
AKCIÓ

             /  
Alpesi vagy  
Márkázott vaj
82 % zsírtartalom
250 g/darab
1 796 Ft/kg -27 %

449
Ft/darab

619 Ft 

Füstölt
parenyica sajt
110 g/darab
2 263,64 Ft/kg

-29 %
239
Ft/csomag

339 Ft 

-17 %
619
Ft/csomag

749 Ft 

Prosciutto Cotto
eredeti olasz,
főtt sonka
140 g/csomag 
4 421,43 Ft/kg

Burgonya- 
pálcikák
sós vagy
paprikás vagy 
hagymás-tejfölös 
125 g/csomag
1 912 Ft/kg

Speciális 
tárolódoboz 
hűtőszekrénybe*
1 299 Ft/db

Li-ion akkus  
fúró-csavarozó  
12 V*
9 999 Ft/db

Ft/darab

9 999

Karóra*
2 999 Ft/db

Ft/darab

2 999

tartalom nélkül

Ft/darab

1 299

-16 %
249
Ft/darab

299 Ft 

Mandarin
I. osztály 
/kg
379 Ft/kg 379

Ft/kg

FRISSÍTSE FEL
HÁZTARTÁSÁT!

AKCIÓ  ÉRVÉNYES: 02.13. CSÜTÖRTÖKTŐL 02.19. SZERDÁIG    

Érvényes: 
02.13-tól 02.19-ig

  02.16. vasárnaptól

  02.13. csütörtöktől

  02.16. vasárnaptól

aldi.hu



AKCIÓ

Activia joghurt
krémes natúr
4 x 125 g/csomag
738 Ft/kg

-17 %
369
Ft/csomag

449 Ft 

-25 %
449

Ft/doboz

599 Ft 

-31 %
239
Ft/csomag

349 Ft 

Gyümölcssaláta 
5-féle gyümölcsből
820 g/doboz
898 Ft/kg (töltőtömeg)

Koktél frankfurti virsli 
vagy  
sertéspárizsi
200 g vagy 150 g/csomag
1 995 / 2 660 Ft/kg

Pulyka  
páros kolbász
csemege vagy
csípős
250 g/csomag
2 036 Ft/kg

-15 %
759

Ft/tálca

899 Ft 

/csomag

299 Ft

Margarin*
enyhén sós
500 g/tégely
798 Ft/kg

/tégely

399 Ft

Dán fehérsajt
200 g/csomag
1 195 Ft/kg

Kapható 02.13-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 02.13-tól 
a készlet erejéig! Kapható 02.13-tól 

a készlet erejéig!

Kacsa- vagy  
libamájas
125 g/darab
1 032 Ft/kg

-27 %
129
Ft/darab

179 Ft 

Csirkemellfilé
vákuumcsomagolt
/kg
1 239 Ft/kg

az eladási ár az egyes 
terméken található

Érvényes: 02.13-tól 02.19-ig!

-14 %
1 239

Ft/kg

1 449 Ft 

Joghurt Cremoso*
eper vagy
cseresznye
2 x 125 g/csomag
1 196 Ft/kg

-23 %
999
Ft/csomag

1 299 Ft 

-15 %
509
Ft/csomag

599 Ft 

koktél
frankfurti 
virsli:

-20 %
399
Ft/csomag

499 Ft 

Darált sertéshús
zsírtartalom: max. 7 %
500 g/tálca
1 518 Ft/kg

Csirkemellfilé
teljes kiőrlésű 
panírban vagy 
grillezett
700 g vagy 
600 g/csomag
1 427,14 /
1 665 Ft/kg

/doboz

389 Ft
Bon Menu szószos bab*
chili vagy
mexicana vagy
paradicsom
430 g/doboz
904,65 Ft/kg
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Érvényes: 02.13. csütörtöktől 02.15. szombatig



MINDIG MEGÚJULÓ 
AKCIÓK

Kovászos cipó
450 g/darab
442,22 Ft/kg

Dörmi
puha piskóta 
csokoládés vagy
tejes krémmel töltve 
30 g/darab
2 300 Ft/kg

-12 %
69

Ft/darab

79 Ft 

Barna rum 
40 % alkoholtartalom 
0,7 l/üveg
3 427,14 Ft/l

-600 Ft

2 399
Ft/üveg

2 999 Ft 

SAN ZENONE
Chianti
száraz, olasz vörösbor
DOCG 
0,75 l/üveg
1 132 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18 °C

HÚS- ÉS 
VADÉTELEKHEZ

OLASZORSZÁG

-29 %
849

Ft/üveg

1 199 Ft 

Szájvíz 
cool mint vagy
mild taste
500 ml/flakon
1 998 Ft/l

-18 %
999

Ft/flakon

1 219 Ft 

Prémium 
kutyaeledel
csirke vagy
szív és szárnyas-
máj vagy marha
400 g/doboz
597,50 Ft/kg

-20 %
239
Ft/doboz

299 Ft 

Citromos vagy
barackos jegestea
klasszikus vagy
light
1,5 l/palack 
92,67 Ft/l

-12 %
139
Ft/palack

159 Ft 

WC Power 
blokk
többféle
2 x 55 g/csomag
4 081,82 Ft/kg

-25 %
449
Ft/csomag

599 Ft 

Baba törlőkendő 
sensitive vagy 
classic
80 darab/csomag  
3,74 Ft/db 

Teljes kiőrlésű zabkeksz*
narancsos ízű
425 g/doboz
1 409,41 Ft/kg

/doboz

599 Ft

Kapható 02.13-tól 
a készlet erejéig!

Happy day gyümölcslé*
100 % gyümölcstartalom
piros multivitamin vagy
narancs vagy
ananász vagy
alma
1 l/doboz
419 Ft/l

/doboz

419 Ft

Kapható 02.13-tól 
a készlet erejéig!

Nimm 2 Soft (Nimm 2 Soft Sauer 90g), 
Nimm 2 Soft Sauer 90g: 1

-33 %
199
Ft/darab

299 Ft 

-33 %
299
Ft/csomag

449 Ft 

Kapható 02.13-tól 
a készlet erejéig!

/csomag

349 Ft

Nimm 2 Soft*
90 g/csomag
3 877,78 Ft/kg
704706

Nimm 2 Soft (Nimm 2 Soft Fizzy 90g), 
Nimm 2 Soft Fizzy 90g: 1

Nimm 2 Soft*
többféle 
90 g/csomag
3 877,78 Ft/kg
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Érvényes: 02.13. csütörtöktől 02.15. szombatig



AKCIÓ

Poharas joghurt-
desszert müzlivel
többféle
285 g/pohár
1 680,70 Ft/kg

-20 %
479
Ft/pohár

599 Ft 

-25 %
449
Ft/csomag

599 Ft 

Kiváló minőségű magyar kaukázusi kefir az Alföldi Tej Kft.-től!

Kaukázusi 
kefir
450 g/doboz
286,67 Ft/kg

-35 %
129
Ft/doboz

199 Ft 

Garnélarák 
ASC-tanúsítás
provence-i vagy 
thai-curry vagy 
natúr  
250 g vagy  
225 g/csomag
(jégréteg  
nélküli tömeg)
5 396 / 5 995,56 Ft/kg 

Szilva extradzsem
165 % gyümölcstartalom
450 g/üveg
886,67 Ft/kg

Crouton 
zsemlekocka
natúr vagy 
zöldfűszeres vagy
hagymás-
fokhagymás
100 g/doboz
2 290 Ft/kg

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

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

Uzsonnasonka
150 g/csomag
1 860 Ft/kg

C-vitaminos töltött 
keménycukorka*
mézes-zsályás vagy 
csipkebogyós vagy 
gyömbéres vagy
eukaliptuszos
32 g/csomag
3 093,75 Ft/kg

Kapható 02.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 02.16-tól 
a készlet erejéig!

Tésztaspecialitás*
többféle
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

/csomag

699 Ft

-24 %
279
Ft/darab

369 Ft 

-26 %
279
Ft/csomag

379 Ft 

-23 %
229
Ft/doboz

299 Ft 

-28 %
229
Ft/csomag

319 Ft 

-33 %
399

Ft/üveg

599 Ft 

-23 %
999

Ft/darab

1 299 Ft 

Csirke frankfurti vagy 
koktél csirke frankfurti 
hámozott 
400 g/csomag
1 122,50 Ft/kg

/csomag

99 Ft

-150 Ft

1 349
Ft/csomag

1 499 Ft 

Korpovit keksz
174 g/csomag
1 316,09 Ft/kg
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Érvényes: 02.16. vasárnaptól 02.19. szerdáig



MINDIG MEGÚJULÓ 
AKCIÓK

Kemencés sokmagvas 
vekni
405 g/darab 
540,74 Ft/kg

-18 %
179
Ft/doboz

219 Ft 

Világos sör
5,0 % alkoholtartalom 
0,33 l/doboz
542,42 Ft/l

 
Illatos papír  
zsebkendő, 
dobozos 
4 rétegű,  
többféle dobozban
100 darab/doboz
2,99 Ft/db  

-20 %
559
Ft/csomag

699 Ft 

Száraz 
macskaeledel
2 kg/csomag 
279,50 Ft/kg

2  kg

-300 Ft

1 199
Ft/csomag

1 499 Ft 

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

100 % gyümölcs- 
tartalom  
1 l/doboz
229 Ft/l

-33 %
199
Ft/darab

299 Ft 

Gépi  
mosogató-
tabletta 
100 darab/doboz
11,99 Ft/db

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

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ ÉS
SZÁRNYASOKHOZ

-24 %
399

Ft/üveg

529 Ft 

-33 %
219
Ft/darab

329 Ft 

-13 %
229
Ft/doboz

265 Ft 

-400 Ft

1 199
Ft/doboz

1 599 Ft 

-18 %
299
Ft/doboz

369 Ft 

 
Lencsés 
egytálétel
800 g/doboz
436,25 Ft/kg

-30 %
349
Ft/doboz

499 Ft 

Frissentartó
fólia
50 m/darab
3,98 Ft/m

Tea
többféle
20 x 2 g vagy
20 x 1,5 g/doboz
7 475 / 9 966,67 Ft/kg

-25 %
299
Ft/doboz

399 Ft 

EGER
Merlot
oltalom alatt álló  
földrajzi jelzésű, 
félédes vörösbor
0,75 l/üveg
532 Ft/l

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18 °C 

DESSZERTEKHEZ

-33 %
399

Ft/üveg

599 Ft 
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Érvényes: 02.16. vasárnaptól 02.19. szerdáig
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02.13. csütörtöktől

Cserepes rózsa*
14 cm-es kerámia- vagy üvegkaspóban,  
magasság cseréppel együtt: min. 25 cm,  
különböző színű virágokkal, pl. piros,  
rózsaszín, fehér vagy lila, beltérre
1 999 Ft/db

/darab

1 999 Ft

Rocher
100 g/doboz
7 490 Ft/kg

Konyakmeggy
198 g/doboz
3 025,25 Ft/kg

599Ft

/doboz

Vegyes 
trüffel-praliné
• alkohollal vagy
• alkohol nélkül
200 g/doboz
3 995 Ft/kg

Alkoholos praliné
400 g/doboz
4 247,50 Ft/kg

Pralinéválogatás
400 g/doboz
1 747,50 Ft/kg

699Ft

/doboz

Érvényes: 02.13-tól 02.15-ig!

-25 %
749
Ft/doboz

999 Ft 

Érvényes: 02.13-tól 02.15-ig!

-33 %
299
Ft/darab

449 Ft 

Érvényes: 02.13-tól 02.15-ig!

-20 %
799
Ft/doboz

999 Ft 

Érvényes: 02.13-tól 02.15-ig!

-300 Ft

1 699
Ft/doboz

1 999 Ft 

rendszeres öntözést 
igényel  
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

799Ft

/doboz

állandó 
kínálatunkból

szezonális 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

szezonális  
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

Praliné
FAIRTRADE kakaóval, 
többféle
129 g/doboz
6 193,80 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Illatgyertya
égési idő: kb. 26 óra,
többféle 
299 Ft/db

Vino Frizzante IGT
száraz, olasz gyöngyözőbor 
0,75 l/üveg
732 Ft/l

állandó 
kínálatunkból

Érvényes: 02.13-tól 02.15-ig!

-21 %
549

Ft/üveg

699 Ft 

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

6 - 8 °C  

APERITIFKÉNT VAGY  
HIDEG ELŐÉTELEK 

KÍSÉRŐJEKÉNT

OLASZORSZÁG

ALDI | 6

VALENTIN-NAPON!

SZEREZZEN ÖRÖMET

KEDVESÉNEK
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02.13. csütörtöktől

Virágzó növény*
14 cm-es kerámiakaspóban, különböző fajták,  
pl. begónia, kála vagy flamingóvirág, különböző  
színű virágokkal, pl. lila, rózsaszín, piros stb.,  
dekorációval, beltérre
2 699 Ft/db

/darab

749 Ft

Jácint vagy nárcisz* 
9 cm-es cserépben, 
különböző színekben
199 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

199Ft

/darab

/darab

2 699 Ft

1 299Ft

/darab

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

Amarillisz* 
12 cm-es  
cserépben, 
különböző  
színekben,  
beltérre
999 Ft/db

Korallvirág vagy  
Fokföldi ibolya*
10,5 cm vagy 12 cm-es cserépben,  
különböző színekben, beltérre
749 Ft/db

/darab

1 599 Ft

mérsékelten vízigényes

fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

rendszeres öntözést 
igényel
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

mérsékelten vízigényes

fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

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

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

Tulipán- vagy  
rózsacsokor
különböző színekben
7 szál/csokor
99,86 Ft/szál

Mini orchidea*
kb. 7 cm-es kerámiakaspóban, magasság 
cseréppel együtt: min. 20 - 30 cm, szíves 
beszúróval, különböző színekben, beltérre
1 599 Ft/db

Korallvirág 
kerámiakaspóban*
6,5 cm-es kerámia-
kaspóban, különböző 
színekben, beltérre
1 299 Ft/db

Hosszú szárú rózsa*
szárhossz: min. 60 cm, 
különböző színekben
599 Ft/db

/darab

599 Ft

/darab

999 Ft
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Érvényes: 02.13-tól 02.14-ig!

-100 Ft

699
Ft/csokor

799 Ft 



02.13. csütörtöktől

/darab

23 990 Ft

Multiciklon porszívó*
• alacsony energiafelhasználású  

Eco motor, max. 900 W
• a modern ciklontechnológia  

miatt kevés a szívóerő-veszteség
• praktikus szívóerőszabályozás  

a markolaton
• porzsák nélkül, nincs szükség  

porzsákra
• zajszint 80 dB alatt
• lábbal történő, derékkímélő  

be-kikapcsolás
• bemeneti levegőszűrő  

és HEPA-szűrő
• kábelhossz: 5 m
• a tartozékok a teleszkópos  

csövön tárolhatók
• tartozékok: krómozott teleszkópos  

cső, 360°-ban forgatható, flexibilis  
szívócső, padlótisztító kefe, fuga- 
tisztító fej, kárpittisztító fej és kefés fej

23 990 Ft/db

multiciklon technológia

/darab

9 999 Ft

Neo vasalóállvány*
csúszásgátló lábakkal és stabil vázzal,
vasalási felület: 114 x 33 cm
9 999 Ft/db

/flakon

449 Ft

Desztillált víz, 5 liter*
• sokoldalúan alkalmazható,  

pl. gőzölős vasalókhoz, párá- 
sítókhoz, akváriumokhoz stb.

• kémiailag tiszta
• a VDE 0510 és DIN 43530  

szabványoknak megfelelően  
ásványmentesített

5 l/flakon
89,80 Ft/l

/flakon

1 999 Ft
Szőnyegtisztító  
spray*
• Pet Expert, 600 ml vagy
• Gold, 500 ml
600 ml vagy 500 ml/flakon
3 331,67 / 3 998 Ft/l

/darab

39 990 Ft

Varrógép*
2263
• varróprogramok száma: 23  

(4 lépéses automata 
gomblyukvarró-funkcióval)

• 6 haszonöltés
• 5 sztreccsöltés
• 11 díszöltés
• egyszerű öltéskiválasztás
• szabályozható öltéshossz  

és öltésszélesség
• LED-varrófény
• beépített szálvágó
• beépített tartozékrekesz  

számos tartozékkal
39 990 Ft/db

számos tartozékkal

4 lépéses automata 
gomblyukvarró-funkció

FRISSÍTSE FEL
HÁZTARTÁSÁT!

fehér/szürke színben 
is kapható

Pet Expert:
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02.13. csütörtöktől

/csomag

1 699 Ft

Classic toalettpapír,  
32 tekercs*
3 rétegű
32 tekercs/csomag
53,09 Ft/tekercs

/darab

2 999 Ft

Zuhanyfej „Graffity”*
zuhanycsővel, 4 különböző változat,  
egyes modellek 5-féle vízsugár-variációval 
2 999 Ft/db

/darab

4 499 Ft

Bambusz  
fürdőszobapolc*
• krómozott fémből,  

bambuszfa-betétekkel
• 2 tapadókoronggal a praktikus  

fúrásmentes rögzítéshez
• méret: kb. 28 x 12,7 x 62,2 cm
4 499 Ft/db

/doboz

699 Ft

Extra fehérítő- és 
folteltávolító*
még ragyogóbb fehérség 
és folteltávolítás egyben, 
szürkülésgátló formulával
5 darab/doboz
139,80 Ft/db

/doboz

799 Ft

/doboz

1 199 Ft

Színfogó kendő*
megóvja a ruhák eredeti színét,  
megelőzi a mosási baleseteket
30 darab/doboz
39,97 Ft/db

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

/darab

6 999 Ft Mosógéptisztító  
tasak*
2 darab/doboz
399,50 Ft/db

Ruhaszárító állvány*
• rögzíthető görgővel
• szárítási hossz: kb. 15 m
• max. terhelhetőség: kb. 15 kg
• méret (kinyitott állapotban):  

kb. 78 x 56 x 160 cm
6 999 Ft/db

összecsukva 
egyszerűen tárolható

tartalom nélkül

tartalom nélkül

különböző modellek

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése



02.13. csütörtöktől

Fonott tányéralátét,  
4 darab*
mindkét oldala használható
• ovális: méret: 35 x 50 cm vagy
• kerek: méret: Ø 40 cm
4 darab/szett
499,75 Ft/db

Helytakarékos edénykészlet, 3 részes*
levehető nyéllel
kényelmes, egy kézzel rögzíthető és levehető nyél,  
az edények egymásba rakhatók, kiváló minőségű  
tapadásgátló bevonattal, sütőben is használható  
(nyél nélkül), mosogatógépben mosható
• serpenyőkészlet: Ø 20, Ø 24 és Ø 28 cm vagy
• lábaskészlet: Ø 16, Ø 18 és Ø 20 cm
3 darab/készlet
9 999 Ft/készlet

Konyhai törlőkendő,  
2 tekercs*
citromillattal, 2 rétegű
2 x 90 lap/csomag
2 tekercs/csomag
249,50 Ft/tekercs

Titán-plazma serpenyő,  
28 cm*
hőkontrollal 
valódi titán-plazma és 3-rétegű Dupont 
Teflon Platinum tapadásgátló bevonattal, 
műanyag nyél hővédelemmel és nemesacél 
lángvédő burkolattal, mosogatógépben 
mosható
5 499 Ft/db

5 mm

hővédelem a nyélen

Speciális  
tárolódoboz  
hűtőszekrénybe*
átlátszó tárolódobozok  
élelmiszerek rendszerezett  
tárolásához, törésbiztos,  
-15 °C és +60 °C között hőálló
• nagy tárolódoboz:  

méret: 29 x 18,6 x 9,2 cm,  
beépített füllel a könnyű  
kezelhetőségért vagy

• italosdoboz-rendező:  
méret: 29 x 14,3 x 10,2 cm,  
7 darab italosdoboz  
tárolásához vagy

• tojástartó doboz:  
méret: 22,3 x 15,5 x 6,9 cm,  
12 darab tojás tárolásához

1 299 Ft/db

/darab

15 990 Ft

Szelektív szemetes*
pedálos, két külön tartállyal, 
űrtartalom: 2 x 20 liter
15 990 Ft/db

szürke vagy  
fekete színben

/készlet

2 799 Ft

Ovális vágódeszkakészlet, 2 részes*
antibakteriális, kiváló minőségű műanyagból  
készült, légyűjtő peremmel, fogantyúval,  
mindkét oldala használható, csúszásmentes, 
mosogatógépben mosható
méret: 29,1 x 34,2 cm és 36,8 x 30,7 cm
2 darab/készlet
2 799 Ft/készlet

antibakteriális  
hatóanyaggal

Zománcozott serpenyő  
üvegfedővel, 28 cm*
külső oldalán zománcbevonattal, belső oldalán 3 rétegű 
QuanTanium tapadásgátló bevonattal a Whitfordtól, rendkívül 
könnyen kezelhető, mosogatógépben mosható
4 999 Ft/db

/darab

1 499 FtNemesacél szűrőtál, Ø 24 cm*
rozsdamentes nemesacélból készült,  
talppal és 2 szegecselt füllel
1 499 Ft/db

/szett

699 FtTányér- vagy serpenyővédő*
lehetővé teszi a serpenyők, az edények  
és az üvegtányérok biztonságos  
egymásra helyezését
• tányérvédő, 8 darab: méret: Ø 17 cm vagy
• serpenyővédő, 3 darab: méret: Ø 35 cm 
8 vagy 3 darab/szett
87,38 / 233 Ft/db

  40 °

kül
ön

bö
ző színek és m

odellek

a tárolóhely optimális 
kihasználásához

/készlet

9 999 Ft

/darab

4 999 Ft

minden tűzhelytípushoz alkalmas,  
az indukciós tűzhelyek kivételével

extra magas perem, ezáltal nagyobb űr- 
tartalom és kevesebb kifröccsenő zsiradék

minden tűzhelytípushoz 
alkalmas, beleértve az 
indukciós tűzhelyeket is

minden tűzhelytípushoz alkalmas, 
beleértve az indukciós tűzhelyeket is

kemény titán-plazma  
alapozóréteggel megerősítve

BPA-mentes

Tárolódoboz-készlet 
hűtőszekrénybe*
tetővel, helytakarékosan egymásra 
rakható és kombinálható, 
mosogatógépben mosható
3 vagy 2 darab/készlet
333 / 499,50 Ft/db

BPA-mentes

Ft/darab

1 299

/csomag

499 Ft

tartalom  
nélkül

/szett

1 999 Ft

kü
lö

nböző színekben

/darab

5 499 Ft

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

különböző színek  
és modellek

/készlet

999 Ft
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02.13. csütörtöktől

/csomag

3 299 Ft

Basmati rizs*
5 kg/csomag
659,80 Ft/kg

/doboz

559 Ft

Csemegekukorica*
670 g/doboz
980,70 Ft/kg (töltőtömeg)

/csomag

2 499 Ft

Maoam  
party mix*
1 kg/csomag
2 499 Ft/kg

XXL Napolitains*
tejcsokoládés, mogyorós, mogyorókrémes,  
ill. étcsokoládés csokoládéválogatás
500 g/csomag
5 198 Ft/kg /csomag

2 599 Ft
vidám  
mesefigurákkal

Konyhai törlőkendő,  
2 tekercs*
citromillattal, 2 rétegű
2 x 90 lap/csomag
2 tekercs/csomag
249,50 Ft/tekercs

/csomag

2 299 Ft

Mandulaital*
4 x 1 l/csomag
574,75 Ft/l

Öblítő*
koncentrátum,  
111 mosáshoz elegendő
• Sensitive vagy
• Fresh Sky
2,775 l/flakon
414,05 Ft/l

Koncentrált folyékony  
mosószer*
100 mosáshoz elegendő
• Color vagy
• Amazónia
5 l/flakon
639,80 Ft/l

/flakon

3 199 Ft

/flakon

1 149 Ft

/csomag

599 Ft

MINDIG TÖBB FÉR

A KOSÁRBA
Dürüm wraps*
búzalisztből készült  
lepénykenyér 
6 darab/csomag
600 g/csomag
998,33 Ft/kg

5 kg

5 liter

4 x 1 liter
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02.16. vasárnaptól

Akkus sarokcsiszoló  
kefe nélküli motorral*
• akkumulátorkapacitás: 3,0 Ah
• 2 darab csiszolókoronggal és kiegészítő markolattal
• fordulatszám: 10 000 ford./perc
• egyszerű tárcsacsere 
• LED-es elemtöltöttségi szint kijelzése
• töltési idő: 1,5 óra
39 990 Ft/db

/darab

39 990 Ft

erős motor

fém- és kőanyagok biztonságos és 
egyszerű vágásához, ill. különböző 
anyagok csiszolásához

Li-ion akkus  
fúró-csavarozó 12 V*
• kiváló minőségű és nagy  

teljesítményű motor
• 2,5 Ah akkumulátor LG-akkucellákkal
• forgatónyomaték-fokozatok: 20 +1
• max. forgatónyomaték: 30 Nm
• 10 mm-es gyorsbefogó tokmány
• jobb/bal forgásirány
• 2 sebességfokozatú hajtómű
• vészleállító-funkció
• akkumulátor gyorstöltő töltési állapot-

kijelzéssel (töltési idő: 1 óra)
9 999 Ft/db kiváló minőségű és nagy 

teljesítményű motor

/darab

2 999 Ft

Egymásba rakható  
tárolódoboz*
• űrtartalom: 45 liter
• max. teherbírás: 35 kg
• felhasználható házban,  

pincében, garázsban stb.
• rendkívül strapabíró és tartós  

a stabil oldalfalaknak köszönhetően
• a dobozok egymásba rakhatók
• méret: 50 x 40 x 31 cm
2 999 Ft/db

TÁRS
A MUNKÁBAN

Ft/darab

9 999

17 darabos tartozékkészlettel

tartalom nélkül

praktikus műanyag kofferben

hosszabb élettartam a hatékony  
energiafelhasználásnak köszönhetően

/darab

3 499 Ft

Racsnis dugókulcs 8 az 1-ben*
• méretek: 8 - 21 mm
• 8 - 10 - 14 - 17 mm-es méretek behajtása: 12-lapú, galvanizált
• 12 - 13 - 19 - 21 mm-es méretek behajtása: 12-lapú, fekete
• erős racsnis fogazat nagyfokú igénybevételhez
• nem szükséges a dugóaljzatok cseréje
• 2 kulcsméret az oldalanként változó rugóvezetés révén
• egykezes kezelés
• 2 komponensű markolat
3 499 Ft/db

5944
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Oregon láncvezető

szerszám nélküli, gyors láncfeszítő  
és -cserélő rendszer

rezgéscsillapító rendszer

multifunkciós tálca festékes dobozok  
és szerszámok számára

praktikus tárolóval

/darab

16 990 Ft

CEE elosztó- vagy hosszabbítókábel*
kitűnően használható építési helyszíneken és a szabadban, 
fröccsenő víz ellen védett (IP 44), max. terhelhetőség: 11 kW
• CEE elosztókábel: H07RN-F 5G2,5, 1 m-es csatlakozó- 

vezetékkel, 3 dugaszolóaljzat (CEE ötpólusú 16 A/400 V)  
és 3 dugaszolóaljzat (230 V) vagy

• CEE hosszabbítókábel: AT-N07V3V3-F 5G1,5, 16 A/400 V, 
csatlakozódugóval és lengő csatlakozóaljzattal,  
20 m, olajálló, hidegen rugalmas, kopásálló

16 990 Ft/db /darab

18 990 Ft

Alumíniumlétra, 7 lépcsős*
• szerszámtartó tálca vödörtartó kampóval és kábelcsíptetővel
• legfelső fok acélból készült csúszásgátló bordázással 
• csúszásmentes lábak 
• széles, mély alumínium lépcsők csúszásgátló bordázással
• max. munkamagasság: 348 cm
• max. teherbírás: 150 kg
18 990 Ft/db

/darab

9 999 Ft

Háztartási létra, 4 lépcsős*
• stabil, csúszásmentes legfelső fok (28 x 27 cm)
• bordázott csúszásgátló lépcsők
• max. munkamagasság: 260 cm
• max. teherbírás: 150 kg
9 999 Ft/db

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

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

-5 000 Ft

34 990Ft/darab

39 990 Ft 

kiegészítők nélkül

Benzinmotoros láncfűrész*
• kétütemű motor, 1,4 kW, 41 cm³
• max. motorfordulatszám (láncvezetővel és lánccal): 11 000 perc-1

• vágási sebesség: max. 21 m/mp
• 16” (40 cm) Oregon láncvezető és lánc
• vágáshossz: 37,5 cm
• ergonomikus markolat
• tömeg: 5,7 kg
• benzintartály űrtartalma: kb. 0,26 l (260 cm3)
• láncolajtartály űrtartalma: kb. 0,21 l (210 cm3)
34 990 Ft/db

ID 1419067060

1419049751

kiegészítők nélkül
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02.16. vasárnaptól

/készlet

2 999 Ft

Csavarhúzókészlet, 18 részes*
• 8 darab csavarhúzóból és 10 darab precíziós 

csavarhúzóból álló készlet
• kényelmes fogást biztosító softgrip borítású 

markolattal és falra szerelhető tartóval
• csavarhúzó mágneses heggyel
2 999 Ft/készlet

falra szerelhető

/készlet

2 499 Ft
Profi kampókészlet*
• kiválóan használható a 

háztartásban, a műhelyben, 
ill. a garázsban

• létrák, kerti szerszámok, 
sílécek, tömlők stb.  
helytakarékos tárolásához

6, 4 vagy 2 darab/készlet
416,50 / 624,75 / 1 249,50 Ft/db

kampókészlet,  
4 részes

duplakampó-készlet, 
2 részes

kampókészlet,  
6 részes

/készlet

1 199 Ft
Csavarkészlet*
• facsavar: alkalmas számos fatípus 

rögzítéséhez, ill. faszerkezetek építéséhez, 
trapézformájú süllyesztett fejjel vagy

• gyorsépítő csavarok: elsősorban beltéri 
építéseknél alkalmazott gipszkarton- és 
rigipslapokhoz, ill. gipszrostlemezekhez 
alkalmas, trombitafejű

600, 400, 350, 250 vagy 150 darab/készlet
2 / 3 / 3,43 / 4,80 / 7,99 Ft/db

különböző méretek  
és kivitelek

/készlet

1 799 Ft

Lyukasztó és szegecsfogó, 3 részes*
• a készlet tartalma: lyukasztó, szegecselő  

és patentnyomó fogó
• nagyszerűen használható ruhák vagy cipők esetében
1 799 Ft/készlet

100 darab fűzőkarikával  
és 25 darab patenttal

Vízmértékkészlet, 3 részes*
• a készlet 3 darab vízmértékből áll, mely egyenként  

3 darab szintezőt tartalmaz: 180°, 90° és 45°
• hossz: 400, 600 és 1 000 mm
• profil: 20 x 50 mm
• a szintezők pontossága: 1.0 mm/m
• 2 oldalán metrikus skálával
• mindegyik vízmérték praktikus lyuk  

segítségével felakasztható
3 darab/készlet
2 999 Ft/készlet

/készlet

2 999 Ft

praktikus műanyag 
tárolódobozzal

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 6681

felnitartó-kampó,  
4 darab

/darab

1 799 Ft

Mérőszalag, 10 m*
• metrikus és collskála
• krómozott övcsipesz
• csuklópánt
• véghorog 2 darab mágnessel
• automatikus visszahúzás
• auto-stop funkció
10 m/darab
1 799 Ft/db

ID 1419074810
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Fémvédő lakk*
• beltérre és kültérre
• kiváló minőségű alkidgyanta lakk
• gyorsan szárad
• magas fedés
• könnyen eldolgozható
• lakk és alapozó egyben
• karc- és ütésálló
• benzinnel, vegyszerekkel és időjárási  

hatásokkal szemben ellenálló
• különböző felületekhez alkalmas
• rozsdás, festés nélküli vagy régi festék- 

bevonattal ellátott fémfelületekre
• hosszútávú rozsdavédelem
• 400 ml kb. 1,5 m² felületre elegendő  

(egy rétegben felhordva)
400 ml/doboz
1 997,50 Ft/l

/csomag

599 Ft

Multifunkcionális  
munkáskesztyű, 2 pár*
kötött kesztyű, a tenyérrészen vízlepergető  
PU-bevonattal, kényelmes viselet a varrás nélküli 
eldolgozásnak köszönhetően, légáteresztő kézfej,  
színében hozzáillő szegéllyel
méret: 8 - 11
2 pár/csomag
299,50 Ft/pár

különböző  
színekben

/darab

4 499 Ft

Nagy méretű lábtörlő*
minden lakótérben használható,   
gumírozott alj, csúszásmentes,  
strapabíró és könnyen kezelhető  
méret: 70 x 120 cm
5 355,95 Ft/m²

  30 °

/tekercs

799 Ft

Kötél*
számtalan alkalmazási területre,  
pl. a háztartásban, a mezőgazdaságban, 
kempingezéskor stb.
• kötélátmérő: 4 mm
• kötélhossz: kb. 15 m
• max. szakítószilárdság: kb. 250 kg
15 m/tekercs
53,27 Ft/m

különböző színekben

Színes lakkspray*
• beltérre és kültérre
• időjárásálló
• kiváló fedés számos felületen,  

pl. fán, üvegen, kövön stb.
• karc- és ütésálló
• gyorsan szárad
• 400 ml kb. 2 m² felületre elegendő 

(egy rétegben felhordva)
400 ml/doboz
1 997,50 Ft/l

/doboz

799 Ft

Lakkfesték*
• selyemmatt vagy fényes
• gyorsan szárad és vízzel hígítható
• fára, cinkre, vasra, betonra, falazatra stb. 
• 1 liter kb. 10 m2 felületre elegendő  

(egy rétegben felhordva)
1 l/doboz
1 799 Ft/l

beltérre és kültérre

/doboz

799 Ft

/flakon

1 799 Ft

Fugafelújító*
• magas fedés, akár a színes fugákon is
• önsimító applikátorral a tökéletes  

eredmény érdekében
• szagsemleges
• ellenáll a penésszel szemben
100 ml/flakon
17 990 Ft/l

egyszerű használat

/doboz

1 799 Ft

/darab/tekercs

1 699 FtRagasztó*
• Kraftkleber Classic, 125 g:  

erős és hosszantartó hatású,  
alkalmazási területek: fa, bőr, fém,  
gumi, műanyag, parafa stb. vagy

• Click & Fix szerelőragasztó-adagoló, 30 g:  
a legkülönbözőbb anyagok és felületek ragasztásához  
és szereléséhez, kb. 20 ragasztópötty adagolásához elegendő,  
különösen alkalmas fémrögzítések, dekorációk,  
dugaljak és kapcsolók javításához vagy

• Repair Extreme, 20 g: rugalmas univerzális  
ragasztógél szinte minden anyag ragasztá-  
sához és javításához, erős tartást biztosít,  
precíz adagolás függőleges felületeken is,  
beltéren és kültéren is alkalmazható vagy

• Loctite univerzális ragasztó, 20 g:  
sokféle anyagot megragaszt 60 másodpercen  
belül, nem cseppenő, gélállagú ragasztó,  
tökéletes megoldás függőleges felületekre vagy

• Powertape ragasztószalag, 25 m:  
hozzáköt, rögzít, tömít és kijavít,  
extra erős ragasztóhatás,  
alkalmazási területek: fa, bőr, fém,  
gumi, műanyag, parafa stb.

125 g, 30 g vagy 20 g/darab vagy 25 m/tekercs
13 592 / 56 633,33 / 84 950 Ft/kg / 67,96 Ft/m
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i   
A Fiber-Tech™ technológia különlegesen erős 
poliészterszálakból áll, amelyek az idő előrehaladtával 
sem fáradnak el, így hosszú élettartamot biztosítanak. 
A felfújható ágy újszerű belső felépítése illeszkedik  
a test alakjához, így rendkívüli kényelmet biztosít 
fekvés és alvás közben.

Felfújható ágy beépített pumpával*
• a beépített pumpa segítségével önfelfújó (kb. 3 perc alatt)
• a vízálló, műbársony felső oldal kellemes és kényelmes 

fekvést biztosít
• tárolótasakkal és javítófolttal
• méret (felfújt állapotban): kb. 203 x 152 x 42 cm  

(ho x szé x ma)
• max. terhelhetőség: 273 kg
14 990 Ft/db

/darab

1 799 Ft

Gumis dzsörzélepedő*
100 % pamut, körben gumírozással,  
az alábbi matracméretekhez alkalmas:  
90 x 190 - 100 x 200 cm
1 799 Ft/db

  60 °

különböző  
színekben

Tárolódoboz*
praktikus, skandináv stílusú 
doboz, fürdőszobában, 
szekrényekben vagy akár  
a konyhában is használható, 
űrtartalom: 4,5 l,
méret: 26,8 x 18,6 x 12,4 cm
999 Ft/db

Lábtörlő*
beltéren és védett kültéren  
használható, magas-mély  
struktúrával
méret: 50 x 75 cm
2 397,33 Ft/m²

OTTHON,
KÉNYELMESEN  30 °

Takaró vagy ágytakaró*
könnyű, igényes ultra- 
hangos steppeléssel
• takaró: méret: 170 x 270 cm:
4 499 Ft/db vagy
• ágytakaró: méret: 260 x 270 cm:
5 499 Ft/db

/darab

4 499 Ft

méret: 170 x 270 cm

/darab

5 499 Ft

méret: 260 x 270 cm

Fiber-Tech™ technológia

beépített elektromos pumpa

beige/szürke vagy 
fekete/sötétkék 

színekben

különb
öz

ő színekben

1419041796

/darab

999 Ft

/darab

899 Ft

/darab

14 990 Ft

/darab

4 999 Ft

Szőnyeg*
puha szálú anyagból, 
csúszásmentes alsó 
oldal, padlófűtésnél  
is használható
méret: 60 x 100 cm
4 998,33 Ft/m²

/darab

2 999 Ft

tartalom nélkül

különböző színek  
és modellek

Konyhai szőnyeg*
csúszásmentes alsó oldal,  
könnyen kezelhető
• konyhai szőnyeg:  

méret: 80 x 150 cm vagy
• konyhai futószőnyeg:  

méret: 65 x 180 cm
4 165,83 / 4 272,65 Ft/m²
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/darab

5 999 Ft
Női vagy férfi  
bélelt dzseki*
vízlepergető, szélálló és légáteresztő,  
két oldalsó cipzáras zsebbel,  
kapucnival vagy állógallérral
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
5 999 Ft/db

Karóra*
női, ill. férfi analóg kvarcóra, precíz, minőségi óraszerkezettel 
és fémburkolattal, műbőr, textil, fémhálós vagy nemesacél 
szíjjal, 3 bar nyomásig vízálló**, elemmel együtt
2 999 Ft/db

**A nyomásérték arra a túlnyomásra vonatkozik, amelyet  
a vízállósági vizsgálat során alkalmaztak (DIN 8310).

/darab

3 499 Ft

Női elegáns ruha*
smart casual
3/4-es vagy hosszú ujjú, kerek nyak- 
kivágással és oldalsó kontrasztcsíkokkal
méret: 36/38 - 44/46
3 499 Ft/db

/darab

1 699 Ft

Női hosszú ujjú felső modállal*
kellemes viselet a mikromodál-pamut anyagnak 
köszönhetően, csónaknyakkivágással
méret: 36/38 - 44/46
1 699 Ft/db

különböző színek  
és modellek

/darab

3 999 Ft

Férfi színes  
farmernadrág*
5-zsebes kialakítással,  
minőségi cipzárral
méret: 48 - 56
3 999 Ft/db

Férfi wellnesszokni,  
2 pár*
anatómiai kialakítású masszázstalppal, 
kényelmes viselet a Lycra®-szálnak 
köszönhetően
méret: 39/41 - 44/46
2 pár/csomag
449,50 Ft/pár

különböző színekben

STÍLUSOS
HÉTKÖZNAPOK

/darab

3 499 Ft

Női elegáns nadrág*
smart casual
rugalmas derékrésszel és oldalsó zsebekkel
méret: 36/38 - 44/46
3 499 Ft/db

különböző színek  
és modellek

különböző  
színekben

Ft/darab

2 999

/csomag

899 Ft
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02.16. vasárnaptól

/készlet

6 999 Ft

Építőkockák dobozban*
kompatibilis a kereskedelemben kapható építőkockákkal,  
a tető alapként felhasználható az építéshez, 1,5 éves kortól ajánlott
• építőkocka, 124 részes vagy
• tanya, 90 részes vagy
• építkezés, 90 részes
 6 999 Ft/készlet

/csomag

449 Ft
/doboz

2 999 Ft

Mókuskaland vagy 
Kukacvadászat*
családi társasjáték, mely fejleszti a 
megfigyelőkészséget és a memóriát,  
3 - 8 éves kor között ajánlott
2 999 Ft/doboz

Gyermek puzzleszőnyeg*
részben kivehető számokkal, ill. figurákkal,  
zajcsökkentő és csúszásgátló, véd  
a hideg padlótól, lemosható elemek,
méret: 31 x 31 cm
24 darab/csomag
333,29 Ft/db

A GYERMEKEK
ÖRÖMÉÉRT

/doboz

1 999 Ft

Gyermek vagy családi 
társasjáték*
többféle, 3 éves kortól ajánlott
1 999 Ft/doboz

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Kisgyermek fakirakó*
különböző modellek, pl. rendőrautó, 
helikopter, pillangó, hal vagy teknősbéka stb.
799 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

/darab

799 Ft

/csomag

429 Ft

Pico Balla gumicukor*
175 g/csomag
2 451,43 Ft/kg

különböző modellek

/csomag

7 999 Ft

Túrórúd*
natúr
6 x 30 g/csomag
2 494,44 Ft/kg
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02.13 - 02.19. csütörtöktől szerdáig 

Friss
zöldség és gyümölcs!

Eper
I. osztály 
250 g/doboz
1 596 Ft/kg

-42 %
399
Ft/doboz

699 Ft 

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
500 g/csomag
998 Ft/kg -37 %

499
Ft/csomag

799 Ft 

Körte
I. osztály 
/kg
499 Ft/kg

-28 %
499

Ft/kg

699 Ft 

Édesburgonya
I. osztály 
/kg 
499 Ft/kg -37 %

499
Ft/kg

799 Ft 

Kaliforniai 
paprika
I. osztály 
/kg
699 Ft/kg

-30 %
699

Ft/kg

999 Ft 

Padlizsán
I. osztály 
/kg 
699 Ft/kg

-41 %
699

Ft/kg

1 199 Ft 
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FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

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

aldi.hu
Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. Az ár mindennemű adót magában foglal. A feltüntetett kedvezmények eltérő rendelkezés hiányában a termékek normál, nem akciós eladási árához 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. 2020/07. hét

HOTEL MEDITERAN***
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 2, 3, 4 vagy 7 éjszaka 2020.04.18. 
és 2020.11.01. között

• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel 
és vacsorával

• kedvezményes ár gyermekek számára

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

19 990 Ft-tól

© Mediteran / Crikvenica

© TZG Crikvenice

KVARNER-ÖBÖL, HORVÁTORSZÁG

CRIKVENICA

Cukormentes,  
teljes kiőrlésű
kakaós dupla tekercs
100 g/darab
790 Ft/kg

Baconös kenyérlángos
125 g/darab
1 192 Ft/kg

Kancsós tej
1,5 % zsírtartalom
1 l/kancsó
159 Ft/l

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

Panírmorzsa
1 kg/doboz
269 Ft/kg

-26 %
125
Ft/palack

169 Ft 

 
Hámozott  
paradicsom
400 g/doboz
579,17 Ft/kg
(töltőtömeg)

Cola vagy  
Cola light 
1,5 l/palack
83,33 Ft/l

Kenyérliszt- 
keverék
teljes kiőrlésű vagy  
vital vagy  
parasztkenyér vagy
napraforgómagos  
vagy 
fehér kenyér 
1 kg/csomag
279 Ft/kg

Granada sütemény
tejcsokoládés vagy  
kókuszos-étcsokoládés
200 g/csomag
1 395 Ft/kg

-38 %
79

Ft/darab

129 Ft 

-15 %
269
Ft/doboz

319 Ft 

-30 %
349

Ft/kg

499 Ft 

-33 %
399
Ft/csomag

599 Ft 

-30 %
139
Ft/doboz

199 Ft 

-30 %
279
Ft/csomag

399 Ft 

-15 %
159
Ft/kancsó

189 Ft 

-34 %
149
Ft/darab

229 Ft 

-30 %
279
Ft/csomag

399 Ft 

Grapefruit
I. osztály 
/kg 
349 Ft/kg

Vérnarancs
I. osztály 
1 kg/csomag
399 Ft/kg

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

HÉTVÉGI 
AKCIÓMÁNIA

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

Ajánlat foglalható: 2020.02.01 - 02.29.
Foglalási kód: 9502490

Érvényes: 02.14. péntektől 02.16. vasárnapig


