V/40 V akkumulátor  
  a 20 V és a 40 V eszközökhöz  
  egyaránt használható

FERREX - minőségi sajátmárkás  
szerszámok kertészeti és  
barkácsmunkákhoz

/darab

9 999 Ft

mindegyik készlet használható  
a FERREX sarokcsiszolóhoz

Ø 125 mm

Akkus sarokcsiszoló 40 V*
• fordulatszám: 8 500 ford./perc
• 125 mm tárcsaátmérőhöz
• orsórögzítés a kényelmes tárcsacsere érdekében
• szerszám nélkül állítható védőburkolat
• védőburkolat vágó- és csiszolótárcsához
• kiegészítő markolattal
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
9 999 Ft/db

kazettás 
korongkészletkorongkészletkorongkészletkorongkészletkorongkészletkorongkészletkorongkészletkorongkészlet

Vágókorongkészlet*
• vágó- és csiszolókorong-készlet, 11 darabos: fém és kő megmunkálásához vagy
• vágókorongkészlet (extra vékony), 11 darabos: vékony falú fémlemezek,  

fémprofilok és fémcsövek vágásához vagy
• gyémántvágókorong-készlet, 4 darabos:  

ásványi nyersanyagok nedves/száraz vágásához vagy
• kazettás korongkészlet, 4 darabos: üvegszállal megerősített/műgyanta 

kötésű, acél-, nemesacél, alumínium- és fafelületek csiszolásához, rozsdamen-
tesítéséhez és egyéb felületkezeléshez 
11 vagy 4 darab/készlet 
109 / 299,75 Ft/db

mindegyik készlet használható  mindegyik készlet használható  mindegyik készlet használható  mindegyik készlet használható  

/készlet

1 199 Ft

Fúrószárkészlet tartóban*
acélból készült, praktikus tároló- és 
adagolódobozban
• HSS-spirálfúrószár-készlet:  

14 részes vagy
• kőfúrószárkészlet:  

13 részes vagy
• fafúrószárkészlet:  

13 részes
2 999 Ft/készlet

spirálfúrószár- 
készlet

/darab

9 999 Ft

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

bevizsgált biztonság

Fúrószárkészlet tartóban*
acélból készült, praktikus tároló- és 
adagolódobozban
• HSS-spir

14 részes vagy
• kőfúrószárkészlet:  kőfúrószárkészlet:  k

13 részes vagy
• fafúr

13 részes
2 999 Ft/készlet

/készlet

7 999 Ft

HSS-fúrószárkészlet,  
92 részes*
• különböző méretű  

fúrószárakkal
• ideális fémekhez  

és műanyagokhoz
• titán-nitrid bevonattal
• HSS 9341 acél
7 999 Ft/készlet

spirálfúrószár- spirálfúrószár- spirálfúrószár- spirálfúrószár- spirálfúrószár- spirálfúrószár- spirálfúrószár- spirálfúrószár- 
készlet

spirálfúrószár- 
készlet

spirálfúrószár- 
készletkészletkészletkészlet

álfúrószár-készlet:  

Akkus fúró-csavarozó 20 V*
• forgatónyomaték: 45 Nm
• üresjárati fordulatszám (ford./perc):  

1. sebességfokozat: 0 - 400, 2. sebességfokozat: 0 - 1 500
• elektronikus fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
• gyorsmegállító funkcióval és jobb/bal forgásiránnyal
• beépített LED-munkalámpa
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
9 999 Ft/db

Versuchs- und
Prüfanstalt
Remscheid

Quality
tested

Güte-
geprüft

**Ellenőrzött minőség

**

• A 20 V/40 V akkumulátor 
  a 20 V és a 40 V eszközökhöz V és a 40 V eszközökhöz 
  egyaránt használhatóánt használható

6.6.

ószárkészlet:  

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

gyémánt- 
vágókorong-készlet

univerzális  
készlet

M
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ID: 1419065084

M
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ID: 1419065083

M
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ID: 1419065081

M
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X

ID: 1419065082

7.

1. 2.

3.
4.

7.

5.

6.

nincs kábel, nem kell benzin

működési idő 2,5 Ah  
akkumulátorral: kb. 30 perc

M
A
X

bio olaj:

fafúrószárkészlet

/készlet

2 999 Ft

6263



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.05.19. vasárnaptól

i  
Az inverteres áramfejlesztő kiküszöböli az erős frekvencia- és feszültségingadozásokat, így lehetővé teszi  
az érzékeny elektromos készülékek (pl. számítógép vagy televízió) biztonságos működtetését is, takarékos 
üzemmódban csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a zajszintet részleges terhelés esetén.

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 inverteres áramfejlesztő kiküszöböli az erős frekvencia- és feszültségingadozásokat, így lehetővé teszi 
az érzékeny elektromos készülékek (pl. számítógép vagy televízió) biztonságos működtetését is, takarékos 

/darab

79 990 Ft

Inverteres áramfejlesztő*
• névleges teljesítmény: 1 000 W
• névleges feszültség: 230 V/50 Hz
• 4-ütemű léghűtéses benzinmotor
• üzemanyagtartály térfogata: 4 l
• 230 V váltóáramú kimenettel
79 990 Ft/db

tartozékokkal

 

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 5 munka- 
napon belül ingyenesen 
házhoz szállítjuk Önnek.

             KÖZVETLEN  
  HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 

MAGYARORSZÁG
          TERÜLETÉN

EGYSZERŰEN  
MEGRENDELHETŐ,  

KÉNYELMES HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSSAL

Rendelhető 2019.05.19-től  
2019.06.09-ig, ill. a készlet erejéig.

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

az integrált szállítógörgőknek 
köszönhetően egy ember is  

a munkavégzés helyére  
tudja mozgatni

/darab

14 990 Ft

Munka- és szabadidő-rádió*
• PLL URH rádió
• masszív, ütésálló készülékház
• vezeték nélküli zenelejátszás 

okostelefonról vagy tabletről 
Bluetooth®-technológiával

• IP44: a készülék ellenáll pl.  
a beszivárgó homok vagy víz  
okozta sérüléseknek

• elemmel vagy háló- 
zatról működtethető

• méret: 18,8 x 24,8 x 16,1 cm  
(szé x ma x mé)

• tömeg: kb. 2,2 kg
14 990 Ft/db

/készlet

699 Ft

Ácsceruzakészlet, 13 részes*
• 12 darab ceruzából és 1 darab hegyezőből álló készlet
• kiválóan használható a műhelyben, háztartásban stb.
699 Ft/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Hosszabbító*
• hosszabbítókábel, 20 m:  

biztonsági csatlakozódugóval  
és lengő csatlakozóaljzattal vagy

• mini kábeldob, 10 m:  
4 darab biztonsági  
csatlakozóaljzat  
túlmelegedés elleni  
védelemmel, stabil  
acélcső állvánnyal vagy

• kábelbox, 10 m:  
4 darab biztonsági  
csatlakozóaljzat túlme- 
legedés elleni védelemmel

20 m vagy 10 m/darab
249,95 / 499,90 Ft/m

mini  
kábeldob

/csomag

7 999 Ft

Összecsukható bak, 2 darab*
• biztonsági fül
• alacsony tömeg: 4,7 kg
• csúszásgátló bevonat
• csúszásmentes lábak
• méret egyenként: 82 x 60,5 x 4,5 cm
• max. teherbírás (egyenként): 170 kg
• max. teherbírás (összesen): 340 kg
2 darab/csomag 
3 999,50 Ft/db

praktikus vonalzó 
a tárolófelületen: 
metrikus és colos

hegyezővel együtt

hosszabbítókábellegedés elleni védelemmel

mini  mini  mini  mini  mini  
kábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldobkábeldob

hosszabbítókábelhosszabbítókábelhosszabbítókábelhosszabbítókábelhosszabbítókábelhosszabbítókábelhosszabbítókábelhosszabbítókábelhosszabbítókábel

kábelbox

összecsukható  
és könnyen szállítható

energiatakarékos 
üzemmóddal

kitűnően használható 
kempingezéskor, 
építési területeken,  
hétvégi házakban stb.

A hirdetett termék kiválasztása bemutató reklámanyagból történik, az üzletekben nincs bemutató darab. A termék kizárólag a készlet erejéig érhető el. Az értékesítési koncepció újdonsága és a korábbi ilyen jellegű 
készletezési viszonyítási adatok hiánya miatt előfordulhat, hogy a termék már az értékesítés első napján elfogy. A termék jellegére tekintettel nem tudunk helyettesítő terméket biztosítani. A termék megvásárlása 
céljából, kérjük, az üzletvezetőnket keresse! A kiszállítás Magyarország területén, az Ön által megjelölt belföldi szállítási címre, az ingatlan  közterületre nyíló bejáratáig történő házhoz szállítással, ingyenesen történik. 
A kiszállítás során összeszerelést nem vállalunk. A helytelen összeszerelésből származó hibákra nem terjed ki a jótállási/szavatossági kötelezettségünk. Kérjük, olyan kiszállítási címet adjon meg, mely 
minimum 3,5 tonna össztömegű gépjárművel megközelíthető!

/készlet

6 499 Ft

Li-ion akkus csavarozó*
• üresjárati fordulatszám: 180 ford./perc
• jobb/bal forgásirány
• max. forgatónyomaték: 4 Nm
• LED-munkalámpa és LED-es  

akkumulátor-állapotkijelző
• akkumulátor: 3,6 V Li-Ion, 1 300 mAh
• 54 részes bitkészlettel, ill. 1 darab  

praktikus mágneses tárolódobozban
6 499 Ft/készlet

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

tudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatnitudja mozgatni

Lapvibrátor 6,5 LE*
• lapméret: 540 x 420 mm
• tömörítési erő: 13 000 N
• 4-ütemű benzinmotor
• nagy haladási sebesség  

a munkateljesítmény  
növelése érdekében

• átlátszó gumiszőnyeggel  
térburkolatok készítéséhez

• tömeg: 82,5 kg
129 990 Ft/db

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 

/darab

129 990 Ft

/darab

4 999 Ft

6 499
Ft/készlet

-500 Ft

6 999 Ft 

Az árkedvezmény a termék  
2018.05.17-től érvényes  
szórólapban feltüntetett  
árához képest értendő.

ALDI | 18



Férfi munkás alsónadrág, 2 darab*
kényelmes viselet
• klasszikus vagy 
• boxeralsó
méret: S - XXL
2 darab/csomag 
1 749,50 Ft/db

gázpalack nélkül

Gázkészülék*
tökéletes kempingezéshez, ideális a műhelyben vagy a háztartásban, 
a kereskedelmi forgalomban kapható kiszúrható, ill. csavaros 
gázpalackokkal működtethető
• gázkempingfőző: Ø 14 cm, 900 °C, 1,2 kW vagy
• forrasztólámpa: lágyforrasztáshoz és kisebb  

keményforrasztási munkákhoz vagy
• Bunsen-égő: laboranyagok heví- 

téséhez vagy lágyításához vagy
• gázlámpa: 3 darab harisnyával
3 999 Ft/db

Alumíniumlétra / -állvány*
2 darab 6 fokos támasztólétra és csúszásmentes 
bevonattal ellátott, korlát nélküli emelvény  
(méret: 148 x 50 cm), a pozíciója fokról fokra állítható,  
ezért lépcsőn is problémamentes a használata, 
gyorsan és biztonságosan összeszerelhető  
szerszám nélkül, max. teherbírás: 150 kg
32 990 Ft/db

16,7 kg

/darab

7 999 Ft

excentercsiszoló

tépőzáras csiszolólap/-tányér az egyszerű csiszolópapír-cseréhez

kézi vagy 
marokcsiszoló

/darab

3 999 Ft

/csomag

699 Ft

Csiszolópapír*
különböző modellek és szemcseméretek, a kereskede- 
lemben kapható számos csiszológéphez alkalmas
• rezgőcsiszolóhoz, 30 darab: méret: 187 x 90 mm,  

többlyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy
• kézi vagy marokcsiszolóhoz, 30 darab: méret:  

140 x 140 x 80 mm, többlyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy
• excentercsiszolóhoz, 30 darab: méret: Ø 125 mm,  

többlyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy
• kézi szalagcsiszolóhoz, 10 darab: méret: 76 x 457 mm,  

nem lyukas vagy
• asztali szalagcsiszolóhoz, 6 darab: méret: 50 x 686 mm,  

nem lyukas
30, 10 vagy 6 darab/csomag
23,30 / 69,90 / 116,50 Ft/db

/darab

4 999 Ft

Férfi prémium munkás rövidnadrág*
cordura szövettel, különböző zsebmegoldásokkal, fényvisszaverő 
részletekkel, oldalt gumis derékrésszel, gombbal és cipzárral  
méret: 46 - 54
4 999 Ft/db

Munkászokni, 3 pár*
megerősített lábujj- és sarokrésszel,  
kényelmes viselet  
méret: 39/40 - 45/46 
3 pár/csomag
499,67 Ft/pár

/darab

599 Ft

Gázpalack*
• C200 bután kiszúrható gázpalack: használható számos  

kereskedelmi forgalomban kapható gázkészülékhez
330 ml / 190 g/darab
1 815,15 Ft/l / 3 152,63 Ft/kg

a kereskedelmi forgalomban kapható kiszúrható, ill. csavaros 

Ø 14 cm, 900 °C, 1,2 kW vagy

/darab

6 999 Ft

Házi létra, 2 fokos*
• összecsukható
• biztonsági mechanizmussal
• csúszásgátló felülettel ellátott fokok
• nagy stabilitás
• max. teherbírás: 150 kg
6 999 Ft/db

fehér vagy szürke 
színben

Férfi munkás alsónadrág, 2 darab*
kényelmes viselet

agy 

2 darab/csomag

/csomag

1 499 Ft

kézi szalagcsiszolóhoz

rezgőcsiszolóhoz

asztali 
szalagcsiszolóhoz

kézi vagy 
marokcsiszolóhoz

excentercsiszolóhoz

FtFt
kézi vagy kézi vagy kézi vagy 

marokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhoz
kézi vagy 

marokcsiszolóhoz
kézi vagy kézi vagy 

marokcsiszolóhoz
kézi vagy kézi vagy 

marokcsiszolóhoz
kézi vagy 

marokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhozmarokcsiszolóhoz

kézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhozkézi szalagcsiszolóhoz

excentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhozexcentercsiszolóhoz

rezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhoz

Gázkészülék*

szalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhoz
asztali asztali asztali asztali asztali asztali asztali asztali 

szalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhoz

/darab

32 990 Ft

korlát nélküli emelvénnyel
támasztólétra:  

munkamagasság max. 3,80 m

rezgőcsiszoló

Ft

állólétra: 
munkamagasság 

max. 3,10 m

kézi vagy kézi vagy kézi vagy kézi vagy kézi vagy kézi vagy kézi vagy kézi vagy kézi vagy 
marokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszoló

kézi vagy 
marokcsiszoló

kézi vagy kézi vagy 
marokcsiszoló

kézi vagy kézi vagy 
marokcsiszoló

kézi vagy 
marokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszolómarokcsiszoló

excentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszolóexcentercsiszoló

/készlet

2 999 Ft

Ütésálló csavarhúzókészlet, 6 részes*
• hatszög szárral és kulcsrásegítéssel 

a nagyobb forgatónyomaték érdekében
• fémfej a kalapáccsal történő használathoz
2 999 Ft/készlet

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

rövid szár

Csiszológép*
csiszolópapírral és porelszívó adapterrel
• kézi vagy marokcsiszoló: 220 W, tökéletes munkavégzés mind egyenes 

felületeken, mind sarkokban és szegletekben, üresjárati rezgésszám:  
13 000 ford./perc, csiszolófelület: 140 x 140 x 80 mm, porgyűjtő zsákkal vagy

• excentercsiszoló: 430 W, ideális hajlított vagy kerekített felületekhez, 
üresjárati rezgésszám: max. 13 000 ford./perc vagy

• rezgőcsiszoló: 150 W, nagy felületeken történő munkavégzéshez, üres-
járati rezgésszám: 12 000 ford./perc, csiszolófelület: 187 x 90 mm

7 999 Ft/db

/csomag

3 499 Ft

hosszú szárhosszú szárhosszú szárhosszú szárhosszú szár

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.

**

**bevizsgált biztonság

**
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Jutalomfalat  
macskáknak
többféle
10 x 5 g/csomag
5 180 Ft/kg

259
Ft/csomag

-35 %

399 Ft 

-35%

ÖRÖMÉREÖRÖMÉREÖRÖMÉREÖRÖMÉREÖRÖMÉREÖRÖMÉRE
KEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINK

Prémium macskaeledel
többféle
90 g vagy 85 g/tégely
1 766,67 / 1 870,59 Ft/kg

Prémium  
macskaeledel
többféle
750 g/csomag
932 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
05.19-től 05.22-ig!

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

állandó állandó állandó állandó állandó állandó állandó állandó 

159Ft

/tégely

Száraz 
macskaeledel
többféle  
1 kg/doboz
349 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

5 kg

állandó állandó állandó állandó állandó állandó 

349Ft

/doboz

állandó állandó állandó állandó állandó állandó 

699Ft

/csomag

Etetőtál*
űrtartalom: 
• 0,5 l és 0,1 l vagy
• 2 x 0,4 l vagy
• 2,2 l
699 Ft/db

/csomag

349 Ft

/darab

599 Ft

/darab

699 FtMacskaalom*
csomósodó
5 kg/csomag
69,80 Ft/kg

Száraz macskaeledel*
• csirke-zöldség vagy
• marha-zöldség
1,8 kg/csomag
499,44 Ft/kg

/csomag

899 Ft

Etetőtálka*
űrtartalom: 1 l
599 Ft/db
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ÖRÖMÉREÖRÖMÉREÖRÖMÉREÖRÖMÉREÖRÖMÉREÖRÖMÉRE
KEDVENCEINKKEDVENCEINKKEDVENCEINK

Prémium macskaeledel
többféle



Fit Active száraz 
kutyaeledel*
többféle
300 g/csomag
1 663,33 Ft/kg

Kutya jutalomdesszert*
• halas és csirkés csíkok csirkehússal  

és lazaccal vagy
• kalciumos csont csirkehússal vagy
• csontsnack csirkével és gabonával vagy
• csirkés és répás rúd 
100 g/csomag
5 990 Ft/kg

Szőrápoló kefe vagy fésű*
ideális kutyák, macskák és rágcsálók 
részére, egyszerű kezelés,
különböző méretekben
• szőrápoló kefe: drótsörtékkel kibontható 

az aljszőrzet összefilcesedett szőre,  
a kefés oldal pedig portalanít vagy

• kesztyű: simogatás közben 
összegyűjthető vele a kihullott szőr vagy

• szőreltávolító kefe: védőburkolattal  
a kihullott szőrszálak eltávolításához vagy

• szőrbontó kefe: az egyik oldala alkalmas 
az aljszőrzet összefilcesedett szőrének 
kibontására, a másik oldali puha sörték 
pedig kifényesítik a szőrt vagy

• ápoló fésű: középhosszú,  
rövid és bozontos szőrhöz 

1 999 Ft/db

Szőrápoló kefe vagy fésű*
ideális kutyák, macskák és rágcsálók 
részére, egyszerű kezelés,
különböző méretekben

 drótsörtékkel kibontható 
az aljszőrzet összefilcesedett szőre,  
a kefés oldal pedig portalanít vagy

 simogatás közben  simogatás közben 
összegyűjthető vele a kihullott szőr vagy

eltávolító kefe:
a kihullott szőrszálak eltávolításához vagy

ó kefe: az egyik oldala alkalmas 
az aljszőrzet összefilcesedett szőrének 
kibontására, a másik oldali puha sörték 
pedig kifényesítik a szőrt vagy

 középhosszú,  
rövid és bozontos szőrhöz 

 simogatás közben 
összegyűjthető vele a kihullott szőr vagy

eltávolító kefe: védőburkolattal  
a kihullott szőrszálak eltávolításához vagy

 az egyik oldala alkalmas 
az aljszőrzet összefilcesedett szőrének 
kibontására, a másik oldali puha sörték kibontására, a másik oldali puha sörték 
pedig kifényesítik a szőrt vagy

a kihullott szőrszálak eltávolításához vagy
 az egyik oldala alkalmas 

az aljszőrzet összefilcesedett szőrének 
kibontására, a másik oldali puha sörték 

ápoló fésű

szőrápoló kefe

szőrbontó kefe

szőreltávolító kefe

Fit Active jutalomfalat kutyáknak*
• Dental Stick vagy 
• Crispillo Snack
100 g/csomag
2 490 Ft/kg

/csomag

599 Ft
/doboz

499 Ft

/darab

1 999 Ft

kesztyű

/doboz

1 999 Ft

Dentastix  
jutalomfalat*
nagytestű kutyák  
számára
1 080 g/doboz
1 850,93 Ft/kg

/doboz

1 239 Ft

Dentastix  
jutalomfalat*
kis- és közepes testű  
kutyák számára
440 g/doboz
2 815,91 Ft/kg

/csomag

499 Ft

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

/csomag

249 Ft

Kutyakeksz*
• hússal töltött vagy
• mini csontok
500 g/doboz
998 Ft/kg

/csomag

99 Ft

Fogtisztító*
high protein
22 g/csomag
4 500 Ft/kg

Prémium kutyaszalámi*
73 % hústartalom
• bárány és rizs vagy 
• csirke vagy 
• marha
400 g/csomag
622,50 Ft/kg

ápoló fésűápoló fésűápoló fésűápoló fésűápoló fésűápoló fésűápoló fésűápoló fésűápoló fésűápoló fésűápoló fésű

szőrápoló kefeszőrápoló kefeszőrápoló kefeszőrápoló kefeszőrápoló kefe

szőrbontó kefeszőrbontó kefeszőrbontó kefeszőrbontó kefeszőrbontó kefeszőrbontó kefe

kesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyűkesztyű

Kutyaeledel*
• marhával vagy
• csirkével vagy
• borjúval
1 240 g/doboz
200,81 Ft/kg

/doboz

249 Ft

Prémium kutyaszalámi*Prémium kutyaszalámi*

/csomag

249 Ft

Fit Active száraz 
kutyaeledel*
többféle

/doboz

499499FtFt

Kutyakeksz*
• hússal töltött vagy
• mini csontok
500 g/doboz
998 Ft/kg
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AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:            2019.05.16 - 05.29.

Lásson többet a világból!
Válassza az ALDI UTAZÁS-t!

Egyszerű  •  Megbízható  •  Olcsó  •  Kényelmes  •  Biztonságos

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.

JUFA HOTEL HOCHKAR – SPORT RESORT

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3, 4 vagy 5 éjszaka 2019.05.26. 

és 2019.10.27. között
• ellátás: félpanzió svédasztalos 

reggelivel és vacsorával
• a szálloda szaunarészlegének és 

sportközpontjának használata 
(nyitvatartás a helyszíni kiírás 
szerint)

• 2019.07.01. és  2019.09.09. között: Wilde Wunder Card  
számos szolgáltatással és kedvezménnyel

• gyermekek után járó kedvezmény: 4 éves korig: 100 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén

HOTEL MODERNO***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka 2019.05.30. 

és 2019.09.15. között
• ellátás: félpanzió reggelivel, 

esténként svédasztalos 
vacsorával

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

• gyermekek után járó kedvezmény: 4 éves korig: 100 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén

HOTEL MEDITERAN***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 5 vagy 7 éjszaka 2019.05.20.  

és 2019.11.03. között
• ellátás: félpanzió svédasztalos 

reggelivel és vacsorával
• a szálloda beltéri 

úszómedencéjének használata 
(nyitvatartás a helyszíni kiírás 
szerint)

• gyermekek után járó kedvezmény: 6 éves korig: 100 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén

SUNNY HOTELS BY VALAMAR***

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3 vagy 4 éjszaka 2019.05.16.  

és 2019.07.13. között
• ellátás: félpanzió svédasztalos 

reggelivel és vacsorával

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

19 690 Ft-tól

Utazási mód Fő / 3 éj félpanziós ellátással

34 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

19 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

25 690 Ft-tól

© TZG / Crikvenica

© Consorzio Jesolo / Venice

© Consorzio Jesolo / Venice

© Moderno / Jesolo © Moderno / Jesolo

© Mediteran / Crikvenica © Mediteran / Crikvenica

© TZG / Crikvenica

© TVB / Labin

© Allegro Hotel / Rabac

© GettyImages

© GettyImages

© JUFA Hochkar / Göstling an der Ybbs

VENETO, OLASZORSZÁG

JESOLO 

KVARNER-ÖBÖL, HORVÁTORSZÁG

CRIKVENICA

ISZTRIA, HORVÁTORSZÁG

RABAC

ALSÓ-AUSZTRIA 

GÖSTLING AN DER YBBS

A részletekért látogasson el  
az aldi-utazas.hu weboldalra!

A részletekért látogasson el  
az aldi-utazas.hu weboldalra!

A részletekért látogasson el  
az aldi-utazas.hu weboldalra!

Foglalási kód: 9348573

Foglalási kód: 9348261

Foglalási kód: 9348323

Foglalási kód: 9339167

A részletekért látogasson el  
az aldi-utazas.hu weboldalra!
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05.16 - 05.22. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

Jégsaláta
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

Fürtös 
paradicsom
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

Padlizsán
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

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

299
Ft/doboz

-50 %

599 Ft 

399
Ft/kg

-42 %

699 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

399
Ft/kg

-50 %

799 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

329
Ft/doboz

-26 %

449 Ft 

Laskagomba
I. osztály 
300 g/doboz 
1 096,67 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

399
Ft/kg

-42 %

699 Ft 

Újburgonya
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

ALDI | 23

FRISS ÉS MAGYAR

199
Ft/darab

-50 %

399 Ft 



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. 20. hét

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

aldi.hu

AKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIAAKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGIHÉTVÉGI

Lasagne tésztalapok
500 g/csomag
538 Ft/kg

9 9999 999

239
Ft/darab

-14 %

279 Ft 

Camembert 
sajt
125 g/darab
1 912 Ft/kg

A termékek csomagolása üzletenként eltérő lehet.

99
Ft/csomag

-33 %

149 Ft 

Görög olívabogyó
zöld vagy kalamata
350 g/üveg
1 495 Ft/kg  
(töltőtömeg) 299

Ft/üveg
-33 %

449 Ft 

199
Ft/csomag

-33 %

299 Ft 

189
Ft/üveg

-17 %

229 Ft 

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

500 g/csomag500 g/csomag 269
Ft/csomag

-22 %

349 Ft 

Karalábé
I. osztály 
/darab 
129 Ft/db

Rizskása
étcsokoládés vagy 
erdei gyümölcsös vagy  
chia maggal 
60 g/csomag
1 650 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

129
Ft/darab

-35 %

199 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

499
Ft/doboz

-37 %

799 Ft 

Fűszerpaprika
csemege
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

Eper
I. osztály 
400 g/doboz
1 247,50 Ft/kg

FRISS ÉS

FRISS ÉS

-37-37-37

05.18 - 05.19. szombat - vasárnap


