EGY AKKU

RENGETEG LEHETŐSÉG
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Akkumulátoros
fúrókalapács 20 V*
11 990 Ft/db

/darab

11 990 Ft
Teavaj

100 g/darab
2 090 Ft/kg

-25 %
209
b
Ft/dara

279 Ft

/darab

Akkumulátor
20 V/40 V*
14 990 Ft/db

14 990 Ft

Akkumulátortöltő*
5 499 Ft/db

Akkumulátoros
orrfűrész 20 V*
11 990 Ft/db

/darab

5 499 Ft
10.10. csütörtöktől
Pelenkázó-hátizsák*
7 999 Ft/db

/darab

11 990 Ft
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/
szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Kiváló minőségű magyar teavaj a Tolnatej Zrt.-től!

Érvényes:
10.10-től 10.16-ig

Konyhai robotgép*

b
Ft/dara

7 999

18 990 Ft/db

b
Ft/dara

18 990
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.

10.13. vasárnaptól

10.10. csütörtöktől
AKCIÓ ÉRVÉNYES: 10.10. CSÜTÖRTÖKTŐL 10.16. SZERDÁIG
Almalé

100 % gyümölcstartalom
1 l/doboz
159 Ft/l

-30 %
z
Ft/dobo

159
229 Ft

Gyulai vagy
csabai páros
kolbász
250 g/csomag
2 116 Ft/kg

-24 %
ag

Ft/csom

529
699 Ft

Trappista vagy
füstölt
trappista vagy
edámi sajt
400 g/darab
1 747,50 Ft/kg

-22 %
b
Ft/dara

699
899 Ft

Kiváló minőségű magyar sajtok a Tolnatej Zrt.-től!

Banán

I. osztály
/kg
299 Ft/kg

-31 %
299
Ft/kg

439 Ft

AKCIÓ

Érvényes: 10.10. csütörtöktől 10.12. szombatig

-170 Ft

Csirkemellfilé

védőgázas csomagolásban
/kg
1 429 Ft/kg

Sajttal töltött
csirkemell

Ft/kg

1 145929 F9t

1 kg/csomag
749 Ft/kg

-250 Ft
ag

Zala felvágott
150 g/csomag
1 060 Ft/kg

Ft/csom

-20 %
159
ag

Ft/csom

749
999 Ft

199 Ft

Érvényes
10.10-től 10.16-ig!

Csirkemáj vagy
csirkezúza
500 g/tálca
558 Ft/kg

-26 %
279

Csemege debreceni
300 g/csomag
1 330 Ft/kg

Ft/tálca

MSC-tanúsítás
1 kg/csomag
1 199 Ft/kg

Kapható 10.10-től
a készlet erejéig!

379 Ft

12 hétig érlelt
200 g/csomag
3 195 Ft/kg

Mini mozzarella
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

-33 %
199
ag

Ft/csom

-28 %
639
ag

Ft/csom

899 Ft

579 Ft

1 199 Ft

Activia joghurt
többféle
4 x 125 g/csomag
798 Ft/kg

ag

Ft/csom

399

299 Ft

A málnás-sárgabarackos joghurt
10.10-től a készlet erejéig kapható!

tálalási javaslat

Az ALDI
csomagolóanyag
küldetése keretében
folyamatosan csökkentjük műanyag
felhasználásunkat.
Üzleteinkben a termék már
műanyag fedő nélkül kapható,
mellyel évente kb. 2,8 tonna
műanyagot spórolunk.
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csomag

Ft/

/csomag

Kék kagyló*

-31 %
399

Feketeerdei
nyers sonka

Vajkrém

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

-23 %
229
ly
Ft/tége

299 Ft

Morzsolt
csemegekukorica
szuperédes
340 g/doboz
522,81 Ft/kg
(töltőtömeg)

-25 %
149
z
Ft/dobo

199 Ft

MINDIG MEGÚJULÓ
AKCIÓK
Érvényes: 10.10. csütörtöktől 10.12. szombatig
Edelweiss*
Bon appetit
baguette
110 g/darab
718,18 Ft/kg

-20 %
79

szűretlen,
világos búzasör
5,3 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
698 Ft/l

/doboz

349 Ft

Rosso Toscana

oltalom alatt álló
földrajzi jelzéssel ellátott
száraz vörösbor
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l

- 4 00 F t
Ft/üveg

899
1 299 Ft

b
Ft/dara

99 Ft

SZÁRAZ
FOGYASZTÁSI
HŐMÉRSÉKLET:
17 °C
TÉSZTA- ÉS
HÚSÉTELEKHEZ,
ÉRETT SAJTOKHOZ

Kapható 10.10-től
a készlet erejéig!

700 Ft

/doboz

Babapiskóta*

glutén- és laktózmentes
125 g/doboz
7 992 Ft/kg

999 Ft

Scotch Whisky

40 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
3 570 Ft/l

Ft/üveg

2 341999 F9
t

SZEKSZÁRD

Vida Kékfrankos*
száraz vörösbor
0,75 l/üveg
1 865,33 Ft/l

/üveg

1 399 Ft

SZÁRAZ
FOGYASZTÁSI
HŐMÉRSÉKLET:
17 °C
PAPRIKÁS
ÉTELEKHEZ ÉS
SERTÉSHÚSOKHOZ

Kapható 10.10-től
a készlet erejéig!

Shooters alkoholos praliné*
irish coffee vagy
tequila vagy
piña colada
150 g/doboz
3 326,67 Ft/kg

Kapható 10.10-től
a készlet erejéig!

Kapható 10.10-től
a készlet erejéig!

/doboz

499 Ft

Alkoholos praliné*
epres-vodkás töltelékkel
150 g/doboz
3 326,67 Ft/kg

/doboz

499 Ft

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

trüffelkrémmel vagy
mogyorókrémmel vagy
narancskrémmel
340 g/doboz
7 938,24 Ft/kg

b
Ft/dara

319 Ft

Kapható 10.10-től
a készlet erejéig!

/doboz

Szaloncukor
édesítőszerrel*

-12 %
279

Szaloncukor-válogatás*
pálinkával
170 g/doboz
9 405,88 Ft/kg

1 599 Ft

Toalettpapír

3 rétegű, sárga
10 x 200 lap/csomag
10 tekercs/csomag
79,90 Ft/tekercs

-16 %
799
ag

Ft/csom

959 Ft

/doboz

2 699 Ft
Kapható 10.10-től
a készlet erejéig!

Kapható 10.10-től
a készlet erejéig!
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AKCIÓ

Érvényes: 10.13. vasárnaptól 10.16. szerdáig
Kockázott bacon
500 g/csomag
1 198 Ft/kg

-200 Ft
ag

Ft/csom

599

Zöldséges vagy
sajtos
baromfipárizsi
500 g/darab
558 Ft/kg

Vadlazacfilé
MSC-tanúsítás
2 x 125 g/doboz
3 196 Ft/kg

Oikos joghurtdesszert
almás-fahéjas öntettel vagy
sós-karamellás vagy
epres
2 x 110 g/csomag
1 359,09 Ft/kg

200 Ft
z
Ft/dobo

799
999 Ft

299

Az almás-fahéjas joghurtdesszert
10.13-tól a készlet erejéig kapható!

Mini csokoládé
többféle
200 g/csomag
3 495 Ft/kg
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Tésztaételek

lasagne bolognese vagy
zöldséges lasagne vagy
cannelloni spenóttal
400 g/doboz
1 072,50 Ft/kg

ag

Ft/csom

b
Ft/dara

399 Ft

799 Ft

-

-30 %
279

-41 %
429
z
Ft/dobo

natúr vagy
sós karamellás
5 x 51 g/csomag
2 349,02 Ft/kg

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

Karaván sajt

bükkfával füstölt,
ömlesztett,
klasszikus vagy arany
200 g/darab
2 745 Ft/kg

729 Ft

ag

Óriás túró rudi

Kemencés sült sonka

Ft/csom

599

-250 Ft
ag

Ft/csom

499
749 Ft

-27 %
549
b
Ft/dara

759 Ft

Ostyarúd

többféle
160 g/csomag
1 243,75 Ft/kg

-26 %
199
ag

Ft/csom

269 Ft

A sós karamellás óriás túró rudi 10.13-tól a készlet erejéig kapható!

-30 %
699
ag

Ft/csom

999 Ft

/doboz

Grisbi gluténmentes
töltött keksz*
csokoládés vagy
citromos ízű krémmel
150 g/doboz
6 660 Ft/kg

Kapható 10.13-tól
a készlet erejéig!

999 Ft

Akácméz
500 g/üveg
2 098 Ft/kg

-25 %
Ft/üveg

49 F9
10
t
9
3
1

MINDIG MEGÚJULÓ
AKCIÓK
Érvényes: 10.13. vasárnaptól 10.16. szerdáig
Ásványvíz
Baconös kenyérlángos
125 g/darab
1 432 Ft/kg

-21 %
179

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

b
Ft/dara

-12 %
109
k

c
Ft/pala

125 Ft

MÁTRA

Cserszegi Fűszeres
oltalom alatt álló
földrajzi jelzéssel ellátott,
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
598,67 Ft/l

-22 %
449
Ft/üveg

579 Ft

229 Ft

SZÁRAZ
FOGYASZTÁSI
HŐMÉRSÉKLET:
8 - 10 °C
SÜLT,
FŰSZERES
HÚSOKHOZ

Szemes kávé

Grande Selezione vagy
Classico vagy Crema
500 g/csomag
1 998 Ft/kg

250 Ft

-

ag

Ft/csom

999
1 249 Ft

Kozel Lager vagy
Dark*

prémium világos sör,
4,6 % alkoholtartalom vagy
barna, bok típusú sör,
3,8 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
478 Ft/l

/doboz

239 Ft

BADACSONY

Skizo Ottonel
sárgamuskotály*
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
2 265,33 Ft/l

/üveg

1 699 Ft

SZÁRAZ
FOGYASZTÁSI
HŐMÉRSÉKLET:
10 - 12 °C
SZÁRNYASOKHOZ

Kapható 10.13-tól
a készlet erejéig!

Mandula

Chips*

sós, pörkölt
származási ország: USA
/kg
3 290 Ft/kg

burgonyachips,
hagymás-tejfölös
vagy sós
140 g/csomag
2 850 Ft/kg

Kapható 10.13-tól
a készlet erejéig!

t
-1 500 F
Ft/kg

3427990 F0
t

Szájvíz

Cool Mint vagy
Cool Mint Mild Taste
500 ml/flakon
1 998 Ft/l

-18 %
999
n
Ft/flako

1 219 Ft

/csomag

399 Ft
Kapható 10.13-tól
a készlet erejéig!

Illatos papír
zsebkendő,
dobozos

4 rétegű,
többféle dobozban
100 darab/doboz
2,99 Ft/db

tálalási javaslat

-18 %
z
Ft/dobo

299
369 Ft

Kutyaeledel
többféle
300 g/tégely
530 Ft/kg

-20 %
ly
Ft/tége

159

Száraz
macskaeledel
2 kg/csomag
289,50 Ft/kg

-17 %
579
ag

Ft/csom

699 Ft

199 Ft

2 kg
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10.10. csütörtöktől

EGY AKKU

FERREX - minőségi sajátmárkás
szerszámok kertészeti és
barkácsmunkákhoz

EGY AKKUMULÁTOR
AZ ÖSSZES ESZKÖZHÖZ
Az akkumulátorok a megfelelő
feszültségű készülékkel
kompatibilisek.

RENGETEG LEHETŐSÉG

• 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

Samsung
akkumulátorcellákkal

• beton, kő, fém vagy fa erőteljes megmunkálásához
• 2 beállítható funkció: ütvefúrás vagy fúrás/csavarozás
• ütési energia: 1,2 J
• üresjárati fordulatszám: 0 - 900 perc-1
• ütésszám: 0 - 5 000 perc-1
• max. forgatónyomaték: 10 Nm
• SDS-Plus befogás
• fokozatmentes fordulatszám-beállítás
• jobb és bal forgásirány
• gyorsleállítás funkció
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
11 990 Ft/db

MAX

1. Akkumulátoros fúrókalapács 20 V*

1.

/darab

11 990 Ft

2. Akkumulátoros
szúrófűrész 20 V*

• 3 fokozatban állítható előtolás
• elektronikus fordulatszám-szabályozás
• beépített LED-munkalámpa a munkaterület
sötétebb részeinek megvilágításához
• szerszám nélküli fűrészlapcsere
• szerszám nélkül állítható vágási szög
• a vezetőtalp mindkét irányba 45°-ig dönthető
• T-befogás
• üresjárati löketszám: 500 - 3 000 perc-1
• lökethossz: 20 mm
• vágási teljesítmény: fában: 80 mm,
fémben: 5 mm, műanyagban: 12 mm
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
11 990 Ft/db

mindkét irányban beállítható
vágási szög (0° - 45°)

MAX

2.

0° - 45°

/darab

11 990 Ft

3.

/darab

11 990 Ft

3. Akkumulátoros orrfűrész 20 V*

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

Samsung akkumulátorcellákkal

Akkumulátor 20 V/40 V*

• kapacitás: 20 V - 5,0 Ah vagy 40 V - 2,5 Ah
• töltési idő: kb. 95 perc
• LED-es töltésiállapot-kijelzővel
• hőmérséklet-figyeléssel
14 990 Ft/db
/darab
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• kapacitás: 20 V/2 Ah
• töltési idő: kb. 45 perc
• töltésiállapot-kijelzővel
• hőmérséklet-figyeléssel
6 999 Ft/db

Akkumulátortöltő*

• töltésiállapot-kijelzés: a töltőn 5 állapot kijelzése: bekapcsolás,
töltés, hiba, feltöltött akkumulátor, alacsony/magas hőmérséklet
• bemenet: 220 V - 240 V, ~ 50 Hz/96 W
• kimenet: DC 21 V/4.0 A
5 499 Ft/db
/darab

5 499 Ft

/darab

6 999 Ft

gyorstöltőfunkció

MAX

MAX

14 990 Ft

akkumulátortöltő: kompatibilis az
„Activ Energy” márkájú 20 V és
20 V/40 V akkumulátorcsomagokkal

Samsung akkumulátorcellákkal

Akkumulátor 20 V*

MAX

• fa, műanyag vagy fémcsövek fűrészeléséhez
• puha Softgrip markolata kényelmesebb
fogást biztosít fűrészelés közben
• elektronikus fordulatszám-szabályozás
• gyorscserélő funkció
• szerszám nélkül állítható SDS-vezetőtalp
• vágási teljesítmény: vágási mélység:
fában: 105 mm, fémben: 6 mm,
alumíniumban: 10 mm
• üresjárati fordulatszám: 0 - 2 700 perc-1
• akkumulátor és -töltő nélkül kapható
11 990 Ft/db

ID: 1419063972

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.

10.10. csütörtöktől
Seprőgép*

• benzinmotoros
• ideális nagyobb területek tisztításához,
ill. hó eltakarításához
• bekapcsolható kerékhajtás 3 előre
és 1 hátra sebességfokozattal
• seprési szélesség: 100 cm
• állítható szögű és magasságú seprőkefe
• a seprőkefe külön be-ki kapcsolható
• állítható magasságú fogantyú
349 990 Ft/db

/darab

349 990 Ft
elektromos indításfunkcióval
erős 173 cm3, 4,9 lóerős 4 ütemű
benzinmotor

KÖZVETLEN
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
MAGYARORSZÁG
TERÜLETÉN

1.

EGYSZERŰEN
MEGRENDELHETŐ,
KÉNYELMES HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁSSAL

2.

Rendelhető 2019.10.10-től
2019.10.30-ig, ill. a készlet erejéig.

3.

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

MEGRENDELÉS AZ ALDI
ÜZLETEKBEN

Egyszerűen csak rendelje
meg és fizesse ki a terméket
bármelyik magyarországi
ALDI üzletben!

SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT
EGYEZTETÉSE

A szállító 8 munkanapon belül
veszi fel Önnel a kapcsolatot
a kívánt szállítási időpont
egyeztetése céljából.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

A terméket az időpont egyeztetésétől számított 10 munkanapon belül ingyenesen
házhoz szállítjuk Önnek.

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
7,5 tonna össztömegű gépjárművel megközelíthető!

kiváló minőségű,
alkalmas fához,
fémhez, műanyaghoz
10 darab/készlet
179,90 Ft/db
/készlet

strapabíró műbőrből, rugalmas szegéllyel vagy
tépőzárral szabályozható méret, további
megerősítések az erős igénybevételnek
kitett területeken, elasztánbetétek az
ujjakon a maximális kényelem és tökéletes
illeszkedés érdekében
méret: 7 - 10
2 499 Ft/pár

• tölthető akkus lámpa (10 W)
powerbank-funkcióval
• fényerősség: 1 000 / 500 / 250 lm
7 999 Ft/db
/darab

7 999 Ft

ülö

e
szín k és

adapter:

k

/pár

akkumulátoros szúrófűrészekhez használható

Akkus LED-fényszóró*

modelle

nböző

1 799 Ft

Prémium munkáskesztyű*

k

Szúrófűrészpenge-készlet,
10 részes*

2 499 Ft

powerbank-funkcióval
IP64: védett por és
fröccsenő víz ellen

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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10.10. csütörtöktől
Csavarhúzókészlet, 32 részes*
• 3 darab lapos csavarhúzó,
• 4 darab csillagcsavarhúzó,
• 6 darab finommechanikai csavarhúzó,
• 1 darab bit csavarbehajtó nyél és
• 17 különböző bit
2 999 Ft/készlet

/készlet

2 999 Ft

Szerszámosláda*

• műanyagból
• külön átlátszó, kivehető bit- és fúrószárdobozzal
• 2 darab rendszerező, kivehető rekeszekkel
• bittartókkal a fogantyúnál és méretbeosztással (cm/inch)
• méret: 580 x 280 x 280 mm
3 999 Ft/db

/darab

3 999 Ft

praktikus kofferrel

tartalom nélkül

EZERMESTEREKNEK
AJÁNLJUK
Multifunkciós spray*

• megszünteti a nyikorgást
• kiszorítja a nedvességet
• tisztít és véd
• kilazítja a berozsdásodott alkatrészeket
• oldja a beragadt mechanikát
• 86 %-ban biológiailag lebomló
180 ml/flakon
5 550 Ft/l

/flakon

999 Ft

Szerszámostáska*

állítható hosszúságú vállpánttal
• 1. modell: 57 x 24 x 31,5 cm, dupla aljjal vagy
• 2. modell: 40,5 x 21,5 x 31,5 cm, gumis aljjal
7 999 Ft/db

/darab

7 999 Ft

szilikonmentes

tartalom nélkül

Smart Straw szórófejjel

Csillag-villáskulcs készlet, 15 részes*
• króm-vanádium ötvözésű acél
• matt krómozott felület
• falra akasztható tartóval
• méretek: 6 - 20 és 22 mm
3 799 Ft/készlet

/készlet

3 799 Ft
hosszú változat
a kisebb erőkifejtés
érdekében
ALDI | 8

Racsnis kulcskészlet, 5 részes*

kulcsméretek: 8, 10, 13, 14 és 17 mm, finom fogazással (72 fog)
3 999 Ft/készlet

/készlet

3 999 Ft
racsnifunkció az egyszerű és gyors
lecsavaráshoz és rögzítéshez
villáskulcs a nehezen
hozzáférhető helyekhez
krómozott és polírozott

10.10. csütörtöktől
Benzines áramfejlesztő*

• nagy méretű, 25 l-es tartály töltöttségiszint-jelzővel
• két darab 230 V-os vagy egy darab 400 V-os aljzat
• könnyen szállítható
• túlterhelés ellen védő és alacsonyolajszint-jelző a hosszú élettartamért
• erőteljes és megbízható, 4 ütemű meghajtómotor
• felhasználóbarát elektromos indítás
• motorteljesítmény: 7,0 kW
• indító akkumulátorral kapható
199 990 Ft/db

/darab

199 990 Ft

KÖZVETLEN
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
MAGYARORSZÁG
TERÜLETÉN

1.

EGYSZERŰEN
MEGRENDELHETŐ,
KÉNYELMES HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁSSAL

2.

Rendelhető 2019.10.10-től
2019.10.30-ig, ill. a készlet erejéig.

3.

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

MEGRENDELÉS AZ ALDI
ÜZLETEKBEN

Egyszerűen csak rendelje
meg és fizesse ki a terméket
bármelyik magyarországi
ALDI üzletben!

SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT
EGYEZTETÉSE

A szállító 5 munkanapon belül
veszi fel Önnel a kapcsolatot
a kívánt szállítási időpont
egyeztetése céljából.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

A terméket az időpont egyeztetésétől számított 12 munkanapon belül ingyenesen
házhoz szállítjuk Önnek.

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.
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!

33 rekeszes

Barkácseszközök*

Szortimenter*

különböző kisebb eszközök, ideálisan használható
a háztartásban, a műhelyben, ill. szaniterterületen és gépjárműszereléshez
• popszegecs, 320 darab vagy
• akasztószem és szegecs, 153 darab vagy
• tömítőalátét, 150 darab vagy
• zsugorcső, 127 darab vagy
• kábelrendező, 71 darab vagy
• kulcskarika, 40 darab
320, 153, 150, 127, 71 vagy 40 darab/készlet
999 Ft/készlet

erős, ütésálló műanyag ház,
ipari, kisipari és háztartási használatra
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

17 rekeszes

/készlet

999 Ft

/pár

1 499 Ft
a nagyobb igénybevételnek kitett
részeken bőrrel megerősítve

külön

bőrbevonattal, kiváló minőségű,
strapabíró, optimális fogás és
tapintásérzet, a légáteresztő
anyagnak köszönhetően kellemes
viselet, bevarrt gumírozással
méret: 7 - 10
1 499 Ft/pár

tartalom nélkül

bö

ző szín

be n
ek

Kerti kesztyű*

falra szerelhető

Nyílászáró-tömítő*

hagyományos nyílászáróhoz, néhány mozdulattal felszerelhető
• tömítőszalag, P profil, 2 x 5 m: 2 - 5 mm-es réshez,
barna vagy fehér színben, méretre szabható, öntapadó vagy
• tömítőszalag, E profil, 2 x 5 m: 1,5 - 3,5 mm-es résekhez,
barna vagy fehér színben, méretre szabható, öntapadó vagy
• tömítőszalag filccel, ajtóhoz, 1 m: max. 1,5 mm-es résekhez vagy
• kefés tömítőszalag, ajtóhoz, 1 m: fehér színben, kefe magassága: 20 mm vagy
• ajtótömítés, 1 m: átlátszó, max. 10 mm-es résekhez vagy
• habszivacs tömítőszalag ajtóhoz, 0,95 m: szürke színben
10 m, 1 m vagy 0,95 m/csomag
59,90 / 599 / 630,53 Ft/m

/csomag

599 Ft
véd a hidegtől, a huzattól és a portól

Keresse szórólapunkat
az aldi.hu oldalon is!

10.10. csütörtöktől

GYERMEKEKRE
SZABOTT
AJÁNLATOK
Gyermek szabadidőfelső*
kényelmes viseletet biztosít,
szabadidőfelső kapucnival,
pulóver sálgallérral
méret: 122/128 - 146/152
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

Gyermek bélelt nadrág*

kényelmes viselet, 5 zsebes kialakítással,
állítható belső gumírozással, divatos
koptatott hatású modellek
méret: 122 - 152
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft
Gyermek alsó,
5 darab*

bőrbarát és kellemes viselet,
divatos nyomott mintákkal
méret: 104 - 152
5 darab/csomag
359,80 Ft/db

/csomag

1 799 Ft
különböző színek
és modellek

Gyermek házizokni
csúszásgátlóval*

A B S-

szi

gyermek-, ill. divatos mintákkal, frottír belsőrésszel,
ABS-szilikonanyaggal végig bevont talppal
méret: 19/22 - 39/42
599 Ft/pár

/pár

ALDI | 10

599 Ft

li k o n

a szürke-melange
modell kivételével:

10.10. csütörtöktől
Gyermek
frottírpizsama*

Gyermek termocsizma*

vízbázisú PU-felsőrésszel, szélálló és max. 180 percig
vízálló Tex-membránnal, meleg polárbéléssel és a
hideg ellen védő alumíniumbéléssel a fedőtalpban,
fényvisszaverő részletekkel a jobb láthatóságért
• méret: 30 - 36, 4 499 Ft/pár vagy
• méret: 37 - 40, 5 999 Ft/pár

a magas pamuttartalomnak
köszönhetően kellemes viselet,
pólóból és gumírozott
nadrágból álló garnitúra
méret: 122 - 152
2 299 Ft/garnitúra

/pár

4 499 Ft

/garnitúra

2 299 Ft

méret: 30 – 36

méret:
30 - 36

méret: 30 - 35

/pár

5 999 Ft
méret: 37 – 40

méret: 37 - 38
méret: 37 - 40

Túl az Óperencián társasjáték*
játék a magyar népmesék világában,
1 - 4 játékos részére, 5 éves kortól ajánlott
4 299 Ft/doboz

/doboz

4 299 Ft
Gyermek formapárna*
Halloween-viaszgyertya
LED-fénnyel*

tök vagy szellem vagy fatönk alakú
gyertya, különböző nyomott mintákkal, természetes lobogással
1 999 Ft/db

2 darab cica formájú kisebb párna vagy
1 darab bálna vagy kaktusz vagy
szivárvány formájú párna
2 vagy 1 darab/csomag
1 499,50 / 2 999 Ft/db

órás

időzítő

/csomag/darab

2 999 Ft

/darab

1 999 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.

Kubu Play ital
15 % zöldség- és
gyümölcstartalom,
• epres vagy
• málnás
0,4 l/palack
497,50 Ft/l

Topi

-26 %
199

mogyorós tejdesszert
4 x 100 g/csomag
997,50 Ft/kg

-11 %
399
ag

Ft/csom

449 Ft

k

c
Ft/pala

külső oldal:

Töltött croissant

• nugát- vagy
• tejes-karamellás vagy
• tejes töltelékkel
5 x 48 g/csomag
2 162,50 Ft/kg

269 Ft

állandó
kínálatunkból
Érvényes
10.10-től 10.12-ig!

állandó
kínálatunkból

Érvényes
10.10-től 10.12-ig!

állandó
kínálatunkból

/csomag

519

Ft
ALDI | 11

10.10. csütörtöktől
Bébiőr*

SCD502/26
• akkumulátoros működtetés esetén 24 órás üzemidő
• energiatakarékos Smart ECO-üzemmód
• csatlakoztatott és hatótávolságon belüli állapot kijelzése
• hangra aktiválódó fények: 5 darab LED-izzó
• hangerőszabályzó és hangra aktiválódás
• megnyugtató éjszakai fény
• nagy hatótávolság:
beltéren: max. 50 m,
szabadban: max. 300 m
• akkumulátorról és hálózatról
egyaránt üzemeltethető
14 990 Ft/db

interferenciamentes, személyes kapcsolat
és kristálytiszta hang a DECT-technológiának
köszönhetően

/darab

14 990 Ft
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Bio pamut
babahordozó kendő*

k ül ön

3 999 Ft

z ő szí n
ben

/darab

bö

ek

100 % bio pamut, puha
és simulékony anyagból,
max. teherbírás: 12 kg
méret: 50 x 500 cm
3 999 Ft/db

60 °

CU 816183

A BÉKÉS

ÁLMOKÉRT

Textilpelenka*

100 % pamut, nemcsak pelenkaként használható, hanem
nyálkendőként, előkeként vagy nap elleni védelemhez is,
méret: kb. 70 x 70 cm
• fehér: 5 darab vagy
• nyomott mintával: 3 darab
5 vagy 3 darab/csomag
459,80 / 766,33 Ft/db

Pelenkázóhátizsák*

• tágas főrekesz könnyen
áttekinthető elrendezéssel
• három külön rekesz, nedves
rekesz és két oldalsó zseb
• további cipzáras rekesz a hátoldalon
• beépített pelenkázó-alátét
• babakocsira rögzíthető
7 999 Ft/db

/csomag

2 299 Ft
nyomott
mintával:

60 °

fehér:

95 °

kampóval a babakocsira
rögzíthető

b
Ft/dara

7 999
tartalom nélkül

szekrényzár,
4 részes

Baba
törlőkendő

Baba biztonsági eszköz*
többféle
10, 5 vagy 4 darab/készlet
99,90 / 199,80 / 249,75 Ft/db
/készlet

999 Ft

sarok-, ill. élvédő,
10 részes

konnektorvédő,
10 részes

1 l/palack
159 Ft/l

/palack

-100 Ft

159

ag

Ft/csom

4 részes
szekrény- és fiókzár,
5 részes

ALDI | 12

Babavíz

• sensitive vagy
• classic
80 darab/csomag
4,36 Ft/db

349
449 Ft

állandó
kínálatunkból

Érvényes
10.10-től 10.12-ig!

állandó
kínálatunkból

Ft

10.10. csütörtöktől
Baba takaró*

puha és bolyhos anyag, ideális alváshoz és a
hideg elleni betakaráshoz,különböző részletekkel
méret: 75 x 100 cm vagy 80 x 110 cm
2 499 Ft/db
/darab

2 499 Ft
30 °

Állat formájú párna*

különböző modellek

puha és könnyen kezelhető anyag,
méret: kb. 38 x 55 cm
• kutya vagy
• zsiráf vagy
• katicabogár vagy
• tehén
3 499 Ft/db
/darab

3 499 Ft
rácsos ágyhoz való méret

Baba ágyneműhuzat
bio pamuttal*

Gumis lepedő babaágyhoz,
2 darab*

100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 40 x 60 cm
paplanhuzat mérete: 100 x 135 cm
2 799 Ft/garnitúra

100 % pamut, körben gumírozással,
az alábbi matracméretekhez alkalmas:
60 x 120 - 70 x 140 cm
2 darab/csomag
1 249,50 Ft/db

/garnitúra

2 799 Ft

/csomag

2 499 Ft

60 °

különböző
színekben

60 °

151775

rácsos ágyhoz való méret

Mesekönyv*
Mega Bloks építőkocka-készlet*
az extra nagy méretű építőkockák fejlesztik
a koordinációt, 80 építőkocka visszazárható,
cipzáras tárolótáskában, 1 éves kortól ajánlott
6 999 Ft/készlet
/készlet

6 999 Ft

klasszikus meséket feldolgozó,
színes, vidám képekkel illusztrált
mesekönyv, többféle cím
599 Ft/db
/darab

599 Ft
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10.13. vasárnaptól
Konyhai robotgép*

b
Ft/dara

18 990

• teljesítmény: 600 W
• 6 teljesítményfokozat + intervallum funkció
• nemesacél tartozékok: dagasztókar, keverőkar,
habverő, keverőtál (űrtartalom: 4 l)
• minden levehető alkatrész
mosogatógépben mosható
• túlmelegedés elleni védelem
• a készülék külső méretei:
35 x 21,6 x 28,5 cm
18 990 Ft/db

KONYHAI

KIEGÉSZÍTŐK
Szilikon sütőforma*

100 % platina-szilikonból készült, rugalmasan
formázható, így könnyebb a süteményt kivenni
a formából, maximális tapadásgátló hatás,
mosogatógépben mosható, mélyhűtőben
és mikrohullámú sütőben is használható,
-40 °C és +200 °C között hőálló
• kerek forma: Ø 28 cm vagy
• püspökkenyérforma:
méret: 26 x 13,2 x 6,5 cm (ho x szé x ma) vagy
• kuglófforma: Ø 22,8 cm vagy
• csillagforma: méret: 26,5 x 22,7 x 4,5 cm
(ho x szé x ma) vagy
• mikulásforma:
méret: 25,5 x 22 x 4,8 cm
(ho x szé x ma)
1 199 Ft/db

levehető fröccsenésgátló
praktikus betöltőnyílással

/darab

1 199 Ft
különböző színekben
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.

alkalmas desszertek hűtéséhez,
ill. fagyasztásához is

/darab

Tartós sütőfólia*

mindkét oldalán Teflon® tapadásgátló bevonattal,
lemosható és mosogatógépben is mosható, 260 °C-ig
hőálló, használható sütőben és mikrohullámú sütőben is
méret: 33 x 80 cm
999 Ft/db

999 Ft

Sütési kellék*

kiváló minőségű rozsdamentes nemesacél,
mosogatógépben mosható
• tortaszeletelő karika: kiváló minőségű
nemesacél gyűrű, max. 8 egyenletes
tortalap felvágásához, egyszerűen használható, méret: állítható kb. 24,3 - 26,3 x 8 cm
(Ø x ma) között vagy
• tortaemelő: megkönnyíti a sütemények
és torták kiemelését, méret: kb. 30,5 x 28 cm
(ho x szé) vagy
• cukrászkés: tökéletesen alkalmas torták
és sütemények vágásához és bevonásához,
pengehossz: kb. 30 cm, kétoldalt élezett
pengével
2 999 Ft/db

egyszerűen
leöblíthető

/darab

2 darab 33 x 40 cm-es részre vágható,
normál méretű tepsihez alkalmas
többször felhasználható

2 999 Ft
/készlet

/darab

Vízfürdős melegítőedény*

csokoládé és cukorbevonatok olvasztásához,
max. 18 cm átmérőjű edényhez használható,
-30 °C és +200 °C között hőálló, mosogatógépben
mosható, űrtartalom: 400 ml
1 499 Ft/db
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1 499 Ft

Keksznyomó készlet*

egyszerű egykezes használat, sütemények és torták
díszítésére is alkalmas, 16 darab motívumtárcsával és
8 darab adapterrel, töltőtömeg: kb. 225 ml
3 499 Ft/készlet
/készlet

3 499 Ft

szilikonnyéllel

Habzsákkészlet*

15 heggyel, praktikus műanyag
tárolódobozban, torták, cupcake-ek
és más édességek díszítéséhez,
mosogatógépben mosható
1 699 Ft/készlet

1 699 Ft

10.13. vasárnaptól
Elektromos palacsintasütő*

Profi sütési eszközök*

• fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet
• 2 ellenőrző lámpa (ON/OFF)
• levehető alumínium sütőlap
• teljesítmény: 1500 W
• méret: 38,4 x 37,2 x 9,2 cm
9 999 Ft/db

mosogatógépben moshatók
• habzsákkészlet, 6 részes: kifőzhető habzsák, a 4 különböző hegy
egyszerűen cserélhető az adapter segítségével vagy
• tésztasimító készlet, 2 részes: szilikon tésztasimító, ill. nejlon
süteménydíszítő, durva és finom fogazattal vagy
• liszt-/porcukorszóró, 1 darab: rozsdamentes acélból vagy
• spatula, 1 darab: rozsdamentes acélból, mérőskálával és vágóéllel
6, 2 vagy 1 darab/készlet
1 999 Ft/készlet/db

/darab

9 999 Ft

/készlet/darab

1 999 Ft

palacsintafordítóval
és tésztaszétterítővel

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.

Kínálóállvány*

3 szintes
porcelánból készült tányérokkal,
kiválóan alkalmas gyümölcsök, bonbonok
és más finomságok kínálásához, a tányérok
mosogatógépben moshatók
2 999 Ft/db
/darab

/készlet

Süteményhűtő rács,
2 darab*

szénacél rács tapadásgátló bevonattal,
elegendő felületet ad sütemények,
tortácskák, muffinok hűtéséhez,
mosogatógépben mosható
méret: 46 x 26 x 3 cm
2 darab/készlet
899,50 Ft/db

1 799 Ft

tartalom nélkül

Univerzális sütőtepsi*

mindkét oldalán ILAG® Special tapadásgátló
bevonattal, termolyukasztásos vagy termolyukasztás nélküli aljjal, kihúzható, a véletlen
összenyomást gátló biztonsági racsnikkal
• termolyukasztásos vagy
termolyukasztás nélküli,
méret: 37 - 52 x 33 x 3 cm
(szé x mé x ma) vagy
• termolyukasztás nélküli,
alacsony falú, méret:
37 - 52 x 33 x 1,5 cm
(szé x mé x ma)
1 799 Ft/db

termolyukasztásos: kiválóan
alkalmas mélyhűtött termékek
ropogósra sütéséhez
termolyukasztás
nélküli:
süteményekhez
vagy saját készítésű
pizzához

2 999 Ft
Tortagyertya*

• színes tortagyertya csillámos 20 db, 34,95 Ft/db vagy
• színes tortagyertya „Happy Birthday” 20 db, 34,95 Ft/db vagy
• teamécses „Happy Birthday” 13 db, 53,77 Ft/db vagy
• hercegnős tortagyertya 9 db, 77,67 Ft/db vagy
• lányos tortagyertya 9 db, 77,67 Ft/db vagy
• focis tortagyertya 9 db, 77,67 Ft/db vagy
• hableányos tortagyertya 8 db, 87,38 Ft/db vagy
• unikornis és szivárvány tortagyertya 7 db, 99,86 Ft/db vagy
• állatos tortagyertya 7 db, 99,86 Ft/db vagy
• lovas tortagyertya 7 db, 99,86 Ft/db vagy
• focilabdás tortagyertya 5 db, 139,80 Ft/db vagy
• autós tortagyertya 5 db, 139,80 Ft/db vagy
• 75 db tortagyertya 25 db tartóval, 699 Ft/szett vagy
• „Happy Birthday” tortagyertyaszett 4 db virággyertyával, 699 Ft/szett vagy
• „Happy Birthday” tortagyertyaszett 3 db lufigyertyával, 699 Ft/szett vagy
• „Happy Birthday” tortagyertyaszett 3 db virággyertyával, 699 Ft/szett vagy
• 2 db gyertyatartó 9 db tortagyertyával, 699 Ft/szett vagy
• nagy méretű tortagyertya, hercegnő kastéllyal 1 db, 699 Ft/db vagy
• nagy méretű tortagyertya, dinoszauruszos 1 db, 699 Ft/db

különböző
modellek

/szett/darab

699 Ft
Süteménykiszúró*

könnyedén használható,
rugós süteménykiszúró,
vidám, karácsonyi motívumokkal,
többféle
399 Ft/db
/darab

/darab

1 799 Ft

399 Ft
/doboz

Fém süteménykiszúró készlet*
• 15-féle karácsonyi motívum vagy
• 5-féle mézeskalács-motívum
15 vagy 5 darab/készlet
999 Ft/készlet

termolyukasztás nélküli,
alacsony falú: kekszek és
aprósütemények sütéséhez

Diótörő*

diófélék könnyed feltöréséhez,
a bél összenyomása nélkül

/készlet

999 Ft

alumíniumból és FSC-tanúsítvánnyal
rendelkező fából
méret: kb. 170 x 45 x 60 mm
799 Ft/db
/darab

799 Ft

édes vagy sós süteményekhez is

Tisztító- /
vízkőoldó
tabletta,
10 darab*

1 299 Ft

2 az 1-ben: kombinált
vízkőeltávolító és
tisztítóhatás egy
termékben, kiválóan
alkalmas pl. kapszulás
kávéfőzőhöz,
eszpresszógéphez,
automata kávéfőzőhöz,
filteres kávéfőzőhöz,
vasalóhoz, vízforralóhoz,
gőztisztító géphez,
párásítóhoz és más
háztartási gépekhez
10 darab/doboz
129,90 Ft/db
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10.13. vasárnaptól
Indukciós főzőlap*

1. Színes serpenyő, Ø 28 cm*

1.

4 rétegű ILAG® tapadásgátló bevonattal,
színes, hőálló, puha fogású nyéllel,
mosogatógépben mosható
2 999 Ft/db

2,9 mm

1.
/darab

2 999 Ft

• max. teljesítmény: 2 000 W
• energiatakarékos, biztonságos és gyors főzés
• érintőgombok
• 10 teljesítmény- és hőmérsékleti fokozat
• max. gomb: aktiválja a legmagasabb fokozatot
• 3 órás időzítő
• edényfelismerés
• max. 26 cm átmérőjű edényekhez
• gyermekzár
• automatikus kikapcsolás
2 óra után
• túlmelegedés elleni védelem
9 999 Ft/db

/darab

9 999 Ft

minden típusú tűzhelyhez alkalmas,
beleértve az indukciós tűzhelyeket is

2. Gyorsfőző edény*

• kiváló minőségű, rozsdamentes
nemesacélból készült
• mosogatógépben mosható (a fedőt kivéve)
• sütőben használható: max. 150 °C-ig (fedő nélkül)
• edény: Ø 22 cm
• űrtartalom: 4,5 l
• a gyorsfőző edényhez való fedővel,
párolóbetéttel és a betéthez való
alátéttel, gyors és biztonságos
főzés az ízek megőrzése mellett
13 990 Ft/db

2.

/darab

13 990 Ft

LED-kijelző jelzi az időzítést,
a teljesítményfokozatot és a hőmérsékletet
7 előre beállított, közvetlenül választható
program: főzés, tejmelegítés, párolás, elősütés,
olajban sütés, levesmelegítés, vízforralás

minden típusú tűzhelyhez alkalmas, beleértve
az indukciós tűzhelyeket is

Digitális háztartási hőmérő*
• univerzálisan használható a konyhában
és a háztartásban
• gyors reakció- és mérési idő
• LCD-kijelző háttérvilágítással
• mérési tartomány:
kb. -45 °C és +200 °C között
• nagyfokú mérési pontosság
• praktikus akasztóval
• elemekkel együtt kapható
3 999 Ft/db

i
Az indukciós főzés az alábbi előnyökkel jár:
• biztonságos: automatikusan kikapcsol, ha nincs edény a tűzhelyen
• szupergyors: az indukciós melegítésnél nincs gyorsabb
• energiatakarékos: közvetlenül adja át a hőt

Multifunkciós szeletelő*

gyümölcsökhöz és zöldségekhez, 6 darab vágóbetéttel,
tapadásmentes lábbal ellátott gyűjtő- / tárolótartállyal
4 499 Ft/db

/darab

4 499 Ft

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

Fóliavágó*

• egyszerűen vágható vele a folpack és az alufólia
• a rugós mechanizmus segítségével könnyen kezelhető
• a fogazott nemesacél pengék tiszta vágást végeznek
• a vágóél lezárható
• az általános méretű
/darab
tekercsekhez alkalmas
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

3 999 Ft
tartalom nélkül
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-elektronikushulladek/ oldalon talál.

egyszerű, gyors és tiszta módszer a zöldségek, gyümölcsök és
sajtok kockára vagy hasábra vágásához, ill. szeleteléséhez

antracit vagy fehér
színben

/csomag

Tészta- és salátástál, 4 darab*

• ovális, ívelt formával
• porcelánból
• mosogatógépben mosható, mikrohullámú
sütőben és sütőben is használható
• méret: kb. 27 x 19,8 x 7 cm
4 darab/készlet
/készlet
2 249,75 Ft/db

8 999 Ft

Porcelán tálkészlet tetővel,
3 darabos*
porcelántál, műanyag tetővel
tároláshoz és tálaláshoz, a tető
a 4 darab rápattintható füllel
könnyen és biztonságosan
záródik, aromazáró, mosogatógépben
mosható, sütőben és mikrohullámú
sütőben is használható (tető nélkül)
• nagy tál: űrtartalom: kb. 850 ml,
• közepes tál: űrtartalom: kb. 580 ml és
• kis tál: űrtartalom: kb. 350 ml
3 darab/készlet
3 999 Ft/készlet

Szalvéta őszi mintával*
3 rétegű,
méret: 33 x 33 cm
40 darab/csomag
9,98 Ft/db

/készlet

3 999 Ft
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A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

399 Ft

10.13. vasárnaptól
méret: 60 x 120 cm
(szé x ma)

Nemesacél vízforraló*

• rendkívül nagy teljesítmény: max. 3 100 W
• űrtartalom: 1,7 l
• műanyag készülékház nemesacél burkolattal
• kéken világító vízszintjelző és be-ki kapcsoló gomb
• száraz működés elleni védelem
(víz nélkül nem működik)
• levehető vízkőszűrő
7 999 Ft/db

Mobil beltéri infrapanel*

360°-ban forgatható talp:
a kiöntő vezeték nélkül levehető

• XL fali modell talpazattal és termosztáttal
• fűtéskiegészítés: 20 m2-ig
• könnyű üzembe helyezés
• szabadonálló vagy falra szerelhető
• azonnal üzemképes
84 990 Ft/db

/darab

84 990 Ft

/darab

7 999 Ft

KÖZVETLEN
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
MAGYARORSZÁG
TERÜLETÉN

EGYSZERŰEN
MEGRENDELHETŐ,
KÉNYELMES HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁSSAL

2.

Rendelhető 2019.10.13-tól
2019.11.03-ig, ill. a készlet erejéig.

3.

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.

Kenyértartó doboz vágódeszkával*

• modern formájú és praktikus kenyértartó doboz
• a fedél FSC-tanúsítvánnyal rendelkező bambuszból készült
• méret: 37 x 18 x 14 cm
3 999 Ft/db

/darab

3 999 Ft

1.

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

MEGRENDELÉS AZ ALDI
ÜZLETEKBEN

Egyszerűen csak rendelje
meg és fizesse ki a terméket
bármelyik magyarországi
ALDI üzletben!

SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT
EGYEZTETÉSE

A szállító 10 munkanapon belül
veszi fel Önnel a kapcsolatot
a kívánt szállítási időpont
egyeztetése céljából.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

A terméket az időpont egyeztetésétől számított 10 munkanapon belül ingyenesen
házhoz szállítjuk Önnek.

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!

ideális pl. nappali, hálószobai
vagy fürdőszobai használatra
teljesítmény: 800 W
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.

a fedél kétoldalú
vágódeszkaként is
használható

b

összecsukható,
modern megjelenés,
praktikus fülekkel az
egyszerű szállíthatóság
érdekében,
űrtartalom: 46 l,
méret: kb. 73 x 36 cm
2 999 Ft/db

kb e
n

külön

Tárolótáska*
öző színe

dekoráció nélkül

/darab

ben

/készlet

b

2 999 Ft

ö z ő szí n
ek

fonott hatású, mindkét
oldala használható,
méret: Ø 40 cm
4 darab/készlet
499,75 Ft/db

k ülö n

Színes étkezési alátét,
4 darab*

1 999 Ft

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

Ívelt tetejű
üvegmécses*

égési idő: kb. 10 óra
169 Ft/db
/darab

/darab

99 Ft

169 Ft

Tégla alakú üvegmécses*
égési idő: kb. 6 óra
179 Ft/db

/darab

179 Ft

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

399 Ft

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

/csomag

199 Ft
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10.13. vasárnaptól
Bio natúr
joghurt

Bio joghurt kecske- vagy
juhtejből*

Bio UHT tej

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

r

Ft/pohá

• 3,6 % vagy
• 1 % zsírtartalom
250 g/pohár
516 Ft/kg

190 g/pohár
1 942,11 Ft/kg

-26 %
199

-35 %
129
199 Ft

/pohár

369 Ft

z
Ft/dobo

269 Ft

,
O
I
B

állandó
kínálatunkból
Érvényes
10.13-tól 10.16-ig!

!
G
É
S
Ő
N
I
M
Ő
MEGFIZETHETJÁT MÁRKÁS „NATUR AKTIV”

állandó
kínálatunkból
Érvényes
10.13-tól 10.16-ig!

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

TUDTA, HOGY MINDEN SA
AOLAJMENTES?
LM
PÁ
A
ÓT
.
.01
.01
19
20
K
ÜN
ÉK
RM
TE
O
BI

-21 %
629
b
Ft/dara

Bio vaj

/tégely

Bio zsírszegény tehéntúró*

799 Ft

250 g/darab
2 516 Ft/kg

• 20 % zsírtartalommal vagy
• 10 % zsírtartalommal
250 g/tégely
1 596 Ft/kg

állandó
kínálatunkból
Érvényes
10.13-tól 10.16-ig!

/tégely

399 Ft

Bio ricotta*
olasz savósajt
250 g/tégely
2 396 Ft/kg

599 Ft

Bio kecskesajt*

• natúr friss-sajt, 150 g vagy
• metélőhagymás friss-sajt, 150 g vagy
• natúr camembert, 100 g vagy
• borsos camembert, 100 g
150 g vagy 100 g/darab
5 326,67 / 7 990 Ft/kg

Bio gouda sajt*
szeletelt,
laktózmentes
200 g/csomag
3 495 Ft/kg

/darab

/csomag

799 Ft

699 Ft
-20 %
359

Bio tojás

z
Ft/dobo

M - L méret
6 darab/doboz

449 Ft

állandó
kínálatunkból

22 hónapig érlelt,
olasz keménysajt
200 g/darab
9 995 Ft/kg

/darab

1 999 Ft

Érvényes
10.13-tól 10.16-ig!

59,83
/darab
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Bio Parmigiano
Reggiano DOP*

1 128,93
/kg

Ft

Ft

tálalási javaslat

10.13. vasárnaptól
Bio rizsdesszert*

Bio rizsital*

vegán, gluténmentes
• kakaós vagy
• vaníliás
4 x 110 g/csomag
1 588,64 Ft/kg

• mandulás vagy
• vaníliás
1 l/doboz
599 Ft/l

/csomag

699 Ft

/doboz

599 Ft

Bio vegán kókuszkrém*

Bio vegán
mandulakrém*

áfonyás
180 g/pohár
2 216,67 Ft/kg

natúr
400 g/pohár
1 747,50 Ft/kg

Fiatal bio jackfruit konzerv*
400 g/doboz
3 177,27 Ft/kg
(töltőtömeg)

Bio jackfruit húspogácsa*
2 x 90 g/csomag
7 772,22 Ft/kg

/pohár

699 Ft

/pohár

399 Ft

/doboz

699 Ft

/csomag

1 399 Ft

i
A fiatal jackfruit (jákafagyümölcs) természetes rostos textúrája a csirke-, ill. marhahúsra
emlékeztet, ennek köszönhetően kiváló természetes növényi húshelyettesítő.

Bio tofu*

• natúr, 350 g vagy
• füstölt, 250 g vagy
• olívás, 200 g
350 g, 250 g vagy 200 g/csomag
1 768,57 / 2 476 / 3 095 Ft/kg

Bio vegetáriánus pástétom*
• zöldfűszeres-paradicsomos vagy
• almás-tormás vagy
• lencsés-currys vagy
• currys-papajás vagy
• padlizsános vagy
• ananászos-kókuszos
180 g/üveg
3 327,78 Ft/kg

/üveg

/csomag

619 Ft

599 Ft
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10.13. vasárnaptól
-17 %
329

Bio tönkölypehely*
250 g/csomag
1 196 Ft/kg

ag

Bio teljes kiőrlésű
rozskenyér

Ft/csom

• natúr vagy
• napraforgómagos vagy
• tökmagos vagy
• tönkölyös
500 g/csomag
658 Ft/kg

399 Ft

állandó
kínálatunkból
Érvényes
10.13-tól 10.16-ig!

Bio gnocchi*

Bio vegetáriánus étel*
• vargányás polenta, 250 g vagy
• vargányás rizottó, 250 g vagy
• zöldséges kuszkusz, 250 g vagy
• paradicsomos rizottó, 200 g
250 g vagy 200 g/csomag
3 196 / 3 995 Ft/kg

/csomag

799 Ft

• klasszikus vagy
• tönköly vagy
• teljes kiőrlésű
400 g/csomag
1 997,50 Ft/kg

/csomag

799 Ft
Bio keksz*
170 g/csomag
2 700 Ft/kg

/csomag

459 Ft

Bio kölesgolyó
150 g/csomag
1 526,67 Ft/kg

/csomag

229

Ft

állandó
kínálatunkból

Bio vajas zabkeksz

• tejcsokoládés, 200 g vagy
• étcsokoládés, 200 g vagy
• quinoa-amaránt-chia magos, 150 g
200 g vagy 150 g/csomag
2 145 / 2 860 Ft/kg
tej-,
étcsokoládés:

Bio sütési alapanyag*
• mazsola, 500 g vagy
• mogyoró, 200 g vagy
• mandula, 200 g
500 g vagy 200 g/csomag
2 198 / 5 495 Ft/kg

-28 %
429
ag

Ft/csom

599 Ft

/csomag

1 099 Ft
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állandó
kínálatunkból
Érvényes
10.13-tól 10.16-ig!

/csomag

299 Ft

10.13. vasárnaptól
Bio FAIRTRADE kávé*

Bio agávészirup*

Bio leveskocka*

• szemes vagy
• őrölt, pörkölt kávé
500 g/csomag
2 998 Ft/kg

235 ml/flakon
5 102,13 Ft/l

• zöldség- vagy
• marhahúsleves
120 g/doboz
4 158,33 Ft/kg

/flakon

1 199 Ft

/doboz

499 Ft

/csomag

1 499 Ft

Bio zöldséglé

Bio savanyú káposzta*

• répa vagy
• paradicsom vagy
• vegyes zöldség
1 l/doboz
329 Ft/l

500 g/csomag
938,82 Ft/kg (töltőtömeg)

Bio fűszerek*

többféle
20 g, 18 g, 9 g, 8 g vagy 7 g/csomag
12 450 / 13 833,33 / 27 666,67 / 31 125 / 35 571,43 Ft/kg

/csomag

399 Ft

/csomag

249 Ft

répalé:

paradicsomlé,
vegyes zöldséglé:

/doboz

329

Ft

állandó
kínálatunkból

-100 Ft

Bio citrom

ag

Ft/csom

699

I. osztály
300 g/csomag
2 330 Ft/kg

799 Ft

/csomag

599

Bio sárgarépa
I. osztály
1 kg/csomag
599 Ft/kg

Ft

állandó
kínálatunkból

állandó
kínálatunkból

/csomag

799

Érvényes
10.13-tól 10.16-ig!

Ft

Bio
vöröshagyma
I. osztály
1 kg/csomag
679 Ft/kg

/csomag

679

Ft

Bio burgonya
I. osztály
1,5 kg/csomag
532,67 Ft/kg

állandó
kínálatunkból

1,5 kg

állandó
kínálatunkból
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Ajánlatok foglalhatóak:

2019.10.10 – 10.23.

ÚJ UTAKRA CSÁBÍTJUK

HURTIGRUTEN

NORVÉGIA

HAJÓS KÖRUTAZÁS

AZ ÁR TARTALMAZZA:

Minden
illetékkel
Budapest
ről

• repülőút (turistaosztály) Bécsből vagy Budapestről
Bergenbe és vissza, 23 kg poggyásszal
• repülőtéri illetékek
• transzfer: repülőtér – kikötő – repülőtér
• 11 éjszaka 2020.03.29. és 2020.08.09. között
• ellátás: teljes ellátás svédasztalos reggelivel és
ebéddel, esténként háromfogásos menüvel vagy
svédasztallal, vízzel az étkezések mellé
• többnyelvű ügyfélszolgálat a fedélzeten
• be- és kihajózási illeték, üzemanyagpótdíj

Honningsvag
Hammerfest
Tromsö
Vesteralen

Lofoten

Kirkenes

Hét Testvér hegycsoport

Utazási mód

Fő / 11 éjszaka teljes ellátással

569 990 Ft-tól

Florø

Foglalási kód: 9396032

Trondheim
Molde
Alesund

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

Bergen

MSC ORCHESTRA

ADRIAI-TENGER

HAJÓS KÖRUTAZÁS

AZ ÁR TARTALMAZZA:

Minden
illetékkel

Velence

Utazási mód

Útiterv, időpont: 2020.05.13.

Foglalási kód: 9394020

Zára

Fő / 3 éj teljes ellátással

69 990 Ft-tól

Split

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

SPORTHOTEL SEMMERING***

ALSÓ-AUSZTRIA

SEMMERING

Útiterv, időpont: 2020.05.19.

Koper

• 3 vagy 4 éjszaka 2020.05.13. és 2020.05.23.
között
• ellátás: teljes ellátás reggelivel, ebéddel és
vacsorával, délutánonként és esténként
harapnivalókkal
• a legtöbb fedélzeti létesítmény használata és
részvétel a fedélzeti szórakoztató programokon
• többnyelvű ügyfélszolgálat a fedélzeten
• csomagszolgálat be- és kiszálláskor
• szolgáltatási díj
• be- és kihajózási illeték, üzemanyagpótdíj

AZ ÁR TARTALMAZZA:

Útiterv, időpont: 2020.05.13.

• 2, 3 vagy 4 éjszaka 2019.12.01. és 2020.03.31.
között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel,
esténként háromfogásos választható menüvel
• 10 % kedvezmény síbérletre
• kedvezmény szánkójegyekre
• 1 alkalommal szánkókölcsönzés 2 fő számára
szobánként (elérhetőség szerint, időjárásfüggő)
• kedvezményes ár gyermekek számára

Útiterv, időpont: 2020.05.19.

CZ

D

A

© Sporthotel / Semmering
Utazási mód

Bécs

SemmeringH

Foglalási kód: 9392831

Fő / 2 éj félpanziós ellátással

32 990 Ft-tól

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

I

JUFA HOTELS IM AUSSEERLAND***

STÁJERORSZÁG, AUSZTRIA

AUSSEERLAND

AZ ÁR TARTALMAZZA:

Síbérlette

CZ

D

A

© TVB Ausseerland-Salzkammergut / Tom Lamm
Utazási mód

• 2, 3 vagy 4 éjszaka 2019.12.20. és 2020.04.30.
között
• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel és
vacsorával
• 3, 4 vagy 5 napos síbérlet a Zlaim síterületre
• kedvezményes ár gyermekek számára

l

Bécs

Ausseerland

Fő / 2 éj félpanziós ellátással

29 990 Ft-tól

I

06 80 020 288

H

Foglalási kód: 9392820
© JUFA Hotel / Altaussee

Hétfőtől - Péntekig: 8:00-20:00 óráig
Szombaton: 8:00-16:00 óráig
Vasárnap és munkaszüneti napokon az ügyfélszolgálat nem elérhető.

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

aldi-utazas.hu
Az ajánlatok foglalhatóak az akció kezdetének napján 0:00 órától
az akció utolsó napján 24:00 óráig, vagy a készlet erejéig.

Egyszerű • Megbízható • Olcsó • Kényelmes • Biztonságos
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Az utazási ajánlatok tekintetében feltüntetett árak forintban (Ft/HUF), bizonyos feltüntetett esetekben euróban (¤/EUR) értendőek. Az akciós ajánlatok csak a megadott időszakban, a kontingensenként meghatározott elérhetőség függvényében foglalhatóak. Az utazási időpontok az egyes ajánlatoknál találhatóak. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH
(Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO - 000028). A hirdetésben megjelenített ajánlatok nem teljes körűek, a részletes utazási információkat, az utazási szerződés feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót kérjük, keresse
az aldi-utazas.hu weboldalon, vagy hívja az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 020 288 telefonszámon. Az Eurotours GmbH, ill. az ALDI a módosítás jogát fenntartja. Az ALDI az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

10.10 - 10.16. csütörtöktől szerdáig
Fürtös koktélparadicsom
I. osztály
400 g/doboz
1 172,50 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

-32 %
469
z
Ft/dobo

Friss
zöldség és gyümölcs!

699 Ft

-37 %
499

Citrom
Kaliforniai
paprika
I. osztály
/kg
499 Ft/kg

I. osztály
/kg
499 Ft/kg

-37 %
499

Ft/kg

799 Ft

Ft/kg

799 Ft

Sütőtök
I. osztály
/kg
149 Ft/kg

Kelkáposzta

FRISS ÉS MAGYAR

-57 %
149

I. osztály
/kg
279 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

-30 %
279
Ft/kg

Ft/kg

399 Ft

349 Ft

Karalábé
I. osztály
/darab
99 Ft/db

FRISS ÉS MAGYAR

-50 %
99
b
Ft/dara

199 Ft

Hangamix*

15 cm-es cserépben, cserepenként
4 darab növény, különböző fehér,
lila és rózsaszín árnyalatokban,
jól ültethető ágyásba vagy dézsába
2 199 Ft/db
/darab

2 199 Ft

Rododendron*
15 cm-es cserépben,
többféle színben
1 999 Ft/db
/darab

1 999 Ft

Bromélia*

10 cm-es cserépben,
többféle színben
1 199 Ft/db
/darab

1 199 Ft

Halottak napi
díszített tobozkoszorú*
Ø 25 cm, többféle
999 Ft/db
/darab

999

Ft

Krizantémcsokor
többféle színben
3 szál/csokor
199,67 Ft/szál

mérsékelten vízigényes

rendszeres
öntözést igényel

mérsékelten vízigényes

napos vagy félárnyékos
helyet kedvel

ne tegye ki közvetlen
napfénynek

fényigényes

Germini- vagy rózsacsokor
többféle színben
7 szál/csokor
114,14 Ft/szál

/csokor

599

Ft

/csokor

799

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

Ft
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HÉTVÉGI
AKCIÓMÁNIA
Érvényes: 10.11. péntektől 10.13. vasárnapig
Póréhagyma

FRISS ÉS MAGYAR

I. osztály
/darab
169 Ft/db

Datolyaszilva

-32 %
169

I. osztály
/darab
169 Ft/db

-34 %

Donut-fánk

b
Ft/dara

-32 %
169
b
Ft/dara

249 Ft

249 Ft

b
Ft/dara

Sajtkrémes rúd

69

90 g/darab
766,67 Ft/kg

színes cukros vagy
csokoládés vagy epres
58 g vagy 55 g/darab
1 189,66 / 1 254,55 Ft/kg

105 Ft

-200 Ft
csomag

799
Ft/

Lasagne

1 kg/csomag
799 Ft/kg

999 Ft

-30 %
69
b
Ft/dara

99 Ft

Élőflórás gyümölcsös
krémjoghurt
málnás vagy
citromos
400 g/pohár
347,50 Ft/kg

-30 %
139
r

Ft/pohá

199 Ft

Kiváló minőségű hazai élőflórás gyümölcsös krémjoghurt az Alföldi Tej Kft.-től!

-22 %
349
Ft/üveg

Pfefferoni

csemege vagy
csípős
600 g/üveg
1 246,43 / 1 292,59 Ft/kg
(töltőtömeg)

449 Ft

-25 %
399

Tortillachips

csomag

többféle
300 g/csomag
1 330 Ft/kg

Ft/

Ostyagolyó

egész mogyoróval és
mogyorós krémmel
töltve
150 g/doboz
3 993,33 Ft/kg

Bitter Lemon vagy
Gyömbér vagy Tonic
szénsavas üdítőital
1,5 l/palack
126 Ft/l

539 Ft

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. 41. hét

-200 Ft
z
Ft/dobo

599
799 Ft

-24 %
189
k

c
Ft/pala

249 Ft
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