
AKCIÓAKCIÓ

AKCIÓ  ÉRVÉNYES: 09.12. CSÜTÖRTÖKTŐL 09.18. SZERDÁIG    
KOKÁRDÁS
Kancsós tej
2,8 % zsírtartalom
1 l/kancsó
155 Ft/l

Állítható fémbak*
5 999 Ft/db

5 999
Ft/darab

Kisgyermek esőruha vagy 
esőoverál*
5 999 Ft/garnitúra/db

5 999
Ft/garnitúra/darab

Banán
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

299
Ft/kg

439 Ft 

-31 %

599
Ft/csomag

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

  09.12. csütörtöktől

  09.15. vasárnaptól

  09.12. csütörtöktől

Érvényes: 
09.12-től 09.18-ig

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

155
Ft/kancsó

189 Ft 

-17 %
199
Ft/csomag

279 Ft 

-28 %Nyári turista
szeletelt
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

Ínyenc halfilé
többféle
MSC-tanúsítás
400 g/doboz
1 622,50 Ft/kg 

649
Ft/doboz

849 Ft 

-23 %

 
Spanyol Manzanilla 
olívabogyó
 paprikakrémmel töltött  
vagy magozott  
700 g vagy 690 g/üveg 
1 050 / 1 246,88 Ft/kg  
(töltőtömeg)

399
Ft/üveg

599 Ft 

-33 %
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AKCIÓ
Felvágottspecialitás 
többféle
100 g vagy 80 g/csomag 
3 090 / 3 862,50 Ft/kgDarált sertéshús

zsírtartalom: max. 7 %
500 g/tálca
1 398 Ft/kg

Oikos Görög joghurt vagy 
Activia joghurt
sztracsatellaízű vagy
kekszes vagy
citromos túrótortaízű  
Oikos Görög joghurt vagy
krémes natúr Activia joghurt
4 x 125 g/csomag
738 Ft/kg

Rocher
tejcsokoládéval és mogyoródarabkákkal  
borított, ropogós ostya lágy mogyorós 
töltelékkel, közepén egész mogyoróval 
100 g/doboz
7 990 Ft/kg

Mini csokoládés banán
200 g/csomag
1 345 Ft/kg

Magvas sütemény
napraforgómaggal vagy
kesudióval és  
földimogyoróval vagy  
kókuszos és tökmagos 
200 g/csomag
2 745 Ft/kg

Lekvár
50 % gyümölcstartalom, 
sárgabarack vagy 
szamóca vagy  
meggy
450 g/üveg
664,44 Ft/kg

Gluténmentes  
liszt
1 kg/csomag
749 Ft/kg

699
Ft/tálca

829 Ft 

-15 %
309
Ft/csomag

419 Ft 

-26 %

799
Ft/doboz

999 Ft 

-200 Ft

749
Ft/csomag

999 Ft 

-25 %

369

549
Ft/csomag

699 Ft 

-21 %

299
Ft/üveg

399 Ft 

-25 %

269
Ft/csomag

349 Ft 

-22 %

Érvényes  
09.12-től 09.18-ig!

/doboz

499 FtAntipasti-krém*
medvehagymás vagy
cseresznyepaprikás vagy
fetás
150 g/doboz
3 326,67 Ft/kg

369
Ft/csomag

Vastagkolbász
csemege vagy paprikás, 
szeletelt
100 g/csomag 
2 290 Ft/kg 229

Ft/csomag

259 Ft 

-30 Ft 
Sertéstarja
darabolt, 
vákuumcsomagolt 
/kg
1 319 Ft/kg

az eladási ár az egyes
terméken található

1 319
Ft/kg

1 599 Ft 

-17 %

399
Ft/doboz

499 Ft 

-20 % 
Lencsés 
egytálétel
800 g/doboz
498,75 Ft/kg

Kapható 09.12-től 
a készlet erejéig!
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Érvényes: 09.12. csütörtöktől 09.14. szombatig



MINDIG MEGÚJULÓ 
AKCIÓK

Villányi Cuvée 
védett eredetű, 
száraz vörösbor
0,75 l/üveg
798,67 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALÉTELEKHEZ,  
SOVÁNY  

HÚSOKHOZ

MÁTRA
Pinot Grigio Blush
oltalom alatt álló  
eredetmegjelölésű,  
száraz bor  
0,75 l/üveg
745,33 Ft/l

MÁTRA
Olaszrizling
oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
532 Ft/l

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

Airwaves vagy
Orbit rágógumi
spearmint vagy 
peppermint vagy
bubblemint vagy 
extreme
35 g vagy 29 g/csomag
7 114,29 / 8 586,21 Ft/kg

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

Bio gyümölcspüré
100 % gyümölcsből
többféle
100 g/csomag
1 690 Ft/kg

100 % Pure Whey 
fehérjepor
többféle
454 g/csomag
6 583,70 Ft/kg

499
Ft/csomag

699 Ft 

-28 %

169
Ft/csomag

219 Ft 

-22 %

99
Ft/doboz

129 Ft 

-23 %

59
Ft/csomag

79 Ft 

-25 %
599

Ft/üveg

899 Ft 

-33 %

559
Ft/üveg

799 Ft 

-30 %

399
Ft/üveg

529 Ft 

-24 %

699
Ft/doboz

959 Ft 

-27 %

179
Ft/palack

259 Ft 

-30 %

Érvényes  
09.12-től 09.18-ig!

Érvényes  
09.12-től 09.18-ig!

Érvényes  
09.12-től 09.18-ig!

2 989
Ft/csomag

3 689 Ft 

-700 Ft

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

14 - 16 °C 

SÜLTEKHEZ, 
PÖRKÖLTEKHEZ

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ ÉS
SZÁRNYASOKHOZ

Alkoholmentes sör
0,5 l/doboz
198 Ft/l

Pattogatott kukorica
sós vagy vajas ízű vagy sajtos ízű  
mikrohullámú sütőben  
elkészíthető
3 x 100 g/doboz
630 Ft/kg

189
Ft/doboz

239 Ft 

-20 %

Gyümölcslé
100 % gyümölcstartalom
alma vagy
narancs vagy
multivitamin ízben 
értékesítési egység:  
6-os csomag
6 x 0,2 l/csomag
415,83 Ft/l

Macskaeledel
többféle
12 x 100 g/doboz
582,50 Ft/kg249

Ft/csomag

299 Ft 

-16 %

ALDI | 3

Érvényes: 09.12. csütörtöktől 09.14. szombatig



AKCIÓ

Burgonyapüré
alappor 
345 g/doboz
866,67 Ft/kg

Pikáns debreceni vagy
sajtos kolbász
300 g/csomag 
1 763,33 Ft/kg

Mediterrán szalámi vagy 
alpesi szelet
szeletelt 
100 g/csomag
4 590 Ft/kg

Mozzarella mini
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

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

Csokoládé
étcsokoládé vagy 
tejcsokoládé vagy  
barackos-kekszes vagy 
kókuszos
90 g/darab
2 211,11 Ft/kg

 
Fine Sensation 
ostyaszelet
300 g/csomag
1 863,33 Ft/kg

Milkshake ital
epres vagy banános vagy
csokoládés vagy vaníliás
230 ml/pohár 
691,30 Ft/l

Csicseriborsó
800 g/doboz
507,55 Ft/kg
(töltőtömeg)

269
Ft/doboz

369 Ft 

-27 %

699
Ft/üveg

929 Ft 

-24 %Duo-krém
750 g/üveg
932 Ft/kg Tarhonya

4 tojásos 
500 g/csomag
358 Ft/kg

199
Ft/csomag

299 Ft 

-33 %
549
Ft/csomag

669 Ft 

-17 %
329

Ft/darab

449 Ft 

-26 %

159
Ft/pohár

199 Ft 

-20 %

199
Ft/darab

279 Ft 

-28 %
179
Ft/csomag

239 Ft 

-25 %

459
Ft/csomag

649 Ft 

-29 %

299
Ft/doboz

369 Ft 

-18 %
559
Ft/csomag

699 Ft 

-20 %

Tejszelet
kakaós vagy mogyorós vagy mézes
10 x 30 g, 10 x 29 g vagy 10 x 28 g/csomag
1 830 / 1 893,10 / 1 960,71 Ft/kg
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Érvényes: 09.15. vasárnaptól 09.18. szerdáig

529
Ft/csomag

689 Ft 

-23 %



MINDIG MEGÚJULÓ 
AKCIÓK

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

Őrölt, pörkölt 
kávé
1 kg/csomag 
1 199 Ft/kg

Soproni APA  
Óvatos Duhaj*
szűretlen sörkülönlegesség
5,5 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
498 Ft/l

/doboz

249 Ft

/doboz

449 Ft

Francia kakaós- 
mogyorókrémes  
töltött croissant
83 g/darab
1 674,70 Ft/kg

Ásványvíz
szénsavmentes vagy 
szénsavas 
1,5 l/palack
72,67 Ft/l

Hugo Frizzante
gyümölcsízű, boralapú koktél
6,9 % alkoholtartalom 
0,75 l/üveg 
665,33 Ft/l

Víz plussz
többféle
1,5 l/palack
99,33 Ft/l

 
Sütőpapír
20 méter vagy  
30 ív/doboz 
14,95 Ft/m / 9,97 Ft/ív

Száraz 
kutyaeledel
3 kg/csomag
323 Ft/kg

3 kg

149
Ft/palack

199 Ft 

-25 %

299
Ft/doboz

379 Ft 

-21 %

499
Ft/üveg

699 Ft 

-28 %

109
Ft/palack

129 Ft 

-15 %

139
Ft/darab

199 Ft 

-30 %

Kapható 09.15-től 
a készlet erejéig!

Kapható 09.15-től 
a készlet erejéig!

969
Ft/csomag

1 099 Ft 

-11 %

459
Ft/csomag

599 Ft 

-23 % 
Karamellás 
sütemény
400 g/csomag 
1 147,50 Ft/kg

Mikroszálas 
vattakorong
extra puha vagy 
kétoldalú
140 darab/csomag
1,42 Ft/db

199
Ft/csomag

259 Ft 

-23 %

Szőlőlé*
100 % gyümölcstartalom
kék vagy
fehér szőlőből
1 l/doboz
449 Ft/l
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Érvényes: 09.15. vasárnaptól 09.18. szerdáig

2 199
Ft/üveg

2 699 Ft 

-500 Ft

1 199
Ft/csomag

1 499 Ft 

-300 Ft



09.12. csütörtöktől

PRIMANA 
Tésztaétel
• tortelloni vagy 
• tagliatelle vagy
• penne gorgonzola
750 g/csomag
732 Ft/kg

549
Ft/csomag

-35 %

849 Ft 

349Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.12-től 09.14-ig!

/csomag

399 Ft

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

/csomag

599 Ft

Tésztaszósz*
• grillezett zöldséges vagy
• paradicsomos-ricottás vagy
• carbonara
420 g/csomag
1 426,19 Ft/kg

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

alfabeto - betűtészta vagy

/csomag

299 Ft

/doboz

399 Ft

Lasagne  
tésztalapok
• klasszikus vagy
• spenótos
500 g/csomag
698 Ft/kg698 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

OLASZORSZÁG ÍZEIT!OLASZORSZÁG ÍZEIT!
FEDEZZE FEL

PRIMANA
Tésztaétel

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

paradicsommal, ricottával és oregánóval vagy
• ravioli all’aroma di tartufo - szarvasgomba- 

aromával
280 g/csomag
1 425 Ft/kg

ALDI | 6

Lasagne 
tésztalapok
Lasagne 
tésztalapok
Lasagne 

klasszikus vagy
spenótos

500 g/csomag
698 Ft/kg

állandóállandó
kínálatunkbólkínálatunkból
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• klasszikus vagy
• spenótos
500 g/csomag
698 Ft/kg

állandóállandóállandóállandóállandó
kínálatunkbólkínálatunkbólkínálatunkbólkínálatunkból

ALLA MAMMA
Lasagne 
Ki ne szeretné az olaszok hagyományos tésztaételét, a lasagnét?  

Íme egy recept, mely elrepít bennünket az olasz vidékre és képes felidézni 
legutóbbi olaszországi nyaralásunk hangulatát. A napfény, a tenger, az ízletes 

ételek és a mediterrán életérzés, mind az asztaltársaságunkká szegődik.
Most a hagyományos hússal készült lasagne-t hús helyett,  

ízletes csiperkegombával készítjük.  
A kiváló minőségű, friss hozzávalókat keresse  

az Önhöz legközelebb eső üzletünkben!
Buon appetito!

közepesen 
nehézkb. 60 perc 4 adag

Elkészítés

Lasagne 
 

aldi.hu

 
RECEPT

aldi.hu
GOMBÁVALGOMBÁVAL

LASAGNE



09.12. csütörtöktől

Kövön sütött prémium pizza  
• fantázia, 400 g vagy 
• mediterrán, 350 g vagy
• trikolór, 350 g
400 g vagy 350 g/doboz
1 997,50 / 2 282,86 Ft/kg

799Ft

/doboz

állandó 
kínálatunkból

/darab

799 Ft

Primosale*
olasz, kenhető zsíros friss sajt,
javasolt könnyed előételként  
olívaolajjal, salátákhoz vagy  
könnyű tésztákhoz
200 g/darab
3 995 Ft/kg

/doboz

599 Ft

Burratina*
tejszínnel töltött olasz gyúrt sajt,
javasolt paradicsommal salátához, 
tésztához vagy pizzához
125 g/doboz 
4 792 Ft/kg

/csomag

899 Ft

/csomag

699 Ft

Tomini sajtválogatás*
olasz friss sajt, csípős paprikával  
és petrezselyemmel, könnyen olvad, 
így javasolt tésztához vagy rizottóhoz, 
önmagában fogyasztva is ízletes
140 g/csomag
6 421,43 Ft/kg

/csomag

999 Ft

Olasz sajtkülönlegesség*
akár önmagukban fogyasztva, de tésztához  
vagy rizottóhoz reszelve is tökéletesek
• Monte Veronese DOP vagy
• Piave DOP vagy
• Ubriaco: vörösborban érett
150 g/darab
5 993,33 Ft/kg

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

/doboz

999 Ft

/darab

899 Ft

és petrezselyemmel, könnyen olvad, 

/csomag

899 Ft

Olasz szalámispecialitás*
• Campagnolo vagy
• Milano vagy
• Spianata
100 g/csomag
6 990 Ft/kg

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

Olasz reszelt sajt*
min. 8 hónapig érlelt
250 g/doboz
3 996 Ft/kg

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

Formaggio a pasta filata*
olasz, zsíros, félkemény sajt, ideális 
salátához vagy könnyed olvadóssága 
miatt pizzákhoz és tésztaételekhez
300 g/csomag
2 330 Ft/kg

699Ft

/csomag



09.12. csütörtöktől

Olasz fűszerkeverék*
• Bruschetta vagy
• Spaghettata all’Italiana vagy
• Pizza vagy
• Arrabbiata vagy
• Aglio e Peperoncino
50 g/csomag
7 980 Ft/kg

/üveg

499 FtPasszírozott 
paradicsom*
400 g/üveg
1 247,50 Ft/kg

/tubus

699 Ft

Paté tonhalpástétom*
• natúr vagy
• szárított paradicsommal vagy
• 3 borsos
100 g/tubus
6 990 Ft/kg/tubus

699 Ft

Paté  
lazacpástétom*
100 g/tubus
6 990 Ft/kg

/csomag

849 Ft

Paté pástétom*
• tonhallal vagy
• tonhallal és paprikával
2 x 84 g/csomag
5 053,57 Ft/kg

/csomag

399 Ft

/csomag

799 Ft

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

Bazsalikom
I. osztály 
/darab
299 Ft/db

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.12-től 09.14-ig!

/darab

299 Ft

FRISS ÉS MAGYAR

299
Ft/darab

-21 %

379 Ft 

Focaccia grande*
finom szendvicsalap margarinos, 
paradicsomos és zöldfűszeres töltelékkel
190 g/darab
1 573,68 Ft/kg

Passzírozott paradicsom, 2 üveg*
2 x 350 g/csomag
570 Ft/kg /csomag

399 Ft

ALDI | 8



00.00. vasárnaptól09.12. csütörtöktől

Olasz ecet
• Aceto Balsamico IGP vagy
• Condimento Bianco
0,5 l/üveg
698 Ft/l 349

Ft/üveg

449 Ft 

-22 %

/csomag

499 Ft

Amarettini*
olasz sütemény
250 g/csomag
1 996 Ft/kg

/csomag

399 Ft

Sfogliatine glassate*
leveles sütemény sárgabarack mázzal
200 g/csomag
1 995 Ft/kg

/üveg

1 999 Ft

Olívaolaj*
classico, extra szűz
0,75 l/üveg
2 398,67 Ft/l

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

köszönhetően lágy íz jellemzi vagy
• Prosecco: zamatos, finoman gyümölcsös ízű
40 % alkoholtartalom
0,5 l/üveg
5 998 Ft/l /üveg

2 999 Ft

Negroamaro*
félszáraz, olasz vörösbor, ízében érett cseresznye, szilva  
és sötét bogyós gyümölcsök jellemzik lágy csokoládéval,
javasolt vadételekhez, vörös húsokból készült pörköltekhez, 
ideális fogyasztási hőmérséklet: 16 - 18 °C  
14,5 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
2 665,33 Ft/l

DANTI

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

599
Ft/csomag

csokoládés:

/csomag

699 Ft

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

/üveg

1 799 Ft

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.12-től 09.14-ig!

Válogasson a 
kínálatunkban 
szereplő 
több mint 
100 velencei 
szálloda 
közül!**

aldi-utazas.hu ALDI | 9



09.12. csütörtöktől

/darab

39 990 Ft

Asztali körfűrész állvánnyal*
• hálózati feszültség: 220 - 240 V, ~ 50 Hz
• teljesítmény: 1 800 W
• max. vágási magasság: 90° - 80 mm, 45° - 53 mm
• fűrészlap: állítható szög és magasság
• dönthető: 0° - 45° között fokozatmentesen állítható
• fűrészlapvédő forgácselszívó berendezéssel
• kereszt- és párhuzamos ütköző
• a nagy, stabil asztalkiterjesztések tökéletes munkafelületet kínálnak
• 2 darab fűrészlap: 28 és 48 fogú 
• asztal mérete: 58 x 55,5 cm
39 990 Ft/db

stabil állvány

lézeres vágásvezetés

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

/darab

3 999 FtMini kézikocsi*
• helytakarékos: kicsi és  

kompakt módon összecsukható
• ergonomikus teleszkópos  

fogantyúval
• feszítőhevederekkel  

a rögzítéshez
• max. teherbírás: 40 kg
• méret (nyitott állapotban):  

32 x 23 x 96 cm (ho x szé x ma)
3 999 Ft/db

/készlet

5 499 Ft

Barkácskészlet*
• forrasztópáka-készlet:  

80 W-os forrasztópáka, 25 W-os forrasztópáka,  
1 tekercs kiforrasztószalag és forrasztópaszta vagy

• ragasztópisztoly-készlet: fa, műanyag,  
karton, üveg és textíliák ragasztásához,  
nagy ragasztópisztoly vezeték nélküli  
működtetéshez és mini ragasztópisztoly  
nehezen hozzáférhető helyeken történő  
használathoz, ragasztórúddal vagy

• hőlégfúvó készlet: festékek, lakkok,  
ragasztóanyagok eltávolításához vagy  
szárításához, ill. pl. műanyagok alakításá- 
hoz és hegesztéséhez, teljesítmény:  
2 000 W, a szállított levegő mennyisége és a  
hőmérséklet 2 fokozatban szabályozható,  
4 darab cserélhető fúvókával és 1 darab kaparóval

5 499 Ft/készlet

ragasztópisztoly-
készlet

forrasztópáka- 
készlet

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 darab cserélhető fúvókával és 1 darab kaparóval

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

1 tekercs kiforrasztószalag és forrasztópaszta vagy

készletkészletkészletkészletkészletkészletkészletkészlet

Állítható fémbak*
• ideális építkezésen, ház körüli munkáknál 

és műhelyben történő használathoz
• lehajtható biztonsági retesz az oldalaknál
• max. teherbírás: 200 kg
• méret: 68 x 58 cm
5 999 Ft/db

összecsukható, 
könnyen tárolható

Körfűrészlap*
puha és kemény fához, lemezanyagokhoz, ill. szálas anyagokhoz is 
használható, többféle méretben és fogazattal, befogó mérete: 30 mm,  
egyenként 2 szűkítővel 20 mm és 16 mm-re
• körfűrészlap, 3 részes: egy-egy 24, 48, ill. 60 fogú fűrészlap,  

Ø 160 x 2,4 x 30 mm vagy Ø 185 x 2,4 x 30 mm vagy Ø 210 x 2,5 x 30 mm vagy
• körfűrészlap, 2 részes: egy-egy 48, ill. 60 fogú fűrészlap,  

Ø 250 x 3 x 30 mm vagy
• körfűrészlap, 1 darab: 48 fogú, Ø 315 x 3 x 30 mm
3, 2 vagy 1 darab/készlet
1 333 / 1 999,50 / 3 999 Ft/db

/készlet/darab

3 999 Ft

MINDIG TÁRS
forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-forrasztópáka-

készletkészletkészlet
forrasztópáka-

készlet
forrasztópáka-forrasztópáka-

készlet
forrasztópáka-forrasztópáka-

készlet
forrasztópáka-

készletkészletkészletkészletkészletkészletkészlet

A MUNKÁBAN
kompakt módon összecsukható
ergonomikus teleszkópos 

méret (nyitott állapotban): 
32 x 23 x 96 cm (ho x szé x ma)

állítható m
agasság: 80 - 130 cm

hőlégfúvó készlet

5 999
Ft/darab

kihúzható fogantyú

1111217600
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1419068931   1419068910

Munkavédelmi eszköz*
• maszk, 2 darab: véd a szálló finompor 

ellen, ideális elektromos kézi  
szerszámokkal végzett munkákhoz,  
pl. csiszoláshoz, fúráshoz stb. vagy

• füldugó, 2 darab: rugalmas  
anyagból, egységes méretben,  
poliészterzsinórral, övre akaszt- 
ható tárolódobozzal vagy

• szemüveg, 1 darab: különösen  
könnyű, karcolás és párásodás  
elleni védőbevonattal

2 vagy 1 darab/készlet
649,50 / 1 299 Ft/db

/készlet/darab

1 299 Ft

véd a szálló finompor 

szerszámokkal végzett munkákhoz, 
pl. csiszoláshoz, fúráshoz stb. vagy

Zsanér vagy tolózár*
különböző méretű zsanérok és tolózárak 
számos különféle felhasználásra, pl. kerti 
kapukhoz, faajtókhoz, ablakokhoz stb.
599 Ft/db

/darab

599 Ft

Csőszerelő szerszám*
• vízpumpafogó: állítható befogási  

szélesség: 10 - 45 mm, bevonattal  
ellátott markolattal, hossz: 24,5 cm vagy

• csővágó olló: max. 42 mm átmérőjű 
műanyag csövek és többrétegű  
összekötő csövek könnyű vágásához vagy

• sarokcsőfogó: S-alakú pofa, max. nyitás: 
40 mm, max. 1” (25,4 mm) csőátmérőhöz, 
hossz: 32 cm

2 999 Ft/db

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 

vízpumpafogó

csővágó olló

ellátott markolattal, hossz: 24,5 cm vagy

összekötő csövek könnyű vágásához vagy
 S-alakú pofa, max. nyitás: 

40 mm, max. 1” (25,4 mm) csőátmérőhöz, 
csővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó ollócsővágó olló

/darab

4 999 Ft

Hasítófejsze vagy kalapács*
• hasítófejsze: kiváló minőségű,  

üvegszálas nyél, az ékalak nagyobb 
hasítóerőt biztosít, fej tömege: 2 kg, 
nyélhossz: 71 cm vagy

• kalapács: kiváló minőségű, üvegszálas 
nyél, acél kalapácsfej tömege: 4 kg, 
nyélhossz: 72 cm 

4 999 Ft/db

Ragasztószalag*
• tömítőszalag, 12 m: kábelek víz- és légmentes szigeteléséhez vagy
• szigetelőszalag, 10 m: kábelek szigeteléséhez  

és védelméhez vagy
• szövetszalag, 3 m: sérülések kijavításához vagy
• kétoldalú ragasztószalag, 1,3 m: erős tartást  

biztosít számtalan különféle felületen 
12 m, 10 m, 3 m vagy 1,3 m/tekercs
54,08 / 64,90 / 216,33 / 499,23 Ft/m

/tekercs

649 FtAutóápoló szer*
• lakk-polírozó, 500 ml vagy
• üvegtisztító, 500 ml vagy
• keréktárcsa tisztító, 400 ml vagy
• műszerfalápoló, 300 ml vagy
• kárpittisztító, 250 ml vagy
• gumiápoló, 75 ml
500 ml, 400 ml, 300 ml, 250 ml vagy 75 ml/flakon
1 998 / 2 497,50 / 3 330 / 3 996 / 13 320 Ft/l

/flakon

999 Ft

12 m, 10 m, 3 m vagy 1,3 m/tekercs
54,08 / 64,90 / 216,33 / 499,23 Ft/m54,08 / 64,90 / 216,33 / 499,23 Ft/m

/darab

39 990 Ft

Nedves csiszológép*  
TIGER 2000S
• korong szemcsemérete: 220
• üresjárati fordulatszám: 120 perc-1

• motor: 230 - 240 V~
• tömeg: 9,7 kg
• gép mérete: 46 x 27 x 30,5 cm (ho x szé x ma)
• köszörűkorong mérete: mélység: 4 cm, átmérő: 20 cm
• a csomag tartalma: 1 darab fenőpaszta, 1 darab szögbeállító, 

1 darab univerzális befogó egyenes szerszámokhoz, 1 darab 
baltabefogó, 1 darab késbefogó, 1 darab szerszámtámasz, ill. 
befogótartó

39 990 Ft/db

 

 
 

 
 
 

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 6 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.

Rendelhető 2019.09.12-től  
2019.10.07-ig, ill. a készlet erejéig.

             KÖZVETLEN  
  HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 

MAGYARORSZÁG
          TERÜLETÉN

EGYSZERŰEN  
MEGRENDELHETŐ,  

KÉNYELMES HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSSAL

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.

Tépőzáras kötözőszett*
• tépőzáras kábelkötözőszett, 12 részes:  

praktikus segítség a háztartásban, a kert- 
ben, hobbitevékenységhez, kempinge- 
zéshez stb. vagy

• mini tépőzáras kötöző beakasztó- 
füllel, 10 részes: kis átmérőjű kábelek  
rögzítéséhez vagy

• tépőzáras rögzítőszett, 6 részes:  
a fémcsattal még szorosabban össze- 
 húzható vagy

• rugalmas rögzítőszalagok, 4 részes:  
ideális kempingezéskor kiegészítő rögzí- 
tésként a hátizsákon vagy elektromos  
cikkek kábelének rögzítéséhez vagy

• fényvisszaverő tépőzáras kötözőszett,  
4 részes: 2 darab tépőzáras rögzítőszalag  
fémkengyellel és 2 darab rögzítőszalag

12, 10, 6 vagy 4 darab/szett
58,25 / 69,90 / 116,50 / 174,75 Ft/db / 699 Ft/szett

/szett

699 Ft

bel- és kültéren  
egyaránt használhatótépőzáras kábelkötözőszett, 12 részes:

praktikus segítség a háztartásban, a kert-

egyaránt használhatóegyaránt használhatóegyaránt használható

58,25 / 69,90 / 116,50 / 174,75 Ft/db / 699 Ft/szett

Kézi csiszolókészlet,  
24 részes*
• csiszolópapír, 20 ív: 10 ív fához,  

6 ív fémhez, 4 ív festékhez,
• csiszolószivacs, 3 darab: 1 darab finom,  

1 darab közepes, 1 darab durva és
• kézi csiszoló, 1 darab
1 799 Ft/készlet

/készlet

1 799 Ft

sarokcsőfogó

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

/darab

2 999 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 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, mely minimum  
3,5 tonna össztömegű gépjárművel megközelíthető!

gumiápoló:

keréktárcsa  
tisztító:

A gumiápoló, a keréktárcsa tisztító és a lakk-polírozó termék a Budapest, I. kerület, 
Mészáros u. 56/A szám alatti üzletünkben nem kapható. 

kapukhoz, faajtókhoz, ablakokhoz stb.

maszk, 
füldugó:
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/doboz

2 999 Ft

Ablak- és  
ajtófesték*
• gyorsan szárad
• vízzel hígítható
• időjárásálló
• sokféle felületen alkalmazható,  

pl. fa, vas, cink, műanyag stb.
• fehér fényes vagy selyemmatt
• 1 liter egy rétegben felhordva  

kb. 10 m² felületre elegendő
1 l/doboz
2 999 Ft/l

Alumíniumlétra, 3 részes*
• mindhárom rész 6 fokos
• sokoldalúan felhasználható: támasztó-, toló-  

vagy kétoldalú állólétraként
• a létra egyes részei külön-külön is használhatók
• 2 darab automatikus, önbiztosító rögzítőkampóval 

és 2 darab normál kampóval
• tömeg: 10,6 kg
• méret (összecsukott állapotban): 172 x 16 x 46 cm
• max. teherbírás: 150 kg
19 990 Ft/db

/darab

19 990 Ft

állólétra kitolható résszel  
(max. munkamagasság: 2,71 m)

támasztólétra  
(max. munkamagasság: 3,83 m)

/készlet

1 299 Ft

Ecsetkészlet „Soft Touch”, 5 részes*
kiváló minőségű kevert sörtével
• 1 darab 2,5 cm széles,
• 2 darab 4 cm széles és
• 2 darab 5 cm széles
5 darab/készlet
1 299 Ft/készlet

/doboz

4 999 Ft

Favédő lazúrfesték, 5 l*
• ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak, 
• természetes olajat tartalmaz, vízlepergető hatású
• mélyen beszívódó, vizes alapú favédő lazúr 
• számos puha- és keményfához alkalmas 
• szagmentes, lélegző
• selymesen fénylő és víztaszító felület
• 5 liter egy rétegben felhordva  

kb. 50 m² felületre elegendő
5 l/doboz
999,80 Ft/l

kültéri és beltéri 
használatra

természetes olajat tartalmaz, vízlepergető hatású

Krepp festőszalagszett, 3 részes*
számos festési munkához, a tiszta és egyenes festési 
szélek biztosításához, beltéri használatra ideális
• 19 mm x 50 m,
• 38 mm x 50 m és
• 50 mm x 50 m
3 tekercs/szett
999 Ft/szett

/szett

999 Ft

Lakkozó- és festőkészlet,  
14 részes*
• ideális segédeszközök felújításhoz,  

festéshez, lakkozáshoz és mázoláshoz
• a kereskedelemben kapható festékekhez, 

lakkokhoz és híg lazúrokhoz alkalmas 
2 499 Ft/készlet

/készlet

2 499 Ft A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Festőhenger vagy tartalékhengerek*
• festőhenger kihúzható teleszkópos nyéllel, 1 darab: kiváló minőségű poliamid bevonattal ellátott 

henger, nem szöszöl, jól felveszi a festéket, egyenetlen felületekhez is alkalmas vagy
• mikroszálas tartalékhengerek, 25 cm, 2 darab: párnázott vagy párna nélküli
1 vagy 2 darab/készlet
1 699 Ft/készlet / 849,50 Ft/db /darab/készlet

1 699 Ft

mikroszálas tartalékhengerek

Szórólakk*
• gyorsan száradó színező-, ill. 

díszítőspray dekorációs célokra 
• karc- és ütésálló
• beltérre és kültérre
• sokféle felületen alkalmazható,  

pl. fém, fa, műanyag stb.
• 400 ml kb. 2 m² felületre elegendő
400 ml/flakon
3 247,50 Ft/l

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

/flakon

1 299 Ft

ID: 1419067647

FESSEN ÚGY,FESSEN ÚGY,
MINT EGYMINT EGY
PROFI

1111216704

kültéri és beltéri 
használatra

A termék a Budapest, I. kerület,  
Mészáros u. 56/A szám alatti üzletünkben nem kapható. 
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/darab

49 990 Ft

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

max. 24 mm átmérőjű ágakhoz, vágófej: 165°-ban dönthető,
• teleszkópos ágvágó fűrész: vágóhossz: 254 mm,  

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

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

a dupla vállpánt fáradságmentes 
munkavégzést biztosít

sövénynyíró

motoros fűkasza

teleszkópos ágvágó fűrész

szürke/piros vagy 
szürke/fekete színben

/darab

2 999 Ft

Háromszögseprűszett*
teleszkópos nyéllel
ideális nehezen elérhető helyek,  
pl. magas helyiségek, előtetők,  
ereszek, lépcsőházak stb. tisztítá- 
sához, a gömbcsukló segítségével  
max. 90°-ban hajlítható
2 999 Ft/db

egy-egy kefés fej beltéri,  
ill. kültéri használathoz

/darab

999 Ft

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

rendkívül tartós  
dupla varrásokkal

2 hordfüllel és 2 fogantyú-
val a kiürítéshez

víztaszító és nagy 
szakítószilárdságú

/darab

2 499 FtKerámiakaspó,  
Ø 28 cm*
• kiváló minőségű agyagból
• beltérre
• 24 cm-es ültetőcseréphez alkalmas
2 499 Ft/db

növények nélkül

különböző színek  
és modellek

/darab

1 499 Ft

Téli védőtakaró*
ideális hidegre érzékeny növények vagy 
facsemeték áttelelteté séhez, véd a hidegtől, 
a széltől és a hótól, mindkét oldala használ - 
ható, 100 %-ban természetes anyagból 
készült, teljes mértékben komposztálható, 
méretre szabható
méret: kb. 50 x 150 cm 
1 499 Ft/db

Ultrahangos állatriasztó, 2 darab*
a speciális ultrahang elűzi a nemkívánatos állatokat,  
azonban az ember, ill. a háziállatok, így a kutyák és  
macskák számára nem hallható, szagmentes,  
környezetbarát és nem mérgező,  
csak beltéren használható
• egér- és patkányriasztó: hatótávolság:  

max. 50 m² vagy
• pókriasztó: gondoskodik róla, hogy a pókok  

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

2 darab/csomag
1 999,50 Ft/db

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

egyszerűen használható:  
dugja be a konnektorba és kész

a speciális ultrahang elűzi a nemkívánatos állatokat, a speciális ultrahang elűzi a nemkívánatos állatokat, 
azonban az ember, ill. a háziállatok, így a kutyák és azonban az ember, ill. a háziállatok, így a kutyák és 
macskák számára nem hallható, szagmentes, macskák számára nem hallható, szagmentes, 

 hatótávolság:  hatótávolság: 

 gondoskodik róla, hogy a pókok  gondoskodik róla, hogy a pókok 
elkerüljék a belső tereket, pl. a garázst, pincét stb., elkerüljék a belső tereket, pl. a garázst, pincét stb., 

Univerzális háztartási kesztyű,  
2 pár*
légáteresztő és nedvességtaszító  
a bevonattal ellátott tenyérrésznek  
köszönhetően, rugalmas mandzsettával
méret: 7 - 10
2 pár/csomag
299,50 Ft/pár

/csomag

599 Ft

fogás- és csúszásbiztos

/csomag

599FtFt

fogás- és csúszásbiztosfogás- és csúszásbiztosfogás- és csúszásbiztos

Ft

fűszegélynyíró

1,25 és 4 m
 között 3 fokozatban kihúzható

matt vagy fényes

/csomag

3 999 Ft

RENDEZETT
KERT

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.

/csomag

1 999 FtŐszi gyeptrágya, 5 kg*
megerősíti a gyepet a hideg 
évszakban, támogatja a 
gyökerek növekedését és 
regenerációját, kéntartalma 
segít megőrizni a levelek zöldjét, 
kb. 125 m²-re elegendő
5 kg/csomag
399,80 Ft/kg

Tá
pa

ny
ag

-
ös

sz
et

ét
el N: 6 % 

P: 8 % 
K: 20 %

ALDI | 13



00.00. vasárnaptól09.12. csütörtöktől

Kordszoknya*
derekán övbújtatókkal  
és elöl cipzárral  
méret: 36 - 44
2 999 Ft/db

Női leggings*
különböző színek és hosszúságok
méret: 36/38 - 48/50
1 499 Ft/db

Női sztreccsnadrág*
5 zsebes kialakítással, övbújtatóval,  
elöl zsebekkel és hátul rávarrt zsebekkel
méret: 36 - 44
3 499 Ft/db

Zselés talpbetét*
láthatatlan védelmet nyújt a kidörzsölődés  
és a láb cipőben való elmozdulása ellen,  
kellemes viselet, öntapadós
• zselés tapasz, 6 darab vagy
• sarokvédő, 2 pár vagy
• bütyökvédő párna, 1 pár vagy
• sarokpárna, 1 pár 
6 darab vagy 2 pár vagy 1 pár/csomag
116,50 Ft/db / 349,50 / 699 Ft/pár

Kül
ön

böző színek és m
inták

/darab

899 Ft

KÉNYELMES
ŐSZI DARABOKŐSZI DARABOK

/darab

2 999 Ft

zselés tapaszbütyökvédő párna

sarokpárnasarokvédő

/csomag/pár

699 Ft

Női outdoor harisnyanadrág  
vagy leggings*
lapos varrással és lépésbetéttel, tökéletesen 
illeszkedik, 60 vagy 40 DEN
méret: 36/38 - 44/46
899 Ft/db

/darab

1 499 Ft

/darab

3 499 Ft

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

Eau de Parfum
női, többféle
100 ml/üveg
19 990 Ft/l

Szemfesték - 
lemosó
200 ml/flakon
3 295 Ft/l

A termékek csomagolása üzletenként eltérő lehet.
ALDI | 14

1 999Ft

/üveg

299Ft

/flakon

659Ft

/flakon

A termék a Budapest, I. kerület,  
Mészáros u. 56/A szám alatti  
üzletünkben nem kapható. 

A termék a Budapest, I. kerület,  
Mészáros u. 56/A szám alatti  
üzletünkben nem kapható. 

Körömlakk-
lemosó
acetonmentes 
150 ml/flakon
1 993,33 Ft/l



09.15. vasárnaptól

Lábtörlő „Deko”*
hátoldalán bevonattal,  
könnyen kezelhető és mosható 
méret: 50 x 70 cm
4 282,86 Ft/m²

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

  60 °

őszi motívumokkal

/darab

4 499 Ft
Tönköly- vagy kölespárna*
• természetes, megújuló alapanyagokból készült
• strapabíró és hosszú élettartamú
• kitűnő alátámasztást biztosít a nyaknak és a tarkónak
• nagyszerűen tehermentesíti a vállakat
• nagy hőtároló- és jó nedvességszabályozó képességgel rendelkezik
• az egyedileg alakítható töltet természetesen kellemes alvást biztosít
• méret: 40 x 80 cm
4 499 Ft/db

Kétrétegű-roló*
• a fény mennyisége egyedileg szabályozható  

a váltakozó fényáteresztő és sötétítő sávokkal
• fúrással vagy fúrás nélkül is felszerelhető
• állítható csiptetőkkel
• gyermekbiztonsági kapoccsal
• méret: 60 x 150 cm vagy 80 x 150 cm vagy 

100 x 150 cm
3 499 Ft/db

különböző méretekben

Páramentesítő készülék*
• kompakt, nagy teljesítményű szárítóberendezés, használható pl. pincékben,  

nyaralókban, új épületekben, ill. penészgomba kialakulásának megelőzésére
• folyamatos és automatikus üzemmód
• teli víztartály esetén figyelmeztető hang- és fényjelzés,  

ill. automatikus kikapcsolás
• időzítő rövid idejű működéshez (1 - 24 óra)
• páramentesítési teljesítmény: max. 20 l/nap
• víztartály űrtartalma: 5,5 l
• praktikus görgők és fogantyú
39 990 Ft/db

a LED-kijelző a relatív 
páratartalmat, a helyiség 

hőmérsékletét vagy az időzítő 
beállítását jelzi

i   
a relatív páratartalom 30 %  
és 80 % között beállítható,  
az automatikus kikapcsolás 
gondoskodik arról, hogy a 
készülék kikapcsoljon, amint  
a mért érték a beállított 
határértéktől eltér

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

/darab

3 999 Ft

Bambuszszőnyeg*
felső része 100 % bambuszból készült,  
100 % pamutszegéllyel,  
strapabíró és tartós,  
rusztikus hangulatot  
kölcsönöz
méret: 70 x 130 cm
3 999 Ft/db

Páramentesítő készülék*
•

•
•

•
•
•
•
39 990 Ft/db

4 999 Ft/garnitúra

60 60 60 60 60 60 °°°°

/darab

1 499 Ft

/darab

3 499 Ft

/darab

39 990 Ft

/garnitúra

4 999 Ft

  60 °

huzat:

°°°°

a váltakozó fényáteresztő és sötétítő sávokkal
• fúrással vagy fúrás nélkül is felszerelhető
• állítható csiptetőkkel
• gyermekbiztonsági kapoccsal
• méret: 60 x 150 cm vagy 80 x 150 cm vagy

100 x 150 cm
3 499 Ft/db

ALDI | 15
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WC-tisztító*
• Pine vagy
• Marine
750 ml/flakon
532 Ft/l

Domestos Pine Fresh Duo  
+ Cif súrolószer*
2 x 750 ml + 250 ml/csomag
1 199 Ft/csomag

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.

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

/darab

8 999 Ft

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Lefolyótisztító gél*
1 l/flakon
699 Ft/l

állandó  
kínálatunkból

Zárószalagos szemeteszsák
30 vagy 60 literes
35 vagy 20 darab/csomag
12,54 / 21,95 Ft/db

439Ft

/csomag

RAGYOGÓ OTTHONRAGYOGÓ OTTHON
MINDIG
RAGYOGÓ OTTHON

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

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

/csomag

1 199 Ft

/darab

3 499 Ft

/flakon

399 Ft/flakon

699 Ft

sarokpolc

3 szintes 
fürdőszobapolc

/csomag

179 FtBianka papír zsebkendő*
méz-mandula illattal, 
3 rétegű
100 darab/csomag
1,79 Ft/db

kü
lö

nböző színekben

Domestos:

Cif:

A termék a Budapest,  
I. kerület, Mészáros u. 56/A szám  
alatti üzletünkben nem kapható. 

1

22

Elektromos  
fürdőszoba- 
radiátor*
• beépített 500 W-os fűtőszállal
• digitális termosztáttal
• falra szerelhető
• hálózati csatlakozókábellel (142 cm) 
• 25 fűtőbordával: törülközőszárításhoz
• egyszerű üzembehelyezés
• méret: 127,5 x 50 cm (ma x szé)
49 990 Ft/db

/darab

49 990 Ft

fagyállóval

szerelési anyagokkal

1.

2. Bambusz  
fürdőszobabútor*
kiváló minőségű bambuszból  
készült, koptatott fehér színben
• 3 szintes fürdőszobapolc:  

méret: 34 x 33 x 80 cm  
(szé x mé x ma) vagy

• sarokpolc:  
méret: 23 x 23 x 77 cm  
(szé x mé x ma)

8 999 Ft/db

2019-12441

kiegészítők nélkül

A termék a Budapest, I. kerület, Mészáros u. 56/A szám alatti üzletünkben nem kapható. 

A termék a Budapest, I. kerület, Mészáros u. 56/A szám alatti üzletünkben nem kapható. 
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Ultramax szett*
1 darab teleszkópos nyél,  
1 darab felmosófej és  
1 darab vödör csavarókosárral
6 699 Ft/szett

Ultramax szett*
1 darab teleszkópos nyél, 
1 darab felmosófej és 
1 darab vödör csavarókosárral

/csomag

699 Ft

/tekercs

749 Ft

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

Platinum mosogatógép-
tabletta*
megabox
5 x 27 darab/doboz
37,03 Ft/db

Általános tisztítószer
többféle
1 l/flakon
289 Ft/l

Folyékony  
mosószer
40 mosáshoz  
elegendő,
többféle
2,625 l/flakon
532,95  Ft/l

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

állandó 
kínálatunkból

279
Ft/flakon

329 Ft 

-15 %
Mosogatógép- 
tisztító szer
• citrom- vagy 
• almaillatú
2 x 250 ml/csomag
798 Ft/l

Ecetes  
vízkőoldó 
tisztítószer
1 l/flakon
249 Ft/l

Öblítő  
mosogatógéphez
• klasszikus vagy 
• citromos
1 l/flakon
359 Ft/l

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

359
Ft/flakon

459 Ft 

-21 %

Vlies felmosófej
199 Ft/db

199
Ft/darab

279 Ft 

-28 %

állandóállandóállandóállandóállandóállandóállandóállandó

1 399Ft

/flakon

249
Ft/flakon

-37 %

399 Ft 

289
Ft/flakon

335 Ft 

-13 %

09.15. vasárnaptól

-21%

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

A termék a Budapest,  
I. kerület, Mészáros u. 56/A szám  
alatti üzletünkben nem kapható. 

A termék a Budapest,  
I. kerület, Mészáros u. 56/A szám  
alatti üzletünkben nem kapható. 

A termék a Budapest,  
I. kerület, Mészáros u. 56/A szám  
alatti üzletünkben nem kapható. 

/flakon

699 Ft

399
Ft/csomag

-27 %

549 Ft 

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

/szett

6 699 Ft

A termék a Budapest, 

/doboz

4 999 Ft

ALDI | 17
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Gyermek mintás zokni bio pamuttal, 7 pár*
kellemes viselet, különböző motívumokkal, varrásmentes, 
megerősített sarok- és lábujjrésszel, rövid szárral
méret: 23/26 - 35/38
7 pár/csomag
242,71 Ft/pár

CU 815002

Gyermek mintás zokni bio pamuttal, 7 pár*
kellemes viselet, különböző motívumokkal, varrásmentes, 

CU 815002

Kisgyermek  
bélelt gumicsizma*
gumiból készült felsőrész és  
külső talp, meleg textilbéléssel
méret: 23 - 30
2 999 Ft/pár

053-02-SHS B19

050-04-SHS B19

/csomag

1 699 Ft

/darab

2 999 Ft

/pár

3 499 Ft

Divatos gyermek nadrág*
• lányka: 5 zsebes kialakítással, rugalmas, gumírozott 

derékrésszel, oldalcsíkokkal az oldalvarrásoknál vagy
• fiú: belebújós kialakítással, gumírozott derék- és 

bokarésszel, különböző zsebmegoldásokkal
méret: 122 - 152
2 999 Ft/db

különböző színek 
és modellek

bélelt gumicsizma*
gumiból készült felsőrész és 
külső talp, meleg textilbélésselkülső talp, meleg textilbéléssel
méret: 23 - 30méret: 23 - 30
2 999 Ft/pár2 999 Ft/pár

Kisgyermek esőruha vagy esőoverál*
szél- és víztaszító a BIONIC FINISH ECO technológiának köszönhetően, 
fényvisszaverő motívumokkal
• dzseki és nadrág: méret: 86/92 - 122/128 vagy
• overál: méret: 62/68 - 86/92
5 999 Ft/garnitúra/db

különböző színek  
és modellek

/pár

2 999 Ft

/garnitúra

2 699 Ft

Gyermek overál*
100 % pamut, bőrbarát és kellemes viselet,  
kapucnival és cipzárral
méret: 110/116 - 158/164
2 999 Ft/db

05.0.3503#C91HOHENSTEIN HTTI

vidám 3D-mintákkal

2 999 Ft/db

különböző színek különböző színek különböző színek 

/darab

2 999 Ft

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 modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellek

5 999
Ft/garnitúra/darab

Gyermek termo aláöltözet*
kellemes viselet, a garnitúra tartalma:  
rövid ujjú felsőrész és hosszú szárú nadrág
méret: 98/104 - 134/140
2 699 Ft/garnitúra

Gyermek bélelt 
gumicsizma*
gumiból készült felsőrész 
és külső talp, meleg 
textilbéléssel
méret: 31 - 36
3 499 Ft/pár
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Divatos gyermek nadrág*

KÉNYELEMKÉNYELEM
MINDIG JÓLESŐ

KÉNYELEMKÉNYELEM
MINDIG JÓLESŐ
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i  INFO
Bio pamut a GOTS szabvány szerint – színtisztán természetes: ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodásból származó pamut - teljes mértékben mentes 
a vegyi-szintetikus kezeléstől a gyártás a szociális és környezetvédelmi 
szabályok szigorú betartása mellett történik a termékek károsanyag-
tartalmát bevizsgálják, ezért különösen alkalmasak érzékeny bőrűek 
részére is csodálatosan puha és természetes viselet

/darab

4 999 Ft

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

gyermekek számára
• színváltás funkció (zöld, kék, piros)
• 10-féle altatódal és 5-féle természethang
• automatikus kikapcsolás 30 vagy 15 perc után
• LCD-kijelző idő-, hőmérséklet- és dátumkijel-

zéssel, ill. ébresztőfunkcióval
4 999 Ft/db

Átváltozó plüssállat*
kiváló minőségű plüssből készült figurák kedves és 
részletesen kidolgozott díszítéssel, különböző modellek,  
pl. béka, csibe, pillangó vagy teknősbéka
1 999 Ft/db

a figurák átalakíthatóak egyik  
fejlődési szakaszból a következőbe

Gyermek melamin 
étkészlet, 3 részes*
a készlet tartalma:  
tányér, tálka és pohár
1 999 Ft/készlet

/készlet

2 599 Ft

Mini jármű-készlet, 3 darab*
különböző készletek, pl. autó, repülő- 
gép, munkagép stb., a készlet 3 darab  
modellt tartalmaz
3 darab/készlet
2 599 Ft/készlet

ideális a kis gyermekkezek számára

különböző színek 
és modellek

Kisgyermek kötött sapka  
fényvisszaverő mintával*
kellemes viselet, meleg polárbéléssel
méret: 46/47 - 54/55
1 499 Ft/db

Női vagy  
férfi esőkabát*
víztaszító és légát- 
eresztő, kapucnival  
és elöl végig cipzárral
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
4 599 Ft/db

Női vagy férfi bélelt gumicsizma*
gumiból készült felsőrész és külső talp, meleg textilbéléssel
női méret: 37 - 41
férfi méret: 42 - 45
4 999 Ft/pár

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 modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellekés modellek

Mini esernyő*
könnyű és rendkívül helytakarékos,  
védőhuzattal, Ø kb. 96 cm
1 499 Ft/db

/darab

1 499 Ft

méret: 38 - 41

méret: 42 - 45

031-01-SHS B19

/készlet

1 999 Ft

különböző készletek 
és színek

/darab

999 FtLányka téli leggings*
a magas pamuttartalomnak köszön- 
hetően bőrbarát és kellemes viselet
méret: 92 - 116
999 Ft/db

/darab

3 999 Ft

Kisgyermek  
steppelt dzseki*
kellemes viselet,  
a BIONIC FINISH ECO  
technológiának köszön- 
hetően víztaszító,  
kapucnival és elöl  
cipzárral, két zsebbel,  
divatos fényvisszaverő  
részletekkel
méret:  
86/92 - 110/116
3 999 Ft/db

méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41méret: 38 - 41

/pár

4 999 Ft

/darab

4 599 Ft

méret: 37 - 40

védőhuzattal

külö
nb

öző színek és m
inták

/darab

1 499 Ft

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

/darab

1 999 Ft

Túró rudi
óriás, natúr vagy 
mogyorókrémes
5 x 51 g/csomag
2 349,02 Ft/kg2 349,02 Ft/kg2 349,02 Ft/kg2 349,02 Ft/kg

599
Ft/csomag

kü
lö

nböző színekben

Az állandó kínálatunkban található natúr  
Túró rudi akciós ára 09.15-től 09.18-ig érvényes.

A mogyorókrémes Túró rudi 09.15-től  
a készlet erejéig kapható! ALDI | 19

000
/darab



09.15. vasárnaptól

/doboz

499 Ft

Duplo*
tejcsokoládéval bevont ostya 
mogyorós-kakaós krémmel
5 x 18,2 g/doboz
5 483,52 Ft/kg

/csomag

699 Ft

Habkrémes ostya*
• pohár, 165 g vagy
• tölcsér, 160 g
165 g vagy 160 g/csomag
4 236,36 / 4 368,75 Ft/kg

Habkrémes ostya*

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

/doboz

299 Ft

Drops*
cukorral bevont, tejkrémmel  
töltött alpesi tejcsokoládé
42 g/doboz
7 119,05 Ft/kg

179
Ft/darab

199 Ft 

-10 %

/darab

139 Ft

/darab

99 Ft

ELLENÁLLHATATLANELLENÁLLHATATLAN

ÍZEK
ELLENÁLLHATATLAN

ÍZEK

/doboz

899 Ft

/csomag

199 Ft

Mentolízű  
cukordrazsé*
2 x 38 g/csomag
2 618,42 Ft/kg

Mentolízű cukordrazsé (Mentos  Mint Duopack 2x38g), 
Mentos  Mint Duopack 2x38g: 1

-10%

439
Ft/csomag

519 Ft 

-80 Ft

Földimogyorós vagy
karamellás szelet 
6 x 50 g vagy 6 x 45 g/csomag
1 463,33 / 1 625,93 Ft/kg

Tejcsokoládé
rumos ízű mazsolával
és mogyoróval 
100 g/darab
1 790 Ft/kg

Jegeskávé*
• jegeskávé vagy
• cappuccino vagy
• latte macchiato vagy
• mocca
250 ml/doboz
796 Ft/l

/doboz

199 Ft

állandó
kínálatunkból

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

állandó
kínálatunkból

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

/csomag

649 FtPuszedli*
• klasszikus vagy
• cukorbevonatos vagy
• szilvás vagy
• sárgabarackos-almás vagy
• marcipános-mandulás
180 g/csomag
3 605,56 Ft/kg

Csokoládélapocskák*
mentolos töltelékkel
300 g/doboz
2 996,67 Ft/kg

Karamellás csokoládészelet*
48 g/darab
2 895,83 Ft/kg

Sós-mogyorós 
tejcsokoládészelet*
30 g/darab
3 300 Ft/kg

/csomag

599 Ft

ALDI | 20



Állandó kínálatunkból

399Ft

/doboz

állandó
kínálatunkból

149Ft

/csomag

állandó
kínálatunkból

Sós süteményvariációk
• sajtos pogácsa vagy 
• tepertős hatszög vagy 
• burgonyás pogácsa
600 g/csomag 
665 Ft/kg

289Ft

/csomag

Sajtos tallér
150 g/csomag
1 926,67 Ft/kg

399Ft

/csomag

Hullámos chips
• sós vagy 
• paprikás vagy
• tejfölös
200 g/csomag
1 995 Ft/kg

349Ft

/csomag

329Ft

/csomag

Kréker
• klasszikus vagy 
• sokmagvas
3 x 75 g/csomag
1 551,11 Ft/kg

Sós teasütemény
• sajtos vagy 
• szezámos
200 g/doboz
1 995 Ft/kg

Krékermix
300 g/csomag 
1 096,67 Ft/kg

329
Ft/csomag

-17 %

399 Ft 

399
Ft/csomag

-20 %

499 Ft 

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

Burgonyachips
• tengeri sós és borsos vagy
• thai currys vagy
• balzsamecetes
125 g/csomag
3 192 Ft/kg

/csomag

259 Ft

Bio tönkölybúza 
sóspálcika
45 g/csomag
3 311,11 Ft/kg

399
Ft/csomag

499 Ft 

-20 %

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

Kapható 09.15-től 
a készlet erejéig!

állandó
kínálatunkból

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

Érvényes  
09.15-től 09.18-ig!

Big Pep vagy Taccos*
búza-burgonyasnack
• sonka- vagy 
• grilles ízű
65 g/csomag
3 984,62 Ft/kg
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09.12. csütörtöktől

TÖBB FÉR A KOSÁRBA

Rózsacsokor
többféle színben
7 szál/csokor
114,14 Ft/szál

799Ft

/csokor

Krizantémbokor*
19 cm-es cserépben, magasság cseréppel  
együtt: min. 40 cm, különböző színű virágok,  
pl. sárga, fehér, rózsaszín stb., kültérre
1 399 Ft/db

/darab

1 399 Ft

Csarab*
17 cm-es cserépben, ellenálló fajta rendkívül 
színpompás virágzattal és hosszú élettartammal,  
jól ültethető balkonra és ágyásba, kültérre, téltűrő
1 499 Ft/db

kaspó nélkülkaspó nélkül

színpompás virágzattal és hosszú élettartammal, 
jól ültethető balkonra és ágyásba, kültérre, téltűrő

599Ft

/darab

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

/darab

1 499 Ft

együtt: min. 40 cm, különböző színű virágok, 

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

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

kiválóan alkalmas őszi növénykompozíciók készítéséhez

Őszi növény*
12 cm-es cserépben, különböző növények,  
pl. krizantém, ciklámen, varjúháj stb., kültérre
899 Ft/db

/darab

899 Ft

10,5 cm-es cserépben,
különböző színekben

599Ft

/darab

rendszeres öntözést 
igényel

fényigényes

rendszeres öntözést 
igényel

napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

rendszeres öntözést 
igényel

napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

mérsékelten 
vízigényes

napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

mérsékelten  
vízigényes

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

SZÍNPOMPÁS
VIRÁGOK



09.12 - 09.18. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

Füge
I. osztály 
/darab 
99 Ft/db

Gránátalma
I. osztály 
/darab 
269 Ft/db 269

Ft/darab

Füge

Fehér szőlő
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
200 g/doboz
1 395 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

279
Ft/doboz

-44 %

499 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

349
Ft/doboz

-27 %

479 Ft 

Laskagomba
I. osztály 
300 g vagy 200 g/doboz 
1 163,33 / 1 745 Ft/kg

Új fejes káposzta
I. osztály 
/kg 
199 Ft/kg
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A cserepes növények csütörtöktől, a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig  
kaphatóak! A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

99
Ft/darab

179 Ft 

-44 %

399
Ft/kg

799 Ft 

-50 %

FRISS ÉS MAGYAR

199
Ft/kg

-39 %

329 Ft 



FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

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

aldi.hu

HÉTVÉGI 
AKCIÓMÁNIA

© xx

** 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.

A részleteket és további ajánlatainkat  
keresse az aldi-utazas.hu oldalon!

FÖLDKÖZI-TENGER ÉS ATLANTI-ÓCEÁN

HAJÓS KÖRUTAZÁS

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

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

aldi.hu

HÉTVÉGI 
AKCIÓMÁNIA

Érvényes: 09.13. péntektől 09.15. vasárnapig

MSC OPERA
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 11 éjszaka 2019.11.09. és 2020.03.21. között
• ellátás: teljes ellátás reggelivel, ebéddel, 

vacsorával, délutáni és éjféli harapnivalókkal
• a legtöbb fedélzeti létesítmény használata  

és részvétel a fedélzeti szórakoztató 
programokon

• többnyelvű ügyfélszolgálat a fedélzeten
• szolgáltatási díj
• csomagszolgálat be- és kiszálláskor
• be- és kihajózási illetékek,  

üzemanyagpótdíj

Foglalási kód: 9374479Utazási mód Fő / 11 éj teljes ellátással

189 990 Ft-tól

Minden illeték
az árban

Palermo paprika
I. osztály 
300 g/csomag
996,67 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

299
Ft/csomag

-25 %

399 Ft 

Körte
I. osztály 
/kg
449 Ft/kg

449
Ft/kg

599 Ft 

-25 %

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. Árakciós ajánlataink nem vonatkoznak a SZIN Fesztiválon működő ALDI üzlet kínálatára!
* 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. 37. hét

Szardínia
szálka és bőr nélkül, 
napraforgóolajban, 
klasszikus vagy 
chilivel vagy citrommal
125 g/doboz 
3 322,22 Ft/kg 
(töltőtömeg)

299
Ft/doboz

399 Ft 

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft 

-25 %

269
Ft/doboz

369 Ft 

-27 %
229
Ft/doboz

299 Ft 

-23 %

Minifánk málna-ribizli töltelékkel 
vagy túrófánk
33 g vagy 30 g/darab
1 181,82 / 1 300 Ft/kg

69
Ft/darab

99 Ft 

-30 %
Bajor perec
95 g/darab
726,32 Ft/kg

Ananásznektár
50 % gyümölcstartalom 
1,5 l/doboz
199,33 Ft/l

Parajkrém
konyhakész
600 g/doboz
448,33 Ft/kg

 
Pörkölt, sós 
napraforgómag 
héj nélkül
100 g/csomag 
990 Ft/kg

99
Ft/csomag

149 Ft 

-33 %

Pirított hagyma
150 g/doboz
1 526,67 Ft/kg

Pirított hagyma

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

99
Ft/csomag

39
Ft/darab




