
AKCIÓ

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

 
Egész mogyorós 
csokoládé
tej- vagy 
étcsokoládé
100 g/darab 
2 650 Ft/kg

-15 %
109
Ft/palack

129 Ft 

-16 %
265
Ft/darab

319 Ft 

-500 Ft

999
Ft/darab

1 499 Ft 

Arcápoló 
hialuronsavval*
50 ml/flakon
25 980 Ft/l

Szemkörnyékápoló 
hialuronsavval*
15 ml/flakon
66 600 Ft/l

Akkumulátoros ütvefúró-
csavarozó 20 V*
19 990 Ft/db Páramentesítő  

készülék*
39 990 Ft/db

Ft/flakon

1 299

999
Ft/flakon

ÖSSZHANGBAN

A SZÉPSÉGGEL

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

Laktózmentes  
trappista sajt
felezett, félkör alakú
700 g/darab
1 427,14 Ft/kg

Csirkemellcsíkok
chilis-sajtos bundában vagy
cornflakes-kukoricapelyhes 
panírban
500 g/csomag
998 Ft/kg

-28 %
499
Ft/csomag

699 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

-40 %
269

Ft/kg

449 Ft 

Fuji alma
I. osztály 
/kg
269 Ft/kg

19 990Ft/darab

39 990Ft/darab

AKCIÓ  ÉRVÉNYES: 01.16. CSÜTÖRTÖKTŐL 01.22. SZERDÁIG    

Érvényes: 
01.16-tól 01.22-ig

  01.19. vasárnaptól

  01.19. vasárnaptól

  01.16. csütörtöktől

aldi.hu



AKCIÓ

 
Serpenyős 
zöldségek
többféle 
750 g/csomag 
625,33 Ft/kg

Földimogyoró
pörkölt, sózott
500 g/csomag
818 Ft/kg 

 
Bio passzírozott 
paradicsom
690 g/üveg
505,80 Ft/kg

Instant leves
többféle
3 x 23 g, 3 x 19 g,  
3 x 18 g, 3 x 16 g,  
3 x 15 g vagy  
3 x 13 g/doboz
2 449,28 / 2 964,91 /
3 129,63 / 3 520,83 / 
3 755,56 / 
4 333,33 Ft/kg

Görög olívaolaj
extraszűz 
750 ml/üveg
2 398,67 Ft/l

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

Nemzetközi  
szalámispecialitások
többféle
100 g/csomag
4 990 Ft/kg

Csirkecomb
vákuumcsomagolt,
felső- vagy 
alsócomb 
/kg 
499 Ft/kg

-28 %
499
Ft/csomag

699 Ft 

-20 %
239
Ft/tégely

299 Ft 

-16 %
469
Ft/csomag

559 Ft 

-32 %
169
Ft/doboz

249 Ft 

-30 %
349

Ft/üveg

499 Ft 

-33 %
199
Ft/tégely

299 Ft 

-600 Ft

1 799
Ft/üveg

2 399 Ft 

-18 %
409
Ft/csomag

499 Ft 

Kacsa- vagy  
libamájpástétom
natúr kacsamáj vagy
kacsamáj füstölt  
kacsamellel vagy
natúr libamáj vagy
libamáj tokaji borral
50 g/tégely
3 980 Ft/kg

az eladási ár az egyes
terméken található

Érvényes: 01.16-tól 01.22-ig!

-28 %
499

Ft/kg

699 Ft 

Darált 
sertéshús
zsírtartalom: max. 20 % 
500 g/tálca 
1 278 Ft/kg

-20 %
639

Ft/tálca

799 Ft 

-20 %
519
Ft/doboz

649 Ft 

 
Mediterrán antipasti
töltött afrikai paprika vagy 
töltött piros pepperoni vagy
szárított, marinált paradicsom vagy
zöld olívabogyó
220 g/doboz 
3 460 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Étkezési 
sertészsír
400 g/tégely 
597,50 Ft/kg
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Érvényes: 01.16. csütörtöktől 01.18. szombatig

-28 %
199
Ft/csomag

279 Ft 



MINDIG MEGÚJULÓ 
AKCIÓK

Sokmagvas 
bagett 
325 g/darab
550,77 Ft/kg

Folyékony 
mosószer vagy 
mosópor 
többféle 
40 vagy 36 mosáshoz 
elegendő 
2 l/flakon vagy
2,34 kg/csomag 
899,50 Ft/l / 
768,80 Ft/kg

VILLÁNYI
Zweigelt Syrah
száraz vörösbor
0,75 l/üveg 
1 332 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

15 - 16 °C

PIZZÁKHOZ,  
SÜLTEKHEZ, 

PECSENYÉKHEZ

Meggynektár
50 % gyümölcstartalom
1 l/doboz
299 Ft/l

Mandula
200 g/csomag
4 495 Ft/kg

ACE / BCE
üdítőital
egzotikus vagy  
piros multi- 
vitamin vagy  
meggy
0,5 l/palack
238 Ft/l

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

Chip Choco omlós keksz
gluténmentes
hozzáadott cukor nélkül
130 g/csomag
2 838,46 Ft/kg

-30 %
369
Ft/csomag

529 Ft 

-11 %
459
Ft/csomag

519 Ft 

-20 %
399
Ft/doboz

499 Ft 

-11 %
105
Ft/doboz

119 Ft 

-25 %
299
Ft/doboz

399 Ft -33 %
179
Ft/darab

269 Ft 

-25 %
119
Ft/palack

159 Ft 

-500 Ft

1 799
Ft/flakon/csomag

2 299 Ft 

-400 Ft

999
Ft/üveg

1 399 Ft 

-25 %
899
Ft/csomag

1 199 Ft 

-33 %
299
Ft/csomag

449 Ft 

-34 %
329
Ft/doboz

499 Ft 

Tejcsokoládé vagy  
töltött tejcsokoládé  
szeletek
többféle
200 g/csomag
2 295 Ft/kg

Prémium  
gyümölcstea
többféle
20 filter/doboz 
20 x 3 g/doboz
5 483,33 Ft/kg

 
Gyümölcsszelet
többféle
5 x 30 g/doboz
2 660 Ft/kg

Világos sör 
3,0 % alkohol- 
tartalom
0,5 l/doboz
210 Ft/l
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Érvényes: 01.16. csütörtöktől 01.18. szombatig



AKCIÓ

Ementáli sajt,  
szeletelt
laktózmentes  
250 g/csomag 
1 996 Ft/kg

Nokedli
500 g/csomag
698 Ft/kg

Kenhető keverék
68 % vajtartalom
natúr vagy sózott
250 g/tégely
1 996 Ft/kg

Tejföl
12 % zsírtartalom 
450 g/pohár
477,78 Ft/kg

 
Zöldséges 
tonhalsaláta
mexikói vagy 
mediterrán vagy 
thai
220 g/doboz
2 359,09 Ft/kg

 

Habspray
laktózmentes
250 g/flakon
1 316 Ft/kg

 
Fresh Mints
többféle 
20 g/doboz 
9 950 Ft/kg

Csemege debreceni
300 g/csomag
1 396,67 Ft/kg

Kemencés sült sonka
natúr sertéssonka vagy
borsos sertéssonka vagy 
mézes pulykamellsonka
150 g/csomag
3 660 Ft/kg

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

-17 %
329
Ft/flakon

399 Ft 

-28 %
499
Ft/tégely

699 Ft 

-30 %
349
Ft/csomag

499 Ft 

-23 %
499
Ft/csomag

649 Ft 

-26 %
549
Ft/csomag

749 Ft 

-13 %
369
Ft/csomag

429 Ft 

-13 %
215
Ft/pohár

249 Ft 

-35 %
419

Ft/csomag

649 Ft 

Kapható 01.19-től 
a készlet erejéig!

Kapható 01.19-től 
a készlet erejéig!

-33 %
199
Ft/doboz

299 Ft 

/doboz

749 FtRizs főzőtasakban*
barna vagy
basmati vagy
jázmin
4 x 125 g/doboz
1 498 Ft/kg

Felvágott-tál
sertés vagy baromfi
150 g/csomag 
2 460 Ft/kg

-25 %
519
Ft/doboz

699 Ft 

/csomag

499 FtÍzesített  
párolt rizs*
indiai curry vagy
paradicsomos vagy
mexikói
250 g/csomag
1 996 Ft/kg
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Érvényes: 01.19. vasárnaptól 01.22. szerdáig



MINDIG MEGÚJULÓ 
AKCIÓK

Teasütemény 
400 g/doboz
747,50 Ft/kg

EGRI
Bikavér
védett eredetű, 
klasszikus száraz vörösbor 
0,75 l/üveg 
612 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 °C

PÖRKÖLTEKHEZ,  
VÖRÖS HÚSBÓL  

KÉSZÜLT SÜLTEKHEZ

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

Száraz 
kutyaeledel
3 kg/csomag
326,33 Ft/kg

Smiling Bear 
burgonya-
szirom
150 g/csomag
2 326,67 Ft/kg

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

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

-25 %
299
Ft/doboz

399 Ft 

-21 %
179
Ft/darab

229 Ft 

-25 %
349
Ft/csomag

469 Ft 

-30 %
69

Ft/darab

99 Ft 

-13 %
459

Ft/üveg

529 Ft 

-30 %
559
Ft/flakon

799 Ft 

-21 %
299
Ft/doboz

379 Ft 

-120 Ft

979
Ft/csomag

1 099 Ft 

-27 %
159
Ft/palack

219 Ft 

-25 %
599

Ft/üveg

799 Ft 

-400 Ft

2 499
Ft/üveg

2 899 Ft 

Öblítő
többféle 
42 vagy 37  
mosáshoz elegendő 
1,05 l vagy  
0,925 l/flakon
532,38 / 604,32 Ft/l

Kakaós csiga
100 g/darab
690 Ft/kg

3  kg

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

-400 Ft

1 299
Ft/üveg

1 699 Ft 

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

TOLNA 
Irsai Olivér 
”PREMIUM COLLECTION”
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű, 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
798,67 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

HALÉTELEKHEZ, 
SOVÁNY HÚSOKHOZ, 

SZÁRNYASOKHOZ, 
LÁGY SAJTOKHOZ

ALDI | 5

Érvényes: 01.19. vasárnaptól 01.22. szerdáig



01.16. csütörtöktől

Laktózmentes  
vajkrém*
200 g/tégely
1 995 Ft/kg

Creme Vega
vegán növényi krém 
sütéshez és főzéshez
150 g/pohár
1 726,67 Ft/kg

Natúr vegán tömb
laktóz- és  
gluténmentes
200 g/darab
2 995 Ft/kg

Növényi ital*
• mandulaital vagy
• kókuszital vagy
• zabital
1 l/doboz
699 Ft/l

Laktózmentes 
görög feta sajt
• natúr, 150 g vagy 
• fűszeres, 135 g
150 g vagy 135 g/darab
2 593,33 / 2 881,48 Ft/kg

Laktózmentes 
natúr joghurt
3,6 % zsírtartalom
250 g/pohár
556 Ft/kg

Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-25 %
259
Ft/pohár

349 Ft 

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

Laktózmentes  
vaj
82 % zsírtartalom
100 g/darab
2 090 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

/tégely

399 Ft

A zabital 01.16-tól a készlet erejéig kapható!

Az állandó kínálatunkban található mandula-,  
ill. kókusz ital akciós ára 01.16-tól 01.18-ig érvényes.

699
Ft/doboz

Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-25 %
209

Ft/darab

279 Ft 

Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-25 %
599

Ft/darab

799 Ft 

Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-35 %
389

Ft/darab

599 Ft 

állandó 
kínálatunkból

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

állandó 
kínálatunkból

Laktózmentes 
habtejszín
30 % zsírtartalom
200 ml/doboz
1 395 Ft/l

/doboz

279Ft

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

139Ft

/pohár

A laktózmentes vajkrém 01.17-től  
a készlet erejéig kapható!
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FIGYELÜNK!
MINDENKIRE



01.16. csütörtöktől

Gluténmentes  
pizzás tekercs
80 g/darab
3 737,50 Ft/kg

Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-30 %
229
Ft/csomag

329 Ft 

Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-20 %
199
Ft/darab

249 Ft 

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

229Ft

/csomag

299Ft

/darab

/palack

999 Ft

/csomag

349 FtZabpehelyliszt*
500 g/csomag
698 Ft/kg

/csomag

349Ft

/csomag

549Ft

E-mentes 
szeletelt 
rozskenyér
500 g/csomag
458 Ft/kg

Gluténmentes  
toastszeletek
• natúr vagy
• magvas
250 g/csomag
2 196 Ft/kg

Gluténmentes mini kuglóf
2 darab/csomag
2 x 65 g/csomag
1 761,54 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Gluténmentes  
kakaós tekercs
80 g/darab
2 487,50 Ft/kg

Sütésre kész 
palacsintatészta*
glutén- és laktózmentes
1 kg/palack
999 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Gluténmentes zsemle
• fehér vagy
• magvas
2 darab/csomag
2 x 65 g/csomag
2 684,62 Ft/kg
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01.16. csütörtöktől

tejcsokoládés, 
mogyorós:

Kakaós keksz*
krémtöltelékkel,  
hozzáadott cukor nélkül
210 g/doboz
2 852,38 Ft/kg

/csomag

999 Ft

/doboz

699 Ft

Teljes kiőrlésű keksz*
étcsokoládé bevonattal, hozzáadott cukor nélkül
270 g/doboz
2 588,89 Ft/kg

399Ft

/darab

állandó 
kínálatunkból

Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-33 %
99

Ft/csomag

149 Ft 

Crunchy - gluténmentes  
kukoricapehely
• vegyes gyümölcsös,  

100 g vagy 
• földimogyorós, 75 g vagy 
• sajtos, 75 g
100 g vagy 75 g/csomag 
990 / 1 320 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

/csomag

1 199 Ft

Gluténmentes  
mini sütemény*
• csokoládés brownie vagy
• muffin csokoládédarabokkal
222 g/csomag
5 400,90 Ft/kg

/doboz

599 Ft

Csokoládé maltittal
gluténmentes 
többféle
100 g vagy 90 g/darab 
3 990 / 4 433,33 Ft/kg

Kakaós keksz  
vaníliás töltelékkel*
glutén- és laktózmentes
300 g/csomag
3 330 Ft/kg

Laktózmentes túró rudi
natúr
30 g/darab 
3 633,33 Ft/kg Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-19 %
109
Ft/darab

135 Ft 

állandó 
kínálatunkból

/tégely

199 FtGluténmentes  
keksz
• tejcsokoládés, 100 g vagy
• mogyorós, 100 g vagy
• sárgabarackos, 80 g
100 g vagy 80 g/doboz 
4 990 / 6 237,50 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Szójadesszert*
• vaníliás vagy 
• étcsokoládés
125 g/tégely
1 592 Ft/kg
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Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-100 Ft

499
Ft/doboz

599 Ft 



01.16. csütörtöktől

Pécsi sör*
gluténmentes, minőségi világos sör,
5,0 % alkoholtartalom
0,33 l/üveg
754,55 Ft/l

/üveg

249 Ft

369Ft

/csomag

Gluténmentes szelet
• szezámmagos-áfonyás vagy
• kesudiós vagy
• földimogyorós
6 x 30 g/doboz 
5 438,89 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

979Ft

/doboz

719Ft

/doboz

Csokoládés müzliszelet
glutén- és laktózmentes
28 g/darab  
4 250 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

119Ft

/darab

/csomag

399 Ft

Gluténmentes  
sajtos tallér*
• natúr vagy
• köménymagos
150 g/csomag
2 660 Ft/kg

/palack

179 Ft

Light üdítőital*
cukormentes
• grapefruit-pomelo vagy
• narancs vagy
• kaktuszfüge
1,5 l/palack
119,33 Ft/l

/csomag

209 Ft
Barnarizs-chips*
• sajtos vagy
• hagymás-tejfölös
60 g/csomag
3 483,33 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Laktóz- és glutén- 
mentes jégkrém
• csokoládé vagy
• vanília
500 ml/doboz
1 438 Ft/l
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állandó 
kínálatunkból

Vegán gumicukor
• vegyes gyümölcs vagy 
• grapefruit
100 g/csomag 
3 690 Ft/kg



01.16. csütörtöktől

/csomag

2 999 Ft

Női hosszú ujjú felső  
bio pamuttal, 2 darab*
a magas pamuttartalomnak köszönhetően bőrbarát  
és kellemes viselet, kerek vagy V-alakú nyakkivágással
méret: 36/38 - 44/46
2 darab/csomag
1 499,50 Ft/db

Női alsó bio pamuttal,  
2 darab*
100 % pamut, csipkeszalaggal  
vagy csipkemintával
méret: 38 - 48
2 darab/csomag
499,50 Ft/db

Női hosszú ujjú hálóing  
bio pamuttal*
nyomott mintával, csíkozással vagy  
gomboláspánttal, kerek vagy  
V-alakú nyakkivágással
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

Női trikó vagy alsópóló  
bio pamuttal*
100 % bio pamut, csipkeszalaggal  
vagy csipkemintával
méret: 38 - 48
999 Ft/db

A GOTS-szabvány szerinti természetes bio pamut: 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

2 499 Ft

Női wellnessnadrág bio pamuttal*
a magas pamuttartalomnak köszönhetően 
kellemes viselet, hosszú szárú nadrág a 
derékrészen megkötővel, a nadrágszáron 
passzéval vagy passzé nélkül
méret: 36/38 - 44/46
2 499 Ft/db

a szürke modell 
kivételével:

Női vagy férfi zokni, 7 pár*
a magas pamuttartalomnak köszönhetően 
kellemes viselet, nyomásmentes kidolgozás  
a lábujjaknál, puha és kényelmes bokarésszel
méret: 35/38 - 43/46
7 pár/csomag
328,43 Ft/pár /csomag

2 299 Ft

kü
lö

nböző színekben

/darab

999 Ft

/csomag

999 Ft

/darab

1 999 Ft
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KÉNYELEM KICSIKNEK
ÉS NAGYOKNAK



01.16. csütörtöktől

Baba harisnya- 
 nadrág*
a magas pamuttartalomnak 
köszönhetően kellemes 
viselet, csúszásgátló  
pöttyökkel a talprészen
méret: 62/68 - 86/92
799 Ft/db

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

/darab

799 Ft

csúszásgátlóval a térdré szen: méret: 62/68 - 74/80

Baba nadrág  
bio pamuttal,  
2 darab*
a magas pamuttartalomnak  
köszönhetően bőrbarát és  
kellemes viselet, egyes modellek  
nyomott mintával, ill. vissza- 
hajtott bordázott passzéval
méret: 62/68 - 86/92
2 darab/csomag
799,50 Ft/db különböző  

színek és  
modellek

lábfejrész nélkül 
méret: 74/80 - 86/92

lábfejrésszel  
méret: 62/68

/csomag

1 599 Ft

Amarillisz*
13 cm-es cserépben, különböző színű 
virágok, pl. piros, fehér, rózsaszín,  
piros-fehér csíkos, beltérre
999 Ft/db

i   
Az amarillisz már néhány hét 
után elkápráztat hatalmas, 
elegáns megjelenésű 
virágaival.

Hagymás növény*
nárcisz vagy gyöngyike vagy 
jácint, különböző fa-, bádog- vagy 
kerámiaedénybe ültetve,  
bel- és kültérre
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

/darab

3 499 FtFajáték kisgyermekeknek*
• szafari autó vagy
• pingvin vagy
• kalapács
3 499 Ft/db

/csomag

2 299 Ft

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

/darab

999 Ft

mérsékelten  
vízigényes
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

alacsony vízigényű

fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

Rózsa- vagy germinicsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
114,14 Ft/szál

799Ft

/csokor

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

Baba  
törlőkendő
• sensitive vagy
• classic
72 darab/csomag
2,76 Ft/db

Baba body bio pamuttal, 3 darab*
a magas pamuttartalomnak köszönhetően  
bőrbarát és kellemes viselet, alul patentokkal  
a gyorsabb pelenkacsere érdekében
méret: 62/68 - 98/104
3 darab/csomag
666,33 Ft/db

/csomag

1 999 Ft

Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-200 Ft

499
Ft/flakon

699 Ft 

Érvényes: 01.16-tól 01.18-ig!

-26 %
199
Ft/csomag

269 Ft 

a szürke modell 
kivételével:

  95 °

fehér:

  60 °

színes:

R

Kézfertőtlenítő gél
• citrom- vagy 
• vegyesgyümölcs- vagy 
• tengeri illattal
100 ml/flakon
4 990 Ft/l

Zöld növény kaspóban*
12 cm-es cserépben, magasság cseréppel együtt: kb. 25 - 50 cm 
(fajtától függően), többféle könnyen kezelhető szobanövény,  
pl. törpebors, kávénövény, páfrány, díszspárga, legénypálma stb., 
beltérre
1 699 Ft/db

/darab

1 699 Ft

dekoratív  
kerámiakaspóban

rendszeres öntözést 
igényel
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

Primula*
10,5 cm-es cserépben, klasszikus tavaszi növény virágágyásokba 
vagy virágládákba, ill. belső terek dekorációjaként, különböző 
élénk színekben, kül- és beltérre
399 Ft/db

/darab

399 Ft

Az árkedvezmény a termék  
2019.10.10-től érvényes  
szórólapban feltüntetett  
árához képest értendő.

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

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

12 990 Ft/db

különböző  
színek és minták

A bébiőr termék csak a készlet erejéig, korláto-
zott számban és választékban áll rendelkezésre. 
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

-2 000 Ft

12 990Ft/darab

14 990 Ft 

ALDI | 11
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Akkumulátoros 
ütvefúró-csavarozó 20 V*
• 2 az 1-ben: fúrás és csavarozás
• üresjárati fordulatszám:  

0 - 400 / 0 - 1 550 ford./perc
• ütésszám:  

0 - 6 000 / 0 - 23 250 ütés/perc
• LED-munkalámpa
• jobb/bal forgásirány
• gyorsleállítás-funkció
• elektronikus  

fordulatszám-szabályozás
• 13 mm fém gyorstokmány  

zárfunkcióval
19 990 Ft/db

az akkumulátor kompatibilis 
egyes 20 V-os FERREX akkus 
szerszámokkal

nagy teljesítmény: 1 500 W

praktikus műanyag kofferben

tartozékokkal

/készlet

8 999 Ft
XXL csavarhúzó- és  
bitkészlet, 100 részes*
• többféle használatra
• minden csavarhúzó és bit átláthatóan  

rendszerezve tárolható a szerszámtartóban
• mágneses csavarhúzóhegyek a könnyebb  

munkavégzés érdekében
8 999 Ft/készlet

/készlet

3 999 Ft

Bitkészlet, 105 részes*
kiváló minőségű bitkészlet ritka, speciális bittípusokkal,  
pl. háromszárnyú, torq- vagy csillagbit, valamint  
1 darab bitbehajtó kampókhoz,  
1 darab mágneses bittartó, 1 darab  
racsnis csavarbehajtó, 1 darab  
dugókulcsadapter és 2 darab adapter
3 999 Ft/készlet

praktikus és áttekinthető  
tárolódobozban

/készlet

2 699 Ft
Fúrószár- és bitkészlet*
kiváló minőségű fúrófejek és bitek
• 41 részes készlet: 3 kőfúrószár, 3 fafúrószár,  

33 bit, 1 bittartó és 1 kúpos süllyesztő vagy
• 35 részes készlet: 6 HSS-fúrószár, 6 kőfúrószár, 6 fafúrószár,  

3 1/4 colos adapter, 12 bit, 1 bittartó és 1 kúpos süllyesztő
41 vagy 35 darab/készlet
2 699 Ft/készlet

/darab

3 999 Ft

Mérőműszer*
• multi-detektor: a falban futó elektromos vezetékek, fém 

vagy fa felderítéséhez, beépített tolltartóval és jelölőtollal, 
akusztikus és optikai jellel, LCD-kijelzővel, automatikus 
kikapcsolás 60 perc tétlenség után vagy

• ultrahangos távolságmérő: hosszúságok, felületek  
és térfogatok méréséhez és kiszámításához,  
mérési tartomány: 0,6 - 16 m, beépített  
vízmértékkel, LCD-kijelzővel vagy

• nedvességmérő: anyagnedvesség mérésére  
fához, falakhoz és építőanyagokhoz, a nedvesség  
kijelzése %-ban, LCD-kijelzővel

3 999 Ft/db

akkutöltővel, 20 V akkumulátorral 
és 15 darabos bit- és  
fúrószár-készlettel

/darab

18 990 Ft

MEGKÖNNYÍTJÜK
A MUNKÁT!

elemmel együtt

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-ZERT.de
ID 6762

csavarhúzók:

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 6932

ID6693

Fúrókalapács*
• 4 funkció: fúrás, ütvefúrás,  

vésőpozíció-rögzítés, vésés
• gyorsbefogó fúrótokmány SDS-befogószárral
• elektronikus fordulatszám-szabályozás
• oldalmarkolat
• rezgéscsillapító markolat
• fúróval és vésővel
• kábelhossz: 3 m
• max. ütési energia: 5,0 Joule
18 990 Ft/db

ID: 1419070202
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19 990Ft/darab



Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

01.16. csütörtöktől

16 részes bit- és 
fúrószárkészlettel

praktikus  
műanyag kofferben

Li-ion akkumulátoros  
fúró-csavarozó 16 V*
• 2,0 Ah Samsung akkumulátor
• akku-gyorstöltővel (töltési idő: 1 óra)
• akkutöltöttségi szint kijelzése
• max. 30 Nm forgatónyomaték  

19 + 1 fokozatban szabályozható
• jobb/bal forgásirány

• üresjárati sebesség:  
0 - 400 / 0 - 1 400 ford./perc

• gyorsbefogó tokmány: 10 mm
• 2 sebességes bolygómű
• beépített LED-munkalámpa
• túltöltés/túlmelegedés elleni  

védelem a töltés során
10 990 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 2020.01.16-tól  
2020.02.05-ig, ill. a készlet erejéig.

             KÖZVETLEN  
  HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 

MAGYARORSZÁG
          TERÜLETÉN

EGYSZERŰEN  
MEGRENDELHETŐ,  

KÉNYELMES HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSSAL

könnyű és kézreálló

a munkaasztalról levehető,  
így rugalmasan használható

2 fűrészlappal

/készlet

3 999 Ft

Rendszereződoboz-készlet, 3 darabos*
a rögzítőfülek segítségével egymásra illeszthető dobozok, 
egyszerűen és biztonságosan szállíthatók, egyedi felosztás 
36 darab elválasztólap segítségével
3 darab/készlet
1 333 Ft/db

/készlet

1 999 Ft

Fogókészlet*
• lyukasztó- és szegecsfogó: 6 különböző 

átmérőjű lyukasztófogó (2,5 mm - 5 mm), 
szegecsfogó max. 5 mm-es szegecsekhez, 
200 szegeccsel vagy

• kábelsaruzó: univerzális szerszám 
szigetelt és szigetelés nélküli kábelsa-
rukhoz és csatlakozókhoz, ideális otthoni 
elektronikai vagy autóhoz kapcsolódó 
munkálatokhoz, 300 darabos tartozék-
készlettel vagy

• popszegecsfogó: minden szokványos 
alumíniumból és acélból készült popsze-
gecshez alkalmas, 4 szegecsfejbetéttel  
és 60 szegeccsel

1 999 Ft/készlet

/darab

69 990 Ft

Szalagfűrész*
MBS1100
• csövek vagy fémprofilok vágásához
• alkalmas acél, vas, alumínium, réz, nemesacél, PVC és teflon vágásához
• a fűrész a talapzatra rögzítve, ill. szabadon is használható
• 1 100 W teljesítményű, erős motor
• vágásmagasság: 127 x 127 mm
• 2 fűrészlappal, munkaasztallal és beépített LED-del
• fűrészlap hossza: 1 140 mm
• állítható fogantyú
• szabályozható munkasebesség
• gérszög: 0° - 45°
69 990 Ft/db

A hirdetett termék kiválasztása bemutató reklámanyagból történik, az üzletekben nincs bemutató darab. A termék kizárólag a készlet erejéig érhető el. Az értékesítési koncepció újdonsága és 
a korábbi ilyen jellegű 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!

stabil 
záródással

lyukasztó- és szegecsfogó: 
gumírozott markolat a 

kényelmes munkavégzés 
érdekében

Dizájn vízmérték*
• nagyfokú pontosság normál  

helyzetben: 0,5 mm/m
• alján belső mágnesszalaggal  

és erős mágnessel
• hossz: 600 mm
2 999 Ft/db

alján milliméterskálával

Az árkedvezmény a termék  
2019.10.31-től érvényes  
szórólapban feltüntetett  
árához képest értendő.

i  
A Li-ion akkumulátor előnyei: 
- nincs memóriaeffektus  
- minimális önkisülés  
- csekély tömeg

1419068191

Az árkedvezmény a termék  
2019.10.31-től érvényes szórólapban 
feltüntetett árához képest értendő.

A Li-ion akkumulátoros fúró-csavarozó termék csak  
a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban  
áll rendelkezésre. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

A dizájn vízmérték termék csak a készlet erejéig, korlá-
tozott számban és választékban áll rendelkezésre, 
ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruháza-
inkban nem minden modellben vásárolható meg.  
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

popszegecsfogó: 
ergonomikus kialakítású 

és csúszásmentes

kábelsaruzó: 
csúszásmentes markolat  
a biztonságos munkához

-1 000 Ft

2 999
Ft/darab

3 999 Ft 

-2 000 Ft

10 990Ft/darab

12 990 Ft 



01.16. csütörtöktől01.16. csütörtöktől

Festőkellék*
• csiszolókészlet: 2 tekercs alumínium-oxid csiszolópapír,  

szemcseméret 120 és 240, méret: 115 mm x 1 m,  
1 darab csiszolószivacs közepesen durva szemcsékkel,  
méret: 100 x 70 x 25 mm, ill. kézi csiszoló: 212 x 105 mm vagy

• festékkeverő: festék, ragasztó, ill. gipsz bekeveréséhez,  
a kosár átmérője: 10 cm, teljes hossz: 58 cm vagy

• tapétakaparó: régi tapéták eltávolításához és  
felülettisztításhoz, 5 x 10 cm széles pengével,  
teljes hossz: 30 cm

999 Ft/készlet/db

/darab

1 599 FtPorvédő ajtó*
kétoldalú rgasztószalaggal  
együtt, lakóterek  
por elleni ideiglenes  
védelmére,  
pl. felújítások alatt,  
max. 1 m széles ajtókhoz 
használható
méret: 2,2 x 1,12 m
1 599 Ft/db

egyszerűen falra 
szerelhető, rögzítő-
anyagokkal együttIP 44

USB-csatlakozóval: 
mobileszközökhöz, pl. 

kamerához, tablethez (melyek 
nem képezik az ajánlat részét) 

stb. is alkalmas

/csomag/darab

1 299 FtÚjratölthető elem*
nagy teljesítményű, újratölthető
• ceruzaelem (AA), 4 darab:  

2 500 mAh vagy
• mikroelem (AAA), 4 darab:  

1 000 mAh vagy
• 9 V-os elem, 1 darab: 250 mAh
4 vagy 1 darab/csomag
324,75 / 1 299 Ft/db

Ragasztó*
• faragasztó D3, 225 g: alkalmas fa munkadarabok  

szerelési ragasztásához, valamint bel- és kültéri  
fuga- és felületragasztáshoz (pl. lépcsők, ajtók,  
ablakok, parketta és laminált padló) vagy

• kétkomponensű epoxi ragasztó, 56 g:  
vegyszerálló, kikeményedés után csiszolható és fúrható, 
különböző anyagok feltöltéséhez és javításához vagy

• extra erős és elasztikus ragasztó, 40 g:  
átlátszó, vízálló, hőálló, alkalmas fémhez, tükörhöz,  
kerámiához, fához, műanyaghoz stb. vagy

• kétkomponensű, extra erős ragasztó, 28,5 g:  
különböző anyagok gyors ragasztásához vagy

• kétkomponensű MMA-ragasztó, 28,5 g: törések,  
hibás furatok, lyukak és repedések gyors javításához vagy

• pillanatragasztó, 10 x 2 g: gumi, fém, műanyag,  
porcelán, kerámia és fa ragasztásához

225 g vagy 40 g/tubus vagy  
56 g, 28,5 g vagy 20 g/csomag
3,55 / 14,27 / 19,98 / 28,04 / 39,95 Ft/g

kétkomponensű,  
extra erős ragasztó, 28,5 g

Mini festőhengerkészlet*
• 4 darab henger nyéllel, eldobható  

kesztyűvel és festéktálcával vagy
• 6 darab henger nyéllel
799 Ft/készlet

extra erős és 
elasztikus ragasztó, 

40 g

könnyen szállítható 
és helytakarékosan 

tárolható, összetolva  
a mérete csak 85 cm

Teleszkópos 
alumíniumlétra*
• kihúzható 3,27 m  

teljes magasságig,  
4 m munkamagasságig

• Soft-Close (lágyan záródó)  
rendszerrel, amellyel a létra  
fokai lassan egymásba csúsznak

• fokozatosan állítható magasság
• max. terhelhetőség: 150 kg
• csúszásmentes fokokkal
• bel- és kültérre  

egyaránt alkalmas
• tömeg: 11,3 kg
29 990 Ft/db

ID 0000069114

Az árkedvezmény a termék  
2019.10.31-től érvényes  
szórólapban feltüntetett  
árához képest értendő.

LED-reflektor mozgásérzékelővel*
vízszintesen és függőlegesen is elforgatható (2 x 450 lm,  
ill. 250 lm), a mozgásérzékelő érzékelési tartománya: 110°
• napelemes modell: 3 m hosszú csatlakozókábellel,  

1 Li-ion akkuval, összteljesítmény: 3 000 mAh vagy
• elemes modell: elemekkel együtt
7 999 Ft/db

pillanatragasztó,  
10 x 2 g

faragasztó  
D3, 225 g

A teleszkópos alumíniumlétra  
termék csak a készlet erejéig,  
korlátozott számban  
és választékban áll  
rendelkezésre. A termék  
eltérhet a fotón látottaktól.

/tubus/csomag

799 Ft

kétkomponensű 
epoxi ragasztó, 56 g

/készlet/darab

999 Ft

i  
A készletben található szín- 
árnyalatok keverésével szám-
talan új színárnyalat hozható 
létre. Egyszerű, gyors és tiszta.

Felületjavító készlet*
karcolások, horpadások, lyukak és lepattogzások  
kezeléséhez, minőségi viasszal
• lamináltpadló- és parkettajavító készlet:  

laminált padlóhoz, parafa padlóhoz, parkettához és minden  
fafelülethez, alkalmas világos és sötét színű, valamint  
famintázatú padlókhoz, 11 darab, egyenként  
4 cm-es, kemény viaszrúddal vagy

• műanyagjavító készlet: szerelési lyukak, karcolások 
kijavításához műszerfalon, oldalburkolatokon és  
műanyag felületeken, 8 darab, egyenként 4 cm-es,  
kemény viaszrúddal vagy

• padlólap- és csempejavító készlet:  
kerámialapokhoz, kőlapokhoz és csempékhez,  
8 darab, egyenként 4 cm-es, kemény viaszrúddal

3 499 Ft/készlet

lamináltpadló- és 
parkettajavító készlet

padlólap-  
és csempejavító  

készlet

műanyagjavító 
készlet

fekete vagy  
fehér színben

/darab

5 999 Ft

Akkumulátor-gyorstöltő*
• az akkumulátorok töltését processzor vezérli 
• az akkumulátorokat nem lehet túltölteni
• minden szokványos NiMH-akkumulátorhoz alkalmas
• max. 8 darab akkumulátor egyidejű töltése  

(9 V és AA vagy AAA)
• automatikus átkapcsolás töltésről töltésmegtartásra
• nagy méretű LCD-kijelző és százalékos  

töltöttségi szint kijelzése
5 999 Ft/db

akkumulátorok  
nélkül kapható

fehér, fekete vagy 
szürke színben

kétkomponensű  
MMA-ragasztó,  

28,5 g

/készlet

3 499 Ft

olvasztókészülékkel és egyéb 
tartozékokkal, praktikus 
műanyag dobozban

alkalmazás: forrósítsa fel a 
viaszt, csepegtesse a felületre, 
szárítsa ki és kész

/darab

7 999 Ft

a támasztóláb  
további  

stabilitást  
biztosít

/készlet

799 Ft

-3 000 Ft

29 990Ft/darab

32 990 Ft 
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01.19. vasárnaptól

/doboz

579 Ft

Belvita Softy multipack*
csokoládédarabkákkal
5 x 50 g/doboz
2 316 Ft/kg

/csomag

449 Ft

/szett

2 499 Ft

Bambusz fakanálszett 
tartóban, 6 részes*
100 % bambusz fakanáltartó 3 kanállal,  
2 keverőlapáttal és 1 fogóval
2 499 Ft/szett

/doboz

649 Ft
Macskanyelv*
• tejcsokoládé vagy
• márványos: tej- és  

fehér csokoládé
2 x 100 g/doboz
3 245 Ft/kg

/készlet

1 999 Ft

Bambusz vágódeszkakészlet, 2 részes*
100 % bambusz, olajozott, a rajta elhelyezett lyuk segítségével  
könnyen megfogható vagy felakasztható
• kis vágódeszka:  

méret: 23 x 30,5 x 0,85 cm és
• nagy vágódeszka:  

méret: 38 x 28 x 0,85 cm
2 darab/készlet
1 999 Ft/készlet

Fűszermalom*
kerámia őrlőművel, 
bükkfából, klasszikus 
kialakítással, egyszerű 
forgómechanizmussal, 
magasság: kb. 22 cm
1 599 Ft/db

Porcelán étkészlet, 62 részes*
mosogatógépben mosható és  
mikrohullámú sütőben is használható
• 6 darab mélytányér,
• 6 darab lapostányér,
• 6 darab desszertestányér,
• 6 darab kávéscsésze  

(űrtartalom: 180 ml),
• 6 darab kávéscsésze-alátét,
• 6 darab eszpresszócsésze  

(űrtartalom: 80 ml),
• 6 darab eszpresszócsésze-alátét,
• 6 darab csésze  

(űrtartalom: 300 ml),
• 6 darab müzlistál,
• 6 darab tojástartó
• 1 darab cukortartó és
• 1 darab tejkiöntő  

(űrtartalom: 185 ml)
17 990 Ft/készlet

/tekercs

599 Ft

Konyhai törlőkendő*
Strong, 2 rétegű
80 lap/tekercs
599 Ft/tekercs

/csomag

499 Ft

Jégcsokoládé*
255 g/csomag
1 956,86 Ft/kg

jéghidegen a legfinomabb

Tortagyűrű vagy sütőkeret*
kiváló minőségű rozsdamentes acélból, mosogatógépben mosható, 220 °C-ig hőálló
• tortagyűrű: belső skálabeosztás, fokozatmentesen  

állítható kb. 16 - 30 cm között vagy
• sütőkeret: belső elválasztóval, amely többféleképpen  

beállítható, minden szokványos tepsihez használható,  
hossza: kb. 27,5 - 52,5 cm, szélessége: kb. 18,5 - 34 cm vagy

• szív alakú sütőkeret: 6 különböző méretre állítható,  
magassága: kb. 5 cm

1 999 Ft/db

Lunch & Go pohár,  
0,6 l*
stílusos, biztonságosan záródó pohár, 
amely kiváló levesek, italok, de akár  
szilárd ételek tárolásához is,  
űrtartalom: 0,6 liter
999 Ft/db

Smart to Go ételtartó, kerek,  
1,6 l*
kerek ételtartó evőeszközökkel, elválasztótálcával 
és szósztartóval, űrtartalom: 1,6 liter
1 499 Ft/szett

/szett

1 499 Ft

Smart to Go ételtartó, négyszögletes, 
1,2 l*
négyszögletes ételtartó evőeszközökkel, elválasztótálcával 
és szósztartóval, űrtartalom: 1,2 liter
1 499 Ft/szett

Smart to Go ételtartó, szögletes,  
1,1 l*
szögletes ételtartó evőeszközökkel,  
elválasztótálcával és szósztartóval,  
űrtartalom: 1,1 liter
1 299 Ft/szett

KIVÁLÓ KONYHAI
ESZKÖZÖK

ideális kezdőkészlet

étkészlet és kávés-
készlet egyben

/készlet

17 990 Ft

/darab

1 999 Ft

/darab

999 Ft

/szett

1 499 Ft

/szett

1 299 Ft

durva és szárított  
fűszerek, ill. zöldfűszerek 

friss őrléséhez

Hubba Bubba rágógumi*
többféle
56 g/csomag
8 017,86 Ft/kg

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

/darab

1 599 Ft

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

BPA-mentes BPA-mentes BPA-mentes BPA-mentes

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

ALDI | 15



01.19. vasárnaptól

Ventilátoros hősugárzó*
• fokozatmentesen beállítható hőmérséklet
• 2 fűtési fokozat (1 000 W és 2 000 W)
• szellőztető fokozattal
• teljesítmény: kb. 2 000 W (1 000 W / 2 000 W)
• felborulás elleni és túlmelegedés elleni 

védelem
• kapcsolható oszcillálás (80 - 85°)
• ellenőrző lámpa
5 999 Ft/db

Fonott kosárszett, 2 darabos*
polipropilénből
méret: 29 x 23 x 27 cm és  
22 x 20 x 21 cm
2 darab/szett
3 299 Ft/szett

/szett

3 299 Ft

Páramentesítő készülék*
• kompakt, nagy teljesítményű szárítóberendezés,  

használható pl. pincékben, nyaralókban, új épületekben,  
ill. penészgomba kialakulásának megelőzésére

• relatív páratartalom kijelzése
• folyamatos és automatikus üzemmód
• teli víztartály esetén figyelmeztető hang- és  

fényjelzés, ill. automatikus kikapcsolás
• ruhaszárító funkció
• időzítő rövid idejű működéshez (1 - 24 óra)
• memóriafunkció a gyors ismételt üzembe helyezéshez
• páramentesítési teljesítmény: max. 20 l/nap
• víztartály űrtartalma: 5,5 l
• kiegészítő összekötő elem szokványos  

menetes tömlők csatlakoztatásához
• praktikus görgőkkel és fogantyúkkal
39 990 Ft/db

páramentesítési teljesítmény: 
max. 20 l/24 óra, víztartály: 5,5 l

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.

a LED-es kijelző a relatív 
páratartalmat, a helyiség 

hőmérsékletét vagy az időzítő 
beállítását jelzi

környezetbarát 
hűtőközeggel

/doboz

1 699 Ft

REMEK HOLMIK
HÁZTARTÁSÁBA

tartalom nélkül

Mosogatógép-tabletta 
All-In-One
70 darab/doboz 
23,56 Ft/db

Érvényes: 01.19-től 01.22-ig!

-350 Ft

1 649
Ft/doboz

1 999 Ft 

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

Öblítő  
mosogatógéphez
klasszikus 
1 l/flakon
359 Ft/l

Érvényes: 01.19-től 01.22-ig!

-19 %
499

Ft/flakon

619 Ft 

Érvényes: 01.19-től 01.22-ig!

-29 %
399
Ft/flakon

569 Ft 

nem tartalmaz 
mikroműanyagot

Üvegkerámia- vagy  
nemesacél-tisztító szer*
• üvegkerámia-tisztító szer: eltávolítja  

a makacs szennyeződéseket, védőréteget  
képez, tartós fényt ad az üvegkerámiának vagy

• nemesacél-tisztító szer: tisztítja és ápolja  
pl. a nemesacél vagy krómfelületeket,  
ragyogó csillogást biztosít, eltávolítja a makacs 
szennyeződéseket, rendkívül anyagkímélő

300 ml/flakon
1 496,67 Ft/l

/darab

5 999 Ft

állandó 
kínálatunkból

Lefolyótisztító  
gél
1 l/flakon
399 Ft/l

/flakon

449 Ft

/szett

1 999 Ft

Páramentesítő szett*
• hatékony, egyszerű és biztonságos
• attraktív dizájn
• egyedülálló technológia
• egyszerű utántöltés az új mechanizmusnak 

köszönhetően
• hatékonysága egyszerűen ellenőrizhető
• 1 darab 450 g-os tablettával
1 999 Ft/szett

Páramentesítő utántöltő 
tabletta, 2 darab*
• 40 %-kal nagyobb hatékonyság  

a 360°-os levegőáramlásnak köszönhetően
• egyedülálló 2 az 1-ben technológia
• csökkenti a levegő páratartalmát  

és a kellemetlen szagokat
• gyors nedvességfelvétel (< 12 óra)
• a szokványos páramentesítőkhöz használható
2 x 450 g/doboz
1 887,78 Ft/kg

Súrolószer
citrom
500 ml/flakon
998 Ft/l

Érvényes: 01.19-től 01.22-ig!

-21 %
359
Ft/flakon

459 Ft 

tabletta:

külö
nb

öz
ő színekben
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A hialuronsav az emberi testben 
képződik és hozzájárul  

a bőr optimális nedvesség- 
ellátásához és feszességéhez.  
Az idő előrehaladtával a bőr  

hialuron tartalékai csökkennek,  
amelynek következtében  
a bőr veszít feszességéből  

és puhaságából.

Hialuronsav

01.19. vasárnaptól

Tisztítókendő hialuronsavval*
a hialuronsavval átitatott sminkeltávolító kendő 
eltávolítja a vízálló sminket is, gyengéden tisztítja  
és frissíti az arcbőrt, kellemes bőrérzetet biztosít
25 darab/csomag 
23,96 Ft/db

Arctisztító hialuronsavval*
• micellás víz: hialuronsavval és panthenollal, gyengéden hidratál,  

ill. a micellás technológia segítségével rendkívül hatékonyan tisztítja  
meg a bőrt a szennyeződésektől, a sminktől és a faggyútól vagy

• tisztítógél: hialuronsavval és glicerinnel, eltávolítja a bőr szennyeződéseit,  
a sminket és a faggyút, gyengéden tisztít és kellemes bőrérzetet biztosít

200 ml/flakon
4 995 Ft/l

Arcápoló hialuronsavval*
bőrfeszesítő anti-aging krém, optimális nedvességellátás és -tárolás
• duó hialuronsav nappali arcápoló: 15-ös fényvédő faktor, duó hialuronsavval  

és shea vajjal táplálja a bőrt vagy
• duó hialuronsav éjszakai arcápoló: duó hialuronsavval, ill. omega-3 és -6  

zsírsavakkal táplálja a bőrt, feltölti a ráncokat és feszesebbé teszi a bőr felületét
50 ml/flakon
25 980 Ft/l

/flakon

1 999 Ft

Hialurongél vagy  
hialuron-aktivátor*
• hialurongél, 30 ml:  

bőrkisimító hatású, speciálisan az arc, nyak és 
dekoltázs ápolására kifejlesztve, ragyogóan 
frissebb és feszesebb bőrérzetet biztosít vagy

• hialuron-aktivátor, 15 ml:  
AquaMAXTM hatóanyagot, tengeri alga  
komplexet és gyömbérkivonatot tartalmaz, 
gyorsítja a hialuronsav optimális hatóidejét  
és biztosítja a bőr mélyhidratálását

30 ml vagy 15 ml/flakon
66 633,33 / 133 266,67 Ft/l

Hialuron gyöngyszérum*
hialuronsavat tartalmaz, akár 24 órán át hidratál, 
antioxidáló és revitalizáló hatású mikrogyöngyökkel
30 ml/flakon
66 633,33 Ft/l

Szemkörnyékápoló hialuronsavval*
speciálisan a szemkörnyék ápolásához kifejlesztve, duó hialuronsavval 
ápolja és intenzíven hidratálja a bőrt, enyhíti a sötét karikákat, 
duzzanatokat és ráncokat
• nappali: frissítő anti-aging szemkörnyékápoló gél vagy
• éjszakai: anti-aging szemkörnyékápoló krém
15 ml/flakon
66 600 Ft/l

/csomag

899 Ft

Ultrahangos tisztítógép*
• teljesítmény: 50 W
• 600 ml-es nemesacél tartály
• LED-kijelző időjelzéssel
• Full Wave technológia órák, CD-k, DVD-k,  

szemüvegek, ékszerek stb. tisztításához
• kíméletes tisztítás 46 000 Hz frekvenciával
• zöld színű belső LED-világítás  

a tisztítóprogram alatt
• digitális program 5 működési ciklussal
• műanyag kosárral, óra-, ill. CD-tartóval
8 999 Ft/db

i   
Új „Full Wave” technológia: a kíméletesebb és 
alaposabb tisztítás során még jobb tisztítási 
eredmény érhető el, mint a hagyományos 
tisztítógépekkel.

Ultrahangos párásító*
LED-világítással
• különböző intenzitású gőzkibocsátás  

(fokozatmentesen állítható)
• LED-hangulatvilágítással  

7 különböző színben
• állítható nedvességleadás
• túlmelegedés elleni védelem
• csendes működés
• automatikusan kikapcsol,  

ha a tartály kiürült
• víztartály térfogata: 1,3 l
• teljesítményfelvétel: 15 W
5 999 Ft/db

kül
ön

böző színekben világít

ÖSSZHANGBAN

A SZÉPSÉGGEL

/darab

8 999 Ft

/doboz

999 Ft
Aroma-fürdősó*
tengeri sóval és illóolajokkal
• légúttisztító vagy
• kényeztető vagy
• esti varázs vagy
• sport aktív
1 150 g/doboz
868,70 Ft/kg

/flakon/tubus

499 Ft

Lábápoló*
bőrápoló rendkívül száraz bőrre
• lábfürdő, 200 ml: az igénybe vett és fáradt láb ellazí- 

tására és ápolására, bőrápoló összetevőkkel vagy
• lábápoló krém, 100 ml: a sima és lágy tapintású  

bőrért, hidratáló panthenollal és glicerinnel vagy
• sarokpuhító kenőcs, 50 ml: bőrkeményedéses,  

száraz lábakra, panthenollal és hialuronsavval
200 ml/flakon vagy 100 ml vagy 50 ml/tubus
2 495 / 4 990 / 9 980 Ft/l

/csomag

599 Ft

/flakon

999 Ft

/csomag

1 599 Ft

Fogkrém*
• Whitening vagy
• Ultra Clean vagy 
• Herbal Fresh
2 darab/csomag
2 x 75 ml/csomag
10 660 Ft/l

Ft/flakon

1 299

999
Ft/flakon

/darab

5 999 Ft

Olívás kézkrém*
duopack
2 x 80 ml/csomag
5 618,75 Ft/l

/flakon

1 999 Ft
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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 függvé-
nyében 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.

06 80 020 288
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-20:00 óráig 
Szombaton: 8:00-16:00 óráig 
Vasárnap és munkaszüneti napokon az ügyfélszolgálat nem elérhető.

aldi-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

ÚJ UTAKRA CSÁBÍTJUK
AUSZTRIA

SALZBURG

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

Foglalási kód: 9501462

© Familia / Zamardi

© Punta Nord / Rimini

© Austria Trend Hotel Salzburg Mitte / Salzburg

MAGYARORSZÁG

ZAMÁRDI

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

Foglalási kód: 9501666Utazási mód Fő / 5 éj reggelivel

29 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 3 éj all inclusive ellátással

60 990 Ft-tól

OLASZORSZÁG

RIMINI

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

Foglalási kód: 9501669

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

Foglalási kód: 9501469

HORVÁTORSZÁG

RABAC
HOTEL NARCIS****
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 3, 4 vagy 7 éjszaka 2020.06.10.  
és 2020.09.05. között

• ellátás: all inclusive 
• a Mimosa és Hedera szálloda úszómedencéinek 

használata 
• 10 € értékű utalvány a szálloda masszázsaira, 

manikűr és pedikűr szolgáltatásaira teljes 
árat fizető vendégenként (35 € feletti 
szolgáltatásoknál váltható be)

• részvétel a szálloda szórakoztató programjain
• klub 6 - 12 éves gyermekeknek
• kedvezményes ár gyermekek számára

PUNTA NORD 
VILLAGE & HOTEL****
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 3, 4 vagy 7 éjszaka 2020.05.29.  
és 2020.09.06. között

• ellátás: all inclusive
• a szálloda fitnesztermének használata 
• 2 napozóágy és 1 napernyő a tengerparton 

szobánként (időjárásfüggő)
• kerékpárkölcsönzés (szabad helyek 

függvényében)
• animációs programokon való részvétel
• kedvezményes ár gyermekek számára

HOTEL FAMILIA
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 5 vagy 7 éjszaka 2020.05.03.  
és 2020.10.21. között

• ellátás: svédasztalos reggeli
• ebédcsomag az elutazás napján a teljes árat 

fizető vendégeknek
• egyszeri kedvezmény a szálloda közelében 

található éttermekben teljes árat fizető 
vendégenként

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

• 15 perces frissítő masszázs teljes árat fizető 
vendégenként

• kedvezményes ár gyermekek számára

AUSTRIA TREND HOTEL 
SALZBURG MITTE***SUP
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 1, 2, 3 vagy 4 éjszaka 2020.01.24.  
és 2020.12.31. között

• ellátás: svédasztalos reggeli
• 1 csésze kávé, tea vagy kakaó és 1 szelet sütemény 

az Altstadt kávézóban (nyitvatartás a helyszíni 
kiírás szerint)

© Narcis / Rabac

© Tourismus Salzburg

Ajánlatok foglalhatóak:   
2020.01.16 - 01.29.

Utazási mód Fő / 3 éj all inclusive ellátással

59 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 1 éj reggelivel

13 990 Ft-tól

 

I

HR

Rabac

 

I

HR

Rimini

 

I

H

A

CZD

Salzburg

I

 

SK

Budapest

CZ

Zamárdi

Masszázzsal

All inclusiveellátással

All inclusiveellátással

ALDI | 18



00.00. vasárnaptól00.00. csütörtöktől01.16 - 01.22. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

Mandarin
I. osztály 
/kg
449 Ft/kg

449
Ft/kg

599 Ft 

-25 %

2 kg

Körte
I. osztály 
/kg
479 Ft/kg

-20 %
479

Ft/kg

599 Ft 

Koktélparadicsom
I. osztály 
250 g/doboz
1 076 Ft/kg

269
Ft/doboz

449 Ft 

-40 %

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

299
Ft/csomag

499 Ft 

-40 %

399
Ft/csomag

599 Ft 

-33 %Burgonya
I. osztály 
2 kg/csomag
199,50 Ft/kg

Jégcsapretek
I. osztály 
/darab
249 Ft/db 249

Ft/darab
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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 uta zá soknak. 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.

HÉTVÉGI 
AKCIÓMÁNIA

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

Ajánlat foglalható: 2020.01.01 - 01.31.
Foglalási kód: 9427568

SZÁLLODÁK***
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• repülőút (turistaosztály) Budapestről 
Dubaiba és vissza

• repülőtéri illetékek
• 6 éjszaka 2020.02.25.  

és 2020.07.20. között
• ellátás: svédasztalos reggeli
• transzferek a program szerint, modern, 

légkondicionált buszokkal
• kirándulás Abu Dhabiba és városnézés 

a régi Dubaiban
• magyar nyelvű idegenvezetés

© Fotolia.com

© Istockphoto.com

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

DUBAI ÉS ABU DHABI

Dubai
SA

IR

Budapestről, minden illetékkel 

Pattogatott kukorica
sós vagy vajas vagy  
sajtos ízű  
mikrohullámú  
sütőben  
elkészíthető
3 x 100 g/doboz
596,67 Ft/kg

Mexikói párna
100 g/darab
690 Ft/kg

Meggyes táska
100 g/darab
690 Ft/kg

Melegszendvicskrém
pizzás vagy 
hamburgeres vagy 
mexikói vagy provánszi
290 g/doboz
789,66 Ft/kg

Aszalt  
vörös áfonya
cukrozott 
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

 
Csirkemáj vagy 
csirkezúza  
500 g/tálca
538 Ft/kg

-30 %
69

Ft/darab

99 Ft 

-34 %
69

Ft/darab

105 Ft 

-25 %
179
Ft/doboz

239 Ft 

-23 %
229
Ft/doboz

299 Ft 

-26 %
339
Ft/doboz

459 Ft 

-23 %
199
Ft/csomag

259 Ft 

-25 %
299
Ft/tégely

399 Ft 

-32 %
269

Ft/tálca

399 Ft 

Tejszínes ömlesztett sajt
cikkelyes  
többféle
250 g/doboz
1 356 Ft/kg

Utazási mód Fő / 6 éj reggelivel

169 990 Ft-tól

299
Ft/kg

499 Ft 

-40 %
999

Ft/kg

1 599 Ft 

-37 %Zeller
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

Licsi
I. osztály 
/kg
999 Ft/kg

Hummus
csicseriborsópüré
natúr szezámmaggal vagy  
pikáns vagy 
currys
200 g/tégely
1 495 Ft/kg

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. 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. 2020. 03. hét

Érvényes: 01.17. péntektől 01.19. vasárnapig

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. 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. 2020. 03. hét
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