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

-28 %
229
Ft/doboz

319 Ft 

-20 %
799
Ft/csomag

999 Ft 

Zabpehely 
különlegesen  
finom vagy  
teljes magból
500 g/csomag 
318 Ft/kg
26955

-30 %
159

Ft/csomag

229 Ft 

Ft/darab

3 499

Kézbáb*
1 499 Ft/db
84414

Ft/darab

1 499

Hordozható Bluetooth®- 
hangrendszer*
P67032
32 990 Ft/db
704112

Laktózmentes 
UHT tej
2,8 % zsírtartalom,
csavarkupakkal 
1 l/doboz
229 Ft/l
62912

laktózmentes

Kemping- és  
pikniktakaró XXL*
3 499 Ft/db
31361

32 990Ft/darab

FELHŐTLEN
KIKAPCSOLÓDÁS

-15 %
225
Ft/doboz

265 Ft 

Narancslé
100 % gyümölcs - 
tartalom
1 l/doboz
225 Ft/l
18717

vegán

Panírozott  
csirkemellfilé
700 g/csomag
1 141,43 Ft/kg
39116

Fürtös  
koktél- 
paradicsom 
450 g/doboz 
842,22 Ft/kg
17849

FRISS ÉS MAGYAR

379
Ft/doboz

AKCIÓ  ÉRVÉNYES: 07.02. CSÜTÖRTÖKTŐL 07.08. SZERDÁIG    

Érvényes: 
07.02-től 07.08-ig

  07.05. vasárnaptól

  07.05. vasárnaptól

  07.02. csütörtöktől
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Érvényes: 07.02. csütörtöktől 07.04. szombatig

/csomag

599 Ft

Grillcsirke
/kg
469 Ft/kg
13590

Sertés húsos csont
vákuumcsomagolt 
/kg
379 Ft/kg
70445

az eladási ár az egyes az eladási ár az egyes 
terméken találhatóterméken található

az eladási ár az egyes az eladási ár az egyes 
terméken találhatóterméken található

Érvényes: 07.02-től 07.08-ig!

-21 %
469

Ft/kg

599 Ft 

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

-35 %
129
Ft/doboz

199 Ft 

Kaukázusi 
kefir
450 g/doboz
286,67 Ft/kg
41612

-26 %
169
Ft/csomag

229 Ft 

Mozzarella
klasszikus vagy light
125 g/csomag
1 352 Ft/kg
2779

Ft

/kg

564,1529,90 Ft

/darab

-30 %
299
Ft/doboz

429 Ft 

Tojás
M-es méret 
10 darab/doboz
46746

Makaróni
4 tojásos 
500 g/csomag
358 Ft/kg
64561

-25 %
179

Ft/csomag

239 Ft 

-32 %
169
Ft/doboz

249 Ft 

-23 %
229
Ft/csomag

299 Ft 

Füstölt  
házi szalonna 
vákuumcsomagolt
/kg
1 099 Ft/kg
701743

az eladási ár az egyes az eladási ár az egyes 
terméken találhatóterméken található

-500 Ft

1 099
Ft/kg

1 599 Ft 

-25 %
519
Ft/darab

699 Ft 

-30 %
379

Ft/kg

549 Ft 

Fűszerpaprika
édesnemes
100 g/csomag
2 290 Ft/kg
36179

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
40666 / 40675

Kapható 07.02-től Kapható 07.02-től 
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

/csomag

499 FtKövön sütött tapas rudak*
mártogatnivaló, ideális köret  
grillezett ételekhez, krémekhez, 
klasszikus vagy zöldfűszeres vagy 
rozmaringos-fokhagymás
200 g/csomag
2 495 Ft/kg
14529

Kapható 07.02-től Kapható 07.02-től 
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

Kövön sütött focaccina*
ideális köret grillezett ételekhez, 
zöldfűszeres vagy sajtos vagy borsos
200 g/csomag
2 995 Ft/kg
14534

Pilisi túrázó
natúr vagy sajtos  
300 g/darab 
1 730 Ft/kg
33787

gluténmentes

Kapható 07.02-től Kapható 07.02-től 
a készlet erejéig!a készlet erejéig!
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AKCIÓBÓL SOSEM ELÉG,
MINDIG JÓ ÁRAKKAL VÁRJUK!

AKCIÓBÓL SOSEM ELÉG,  
MINDIG JÓ ÁRAKKAL VÁRJUK! ÚJÚJTERMÉKEKTERMÉKEK

Érvényes: 07.02. csütörtöktől 07.04. szombatig

König Ludwig cipó
rozzsal, tönköllyel és 
malátával
400 g/darab 
747,50 Ft/kg
700888

-30 %
299
Ft/darab

429 Ft 

Búzasör
5 % alkohol tartalom 
0,5 l/doboz
330 Ft/l
78724

-17 %
165
Ft/doboz

199 Ft 

-25 %
749

Ft/üveg

999 Ft 

VILLÁNY
Shiraz
védett eredetű, klasszikus,  
száraz vörösbor 
0,75 l/üveg
998,67 Ft/l
43733

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18 °C 

VAD- ÉS
VÖRÖS HÚSOKHOZ

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 - 14 °C 

KÖNNYŰ 
 ÉTELEKHEZ

Teljes értékű  
kutyaeledel
10 kg/csomag
202,90 Ft/kg
56178

10 kg10 kg

-17 %
2 029

Ft/csomag

2 449 Ft 

-30 %
299
Ft/csomag

429 Ft 

Szardínia 
növényi olajban
125 g/doboz 
1 988,89 Ft/kg 
1887

-30 %
179
Ft/doboz

259 Ft 

Kapható 07.02-től Kapható 07.02-től 
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

99Ft

/darab

Csokis tallér
tejcsokoládés-mogyorós vagy 
étcsokoládés-kakaós
28,5 g/darab 
3 473,68 Ft/kg
701588

549Ft

/csomag

999Ft

/csomagAperitivo Sprizz
aromatizált, boralapú koktél, 
9 % alkoholtartalom,
értékesítési egység:  
3-as csomag
3 x 0,2 l/csomag 
1 665 Ft/l
704523

KUNSÁG
Font Cabernet  
Sauvignon*
száraz rozé
0,75 l/üveg
1 332 Ft/l
706981

/üveg

999 Ft

-20 %
879
Ft/csomag

1 099 Ft 

 
Toalettpapír
deluxe, 4 rétegű 
10 x 160 lap/csomag
10 tekercs/csomag
87,90 Ft/tekercs
54246

szezonális szezonális 
kínálatunkbólkínálatunkból

szezonális szezonális 
kínálatunkbólkínálatunkból

Amarettini
olasz sütemény
250 g/csomag 
2 196 Ft/kg
705316

Pikánsan csípős 
mangalicaszalonnás- 
sajtos párna
120 g/darab
1 491,67 Ft/kg
706340

-40 %
179
Ft/darab

299 Ft 

Rostdús keksz
cukormentes, édesítőszerrel 
170 g/csomag 
1 758,82 Ft/kg
35662

hozzáadott 
cukor nélkül

ALDI | 3

szezonális szezonális 
kínálatunkbólkínálatunkból



Érvényes: 07.05. vasárnaptól 07.08. szerdáig

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

Trappista sajt, 
szeletelt
natúr vagy 
füstölt vagy light
125 g/csomag 
1 752 Ft/kg
10139 / 10140 / 10254

Kiváló minőségű magyar joghurt a Tolnatej Zrt.-től! Kiváló minőségű magyar joghurt a Tolnatej Zrt.-től! 

Natúr joghurt
1,5 % zsírtartalom
175 g/pohár
251,43 Ft/kg
42583

-26 %
219

Ft/csomag

299 Ft 

-20 %
399
Ft/doboz

499 Ft 

-22 %
169
Ft/pohár

219 Ft 

Trio Selection
cikkelyes, ömlesztett sajt,
klasszikus vagy light
250 g/doboz 
1 596 Ft/kg
23228

Csirkeszárny
barbecue vagy
csípős
750 g/csomag
1 332 Ft/kg
58387

-13 %
199
Ft/csomag

229 Ft 

-30 %
679
Ft/doboz

979 Ft 

Zabfalatok 
215 g/csomag
925,58 Ft/kg
36096

-30 %
279
Ft/darab

399 Ft 

Páros kolbász
5 hétig érlelt,
csemege vagy
paprikás
250 g/csomag
2 596 Ft/kg
705962

-27 %
649
Ft/csomag

899 Ft 

Baromfipárizsi 
vagy füstös ízű 
pulykapárizsi
500 g vagy  
400 g/darab
458 / 572,50 Ft/kg
10026

-34 %
229
Ft/darab

349 Ft 

laktózmentes

gluténmentes

-14 %
425

Ft/tálca

499 Ft 

Pulyka darált hús
zsírtartalom: 10 % alatt 
500 g/tálca 
850 Ft/kg
58486

-23 %
999
Ft/csomag

1 299 Ft 

-25 %
44

Ft/pohár

59 Ft 

Kókuszzsír
250 g/darab
1 116 Ft/kg
64071

vegán

-15 %
339
Ft/doboz

399 Ft 

Makrélafilé
paradicsomszószban vagy 
napraforgóolajban 
125 g/doboz
2 712 / 3 766,67 Ft/kg
64614

Gluténmentes szelet
szezámmagos-áfonyás vagy
kesudiós vagy
földimogyorós
6 x 30 g/doboz 
3 772,22 Ft/kg
53120

gluténmentes

ALDI | 4

Tejberizs
csokoládés vagy 
epres vagy 
vaníliás
200 g/pohár
845 Ft/kg
706945

laktózmentes

bio



AKCIÓBÓL SOSEM ELÉG,
MINDIG JÓ ÁRAKKAL VÁRJUK!
Érvényes: 07.05. vasárnaptól 07.08. szerdáig

Barackos-vanília-
pudingos párna
100 g/darab
790 Ft/kg
57886

-27 %
79

Ft/darab

109 Ft 

/palack

199 Ft

/csomag

549 Ft
Spagetti gumicukor*
kóla- vagy
alma- vagy
eperízű
200 g/csomag
2 745 Ft/kg
45970

Kapható 07.05-től Kapható 07.05-től 
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

Kapható 07.05-től Kapható 07.05-től 
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

Kapható 07.05-től Kapható 07.05-től 
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

Teljes kiőrlésű, 
szeletelt
toastkenyér
500 g/csomag
278 Ft/kg
55323

-44 %
139

Ft/csomag

249 Ft 

Macskaeledel
aszpikos vagy
szárnyashúsos vagy
húsos vagy  
halas
12 x 100 g/doboz
624,17 Ft/kg
27950

-21 %
749
Ft/doboz

959 Ft 

-25 %
119
Ft/palack

159 Ft 

ACE / BCE
üdítőital
egzotikus vagy  
piros multi- 
vitamin vagy  
meggy
0,5 l/palack
238 Ft/l
22421

vegán

Debrői hárslevelű
védett eredetű, klasszikus, 
félédes fehérbor
0,75 l/üveg
598,67 Ft/l
53980

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 - 14 °C 

DESSZERTEKHEZ

-25 %
449

Ft/üveg

599 Ft 

-20 %
799
Ft/doboz

999 Ft 

Burgonyasnack
többféle
165 g/doboz
4 842,42 Ft/kg
66242

Szemes  
kávé
pörkölt
1 kg/csomag
1 399 Ft/kg
73069

-600 Ft

1 399
Ft/csomag

1 999 Ft 

OLD HOPKING
Fehér rum 
37,5 % alkohol tartalom 
0,7 l/üveg
3 284,29 Ft/l
5667

-700 Ft

2 299
Ft/üveg

2 999 Ft 

H2O gyümölcsital*
hozzáadott C-vitaminnal,
alma-ananász-eper ital vagy
alma-citrom ital
0,4 l/palack
497,50 Ft/l
71962 / 71967

/doboz

209 Ft

Dreher 24*
alkoholmentes sör, 
gránátalma- vagy  
pomelo-grapefruit vagy 
citrom- vagy  
meggy-szeder ízű
0,5 l/doboz
418 Ft/l
707958

Kávé Gold
instant kávé,
fagyasztva szárított,
classic vagy mild 
200 g/üveg
6 495 Ft/kg
2174

-400 Ft

1 299
Ft/üveg

1 699 Ft 
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07.02. csütörtöktől

/darab

799 FtTöltött tejcsokoládé*
• mézes-sós mandulás vagy
• sós pereces vagy
• karamellás
200 g/darab 
3 995 Ft/kg
11045

Földimogyorós keksz*
• tejcsokoládéval vagy
• mogyoróvajjal
200 g/csomag
3 245 Ft/kg
706931

/doboz

999 Ft

Mini pite*
• almás vagy
• áfonyás
260 g/doboz
3 842,31 Ft/kg
54919

/csomag

699 Ft

Amerikai 
palacsinta*
Eierpfannkuchen nach 
amerikanischer Art
300 g/csomag
2 330 Ft/kg
36783

Töltött tejcsokoládé*
• földimogyorókrémes vagy
• sós-karamellás földimogyorókrémes
 115 g/csomag
6 078,26 Ft/kg
707587

/csomag

549 Ft
Jelly Beans  
zselécukorka*
250 g/csomag
2 196 Ft/kg
12098

/csomag

649 Ft
tejcsokoládéval:

/csomag

699 Ft

/üveg

699 FtFöldimogyorókrém*
• krémes vagy
• mogyoródarabokkal
350 g/üveg
1 997,14 Ft/kg
702917

vegán

/doboz

249 Ft

Thin*
vaníliaízű töltelékkel 
töltött, kakaós keksz
96 g/doboz
2 593,75 Ft/kg
707466

Amerikai  
palacsinta*
300 g/csomag
2 330 Ft/kg
36783

ALDI | 6
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07.02. csütörtöktől

/palack

259 Ft

Tejital*
sós-karamellás
400 g/palack
647,50 Ft/kg
71366

Érvényes: 07.02-től 07.04-ig!

-30 %
279
Ft/csomag

399 Ft /csomag

469 Ft

Zabszelet*
• mandula-cseresznye vagy
• kókusz-cseresznye vagy
• toffee
100 g/darab
2 790 Ft/kg
86024

/darab

279 Ft

Amerikai szendvicskenyér*
750 g/csomag
625,33 Ft/kg
43999

vegán

Bagel, 4 darab*
csak meg kell sütni, kettévágni  
és tetszés szerint megtölteni
• magkeverékkel vagy
• klasszikus vagy
• szezámmaggal
4 darab/csomag
340 g/csomag
1 467,65 Ft/kg
27180

/csomag

399 Ft

Amerikai  
palacsintamix*
210 g/csomag
1 900 Ft/kg
70018

/csomag

499 Ft

Donut-fánk*
mangó-maracuja ízű töltelékkel
72 g/darab
3 458,33 Ft/kg
705863

/darab

249 Ft

/darab

249 Ft
Karamellás donut*
68 g/darab
3 661,76 Ft/kg
702877

/darab

249 Ft
Donut-fánk*
73 g/darab
3 410,96 Ft/kg
23167

Bagel*
szezámmaggal
85 g/darab
1 988,24 Ft/kg
708404

/darab

169 Ft

mogyoró-
darabokkal:

Brownies*
ínycsiklandó csokoládés sütemény, 
egyenként csomagolva
• csokoládé- vagy
• mogyoródarabokkal
270 g/doboz
2 588,89 Ft/kg
24133

/doboz

699 Ft

Tortilla wraps
• natúr vagy
• teljes kiőrlésű
6 darab/csomag 
370 g/csomag 
754,05 Ft/kg
703702

állandó állandó 
kínálatunkbólkínálatunkból
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07.02. csütörtöktől

Popcornkészítő*
• egyszerűen használható
• kész pattogatott kukorica 3 percen belül
• kapacitás: kb. 50 g
• teljesítmény: 1 100 - 1 300 W
• mosogatógépben mosható 

mérőedénnyel és felsőrésszel
4 799 Ft/db
703359

popcorn és 
kiegészítők nélkül

/doboz

1 799 Ft

Garnéla ropogós 
tésztabundában*
édes chiliszósszal  
ASC-tanúsítás
230 g/doboz
7 821,74 Ft/kg
49196

/tubus

399 Ft

Amerikai szósz 2 az 1-ben*
ketchup-majonéz
190 g/tubus
2 100 Ft/kg
84454

/flakon

649 FtHamburgerszósz*
• csípőscsirkeszárny-szósz vagy
• hamburgerszósz vagy
• hasábburgonyaszósz
440 ml/flakon
1 475 Ft/l
84783

friss, saját készítésű  friss, saját készítésű  
pattogatott kukoricapattogatott kukorica

a különleges forró levegős a különleges forró levegős 
eljárásnak köszönhetően eljárásnak köszönhetően 
nincs szükség zsiradék nincs szükség zsiradék 
hozzáadásárahozzáadására

/darab

4 799 Ft

/üveg

449 Ft

Szendvics- vagy 
hamburgeruborka*
670 g/üveg
1 247,22 Ft/kg
59771

/üveg

269 Ft

Genuine Draft*
világos sör,  
4,7 % alkoholtartalom
0,33 l/üveg
815,15 Ft/l
62269

Érvényes: 07.02-től 07.04-ig!

-20 %
399
Ft/csomag

499 Ft 

Panírozott  
hagymakarikák
450 g/csomag
886,67 Ft/kg
36574

állandó állandó 
kínálatunkbólkínálatunkból

Burgonyasnack*
• Döner-Kebab vagy
• Sweet-Chili ízben
200 g/doboz
4 995 Ft/kg
706597

/doboz

999 Ft

Marhafartő steak XXL*
marinádozott, grillezésre és sütésre kész
/kg
5 999 Ft/kg
708182

/kg

5 999 Ft

tálalási javaslat
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07.02. csütörtöktől

/darab

44 990 Ft
Mini fagyasztószekrény*
• hasznos űrtartalom: 33 l
• N/ST klímaosztály
• csillagbesorolás: 4****
• állítható magasságú lábak
• kézi leolvasztás
• szabadon álló
• méret: kb. 44 x 47 x 51 cm  

(szé x mé x ma)
44 990 Ft/db
703421

megfordítható ajtó-megfordítható ajtó-
nyitási iránynyitási irány

süllyesztett fogantyúvalsüllyesztett fogantyúval

/darab

34 990 Ft
Mini hűtőszekrény*
• hasznos űrtartalom összesen: 40 l
• a hűtő hasznos űrtartalma: 36 l
• a fagyasztó hasznos űrtartalma: 4 l
• N/ST klímaosztály
• állítható magasságú lábak
• kézi hőmérséklet-beállítás
• szabadon álló
• méret: kb. 44 x 47 x 51 cm  

(szé x mé x ma)
34 990 Ft/db
703424

Kövirózsa, 6 darab*
magassága cseréppel együtt: min. 12 - 15 cm 
(fajtától függően), különböző fajták és színek 
vegyesen, rendkívül ellenálló és könnyen 
kezelhető, kiválóan alkalmas sziklakertekbe, 
romos falakba, lapos tálakba és dézsákba 
történő ültetésre, kültérre, téltűrő
6 darab/tálca
333,17 Ft/db
83595

/tálca

1 999 Ft

/darab

3 999 Ft
Rádióvezérelt falióra*
lapos, klasszikus megjelenés,  
fémházzal, méret: Ø kb. 25 cm
3 999 Ft/db
705400

egyes modellek egyes modellek 
hőmérővel  hőmérővel  
és páratartalom-és páratartalom-
mérővelmérővel

fagyasztórekesszelfagyasztórekesszel

megfordítható ajtó-megfordítható ajtó-
nyitási iránynyitási irány

süllyesztett fogantyúvalsüllyesztett fogantyúval

alacsony alacsony 
vízigényűvízigényű

fényigényesfényigényes

Lisianthus 
(préritárnics)*
10,5 cm-es cserépben,
különböző színekben 
899 Ft/db
50485

899Ft

/darab

mérsékelten mérsékelten 
vízigényesvízigényes
ne tegye ki közvetlen ne tegye ki közvetlen 
napfénynek napfénynek 

849Ft

/csokorRózsacsokor
különböző színekben
7 szál/csokor
121,29 Ft/szál
7423

Nyári virágcsokor
többféle
10 szál/csokor
1 299 Ft/csokor
70264

váza nélkül

/csokor

1 299 Ft

Páfrány*
12 cm-es cserépben
699 Ft/db
50492

rendszeres  rendszeres  
öntözést igényel   öntözést igényel   
ne tegye ki közvetlen ne tegye ki közvetlen 
napfénynek napfénynek 

tartalom nélkül

699Ft

/darab

tartalom nélkül

A cserepes növények csütörtöktől, a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak! A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.
ALDI | 9
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excenter-excenter-
csiszolócsiszoló

/darab

7 999 Ft

Csiszológép*
ideális nagy felületek, sarkok, szegletek, ill. kerekített  
és hajlított felületek megmunkálásához, csiszoló - 
papírral és porelszívó adapterrel
• excentercsiszoló: 430 W, ideális hajlított vagy kerekített  

felületekhez, üresjárati rezgésszám: max. 13 000 ford./perc,  
125 mm átmérőjű csiszolólapokhoz alkalmas, állítható  
kiegészítő markolattal, porgyűjtő tartállyal vagy

• marokcsiszoló: 220 W, tökéletes munkavégzés egyenes  
felületeken, sarkokban és szegletekben, üresjárati rezgés - 
szám: 13 000 ford./perc, csiszolófelület: 140 x 140 x 80 mm, 
porgyűjtő tartállyal vagy

• rezgőcsiszoló: 150 W, ideális nagy felületeken történő munka-
végzéshez, üresjárati rezgésszám: 12 000 ford./perc, csiszoló-
felület: 187 x 90 mm

7 999 Ft/db
800768

tépőzáras csiszolólap  tépőzáras csiszolólap  
az egyszerű csiszoló-az egyszerű csiszoló-
papír-cseréhezpapír-cseréhez

marok- marok- 
csiszolócsiszoló

/csomag

699 Ft

Csiszolópapír*
különböző modellek és szemcseméretek, számos, a keres-
kedelemben kapható csiszológéphez alkalmas
• marokcsiszolóhoz, 30 darab: méret: kb. 140 x 140 x 80 mm, 

lyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy
• rezgőcsiszolóhoz, 30 darab: méret: kb. 187 x 90 mm,  

lyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy
• excentercsiszolóhoz, 30 darab: méret: Ø kb. 125 mm, 

lyukas, tépőzáras rögzítéssel vagy
• kézi szalagcsiszolóhoz, 10 darab: méret: kb. 76 x 457 mm, 

lyuk nélküli, kapcsos rögzítéssel vagy
• rögzített szalagcsiszolóhoz, 6 darab:  

méret: kb. 50 x 686 mm, lyuk nélküli
30, 10 vagy 6 darab/csomag
23,30 / 69,90 / 116,50 Ft/db
30485

/készlet

6 999 Ft

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

akkumulátor-állapotkijelző
• akkumulátor: 3,6 V Li-ion, 1 300 mAh
• 54 részes bitkészlettel és 1 darab praktikus,  

mágneses tárolódobozzal
6 999 Ft/készlet
702691

/darab

7 999 Ft

Hosszabbítókábel, 25 m*
• védőérintkezős csatlakozódugó  

és lengő csatlakozóaljzat
• praktikus gumifedéllel
• gyermekzárral
25 m/darab
319,96 Ft/m
99698

ID: 1419051843 fröccsenő víz ellen védett (IP 44)fröccsenő víz ellen védett (IP 44)

Szilikon vagy akril vagy 
építési ragasztó*
• szilikon: nedves helyiségekben történő 

használatra alkalmas, gombagátló, UV-álló, 
átlátszó, fehér vagy szürke színben, száradás 
után -30 °C és +150 °C között hőálló vagy

• akril: vakolat- és falrepedések kitöltéséhez, 
ill. csatlakozófugákhoz, lefesthető, ftalát-
mentes, fehér, száradás után időjárásálló, ill. 
-20 °C és +75 °C között hőálló vagy

• építési ragasztó: a legkülönfélébb 
anyagok, pl. fa, kő, műanyag, fém, beton stb. 
ragasztásához, oldószer- és ftalátmentes, 
gyorsan szárad, fehér, száradás után vízálló, 
ill. -20 °C és +80 °C között hőálló

310 ml/tubus
2 900 Ft/l
800954

/tubus

899 Ft

beltéri és kültéri beltéri és kültéri 
használatra  használatra  
egyaránt alkalmasegyaránt alkalmas

/tekercs

999 Ft

Kétoldalú ragasztószalag*
gyors, biztos és láthatatlan rögzítés,  
méret: 19 mm x 5 m vagy 19 mm x 4 m
• tartós ragasztószalag, 5 m: -40 °C és +90 °C között hőálló, 

szürke, teherbírás: 33 kg/m, beltéri és kültéri használatra 
egyaránt alkalmas, időjárás- és UV-álló vagy

• oldható ragasztószalag, 5 m: -40 °C és +80 °C között hőálló, 
átlátszó, teherbírás: 25 kg/m, beltéri és kültéri használatra 
egyaránt alkalmas, időjárás- és UV-álló vagy

• tükörragasztó szalag, 4 m: 0 °C és +70 °C között hőálló, 
bézs, teherbírás: 2 kg/m, beltéri használatra alkalmas

5 m vagy 4 m/tekercs
199,80 / 249,75 Ft/m
800874 fémre, üvegre, fémre, üvegre, 

fára, csempére és a fára, csempére és a 
legtöbb műanyagra legtöbb műanyagra 
egyaránt tapadegyaránt tapad

Ragasztó*
• Pattex 100 % ragasztó, 100 g: alkalmazható a házban és a ház körül, 

nagy ragasztóerejű, rugalmas, ütésálló, oldószermentes, víztiszta, sok- 
 féle anyaghoz használható vagy

• Pattex erős ragasztó, 65 g: oldószermentes, rendkívül nagy szilárd-
ságú, 70 °C-ig hőálló, ideális fa, bőr, fém, üveg, kerámia stb. ragasz-
tásához, fehér színű ragasztó, amely száradás után átlátszó lesz vagy

• Loctite Super Attak PowerFlex gél, 2 x 3 g: a mikroméretű 
gumirészecskéknek köszönhetően nagyon rugalmas, oldószermentes, 
csepegésmentes, szupererős, pillanatok alatt szárad, átlátszó, ideális 
függőleges felületekhez, porózus anyagokhoz és sokféle műanyaghoz

100 g vagy 65 g/darab vagy 2 x 3 g/csomag
12,99 / 19,98 / 216,50 Ft/g
801905

kézi szalag-kézi szalag-
csiszolóhozcsiszolóhoz

rögzített rögzített 
szalagcsiszolóhozszalagcsiszolóhoz

rezgőcsiszolóhozrezgőcsiszolóhoz

excentercsiszolóhozexcentercsiszolóhoz

marok- marok- 
csiszolóhozcsiszolóhoz

LECSISZOLTUK
AZ ÁRAKAT

rezgőcsiszolórezgőcsiszoló

Li-ion akkus  Li-ion akkus  
csavarozócsavarozó

hajlítható markolattal hajlítható markolattal 
(pisztoly- vagy rúdforma)(pisztoly- vagy rúdforma)

professzionális raga sz-professzionális raga sz-
tók számos felhaszná-tók számos felhaszná-
lási területhezlási területhez

/darab/csomag

1 299 Ft

tárolódobozzaltárolódobozzal

ID: 1419066172
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vágókorong- és vágókorong- és 
dörzstárcsakészletdörzstárcsakészlet

lamellás lamellás 
korongkészletkorongkészlet

Duguláselhárító*
duguláselhárító spirál:
• eldugult csövek tisztításához
• karmos véggel, Ø 0,9 cm
• hossz: 500 cm vagy
flexibilis csőtisztító:
• tisztítja a csöveket és eltávolítja  

a lerakódásokat
• hossza a kézi markolattal szabályozható
• sokoldalúan felhasználható
• hossz: kb. 120 cm vagy

lefolyótisztító pumpa:
• két különböző fejjel
• WC-hez, mosdóhoz, mosogatóhoz  

és fürdőkádhoz alkalmas
• nagy méretű fej: Ø 15 cm,  

kis méretű fej: Ø 6,5 cm
1 999 Ft/db
800468

vegyszerek nélkül szünteti meg a dugulástvegyszerek nélkül szünteti meg a dugulást

duguláselhárító spirálduguláselhárító spirál

/készlet

999 Ft

Sarokvaskészlet*
• gerendák, lécek, szegélyek stb. 

rögzítéséhez
• horganyzott acélból készült
• különböző készletek
12, 8, 6, 5 vagy 4 darab/készlet
83,25 / 124,88 / 166,50 / 199,80 / 249,75 Ft/db
800802

Speciális tisztítószer*
• matricaeltávolító: eltávolítja a matricák, címkék 

vagy ragasztószalagok maradványait vagy
• olajfolt-eltávolító: eltávolítja az olajfoltokat,  

ill. a dízel- vagy benzinmaradványokat nedvszívó 
és nem nedvszívó felületekről, pl. natúrkőről, 
betonról, habkőről, esztrichről stb. vagy

• szilikonfuga-eltávolító: eltávolítja a kiszáradt 
szilikonfuga-maradványokat a csempékről  
és az ablakokról a fürdőszobában, a konyhában  
és az egész házban vagy

• rozsdafolt-eltávolító: eltávolítja a rozsdafoltokat 
pl. térkőről, natúrkőről, betonról, márványról, 
gránitról stb.

250 ml/flakon
3 196 Ft/l
53574

/flakon

799 Ft

kábelboxkábelbox

hosszabbítókábelhosszabbítókábel

flexibilis csőtisztítóflexibilis csőtisztító

lefolyótisztító  lefolyótisztító  
pumpapumpa

/darab

32 990 Ft

Asztali körfűrész*
• teljesítmény: 1 200 W
• asztallap: 485 x 445 mm
• üresjárati fordulatszám: 4 800 ford./perc
• max. vágási magasság 0° esetén: 48 mm
• max. vágási magasság 45° esetén: 45 mm
• a fűrészlap 45°-ban dönthető
• HM-fűrészlappal (210 mm), fűrészlapvédővel, 

idomszerrel és hosszanti ütközővel
32 990 Ft/db
701583

/darab

15 990 Ft

Sarokcsiszoló*
• teljesítmény: erős, 2 000 W-os motor
• korongátmérő: 230 mm
• üresjárati fordulatszám: 6 500 ford./perc
• egyszerű tárcsacsere az orsó rögzítésével
• fém- és kőanyagok biztonságos és egyszerű vágásához
• kulccsal a korongcseréhez és 2 darab védőburkolattal
• a markolat 3-féle pozícióban csavarozható fel
15 990 Ft/db
73292

/készlet

2 999 Ft

Vágókorongkészlet*
valamennyi készlet használható a 230 mm korong -
átmérőjű sarokcsiszolóhoz
• vágókorong- és dörzstárcsakészlet, 7 részes:  

fém és kő megmunkálásához, vágókorong vasta g - 
sága: 3,2 mm, dörzstárcsa vastagsága: 6 mm vagy

• vékony vágókorongkészlet, 5 részes: vékony  
falú fémlemezek, profilok és csövek vágásához,  
korong vastagsága: 2 mm vagy

• gyémántvágókorong-készlet, 2 részes: ásványi  
nyersanyagok nedves/száraz vágásához vagy

• lamellás korongkészlet, 2 részes: acél-, nemes - 
acél, alumínium- és fafelületek csiszolásához,  
rozsda mente sítéséhez és felületkezeléséhez

7, 5 vagy 2 darab/készlet
428,43 / 599,80 / 1 499,50 Ft/db
79733

fűrészlapvédő fűrészlapvédő 
a biztonságos a biztonságos 
munkavégzés munkavégzés 

érdekébenérdekében

kihúzható kihúzható 
asztalszélesítőasztalszélesítő

/darab

1 999 Ft

/darab

4 999 Ft
Hosszabbító*
• hosszabbítókábel, 20 m: biztonsági 

csatlakozódugóval és lengő csatlakozó-
aljzattal vagy

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

• kábelbox, 10 m: 4 darab biztonsági 
csatlakozóaljzat túlmelegedés elleni 
védelemmel

20 m vagy 10 m/darab
249,95 / 499,90 Ft/m
86143

gyémántvágókorong-gyémántvágókorong-
készletkészlet

vékony vékony 
vágókorongkészletvágókorongkészlet

olajfolt-eltávolító,  
szilikonfuga-eltávolító, 
rozsdafolt-eltávolító:

olajfolt-eltávolító,  
szilikonfuga-eltávolító:

szilikonfuga-
eltávolító:

mini  mini  
kábeldobkábeldob
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Autós rendező*
• napellenzőre szerelhető rendező, 2 darab: lehetővé teszi  

a kisebb tárgyak helytakarékos tárolását vagy
• fejtámlarúdra szerelhető vállfa, 1 darab: a ruhák gyűrő- 

 désmentes szállításához, a rugalmasan beállítható rögzítő-
karoknak köszönhetően a legtöbb fejtámlához hasz nálható, 
gyorsan és egyszerűen felszerelhető vagy

• középkonzol-rendező, 1 darab: kisebb tárgyak praktikus táro-
lására, egyszerűen az ülés és a középkonzol közé rögzíthető

2 vagy 1 darab/készlet
1 499,50 / 2 999 Ft/db
801259

napellenzőre szerelhető  napellenzőre szerelhető  
rendező, 2 darabrendező, 2 darab

középkonzol- középkonzol- 
rendezőrendező

fejtámlarúdra fejtámlarúdra 
szerelhető vállfaszerelhető vállfa

Az árkedvezmény a termék  
2020.03.19-től érvényes  
szórólapban feltüntetett  
árához képest értendő.

Az autós akkumulátortöltő termék csak a készlet erejéig,  
korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre.  
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

/pár

4 999 Ft

Prémium bőr munkáskesztyű*
krómmentesen cserzett, kétrétegű anyag az ujjak végén, 
hüvelykujjnyeregízület-védő, bőrmegerősítés a hüvelyk- és 
mutatóujj között az erőteljesebb fogás érdekében, több rétegben 
párnázott tenyérrész, strapabíró varrás, tépőzárral záródik,  
méret: 8 - 10
4 999 Ft/pár
99697

/csomag

1 499 Ft

-500 Ft

4 499
Ft/darab

4 999 Ft 

-200 Ft

2 299
Ft/készlet

2 499 Ft 

Az árkedvezmény a termék  
2020.03.19-től érvényes  
szórólapban feltüntetett  
árához képest értendő.

Munkás-sneakerzokni, 3 pár*
frottírtalppal, kétszeresen meg - 
 erősített sarok- és orr-résszel, 
méret: 35/38 - 43/46
3 pár/csomag
499,67 Ft/pár
800994

/készlet/darab

2 999 Ft
Autós akkumulátortöltő*
1,2 Ah - 120 Ah (12 V-os), ill. 1,2 Ah - 14 Ah (6 V-os)  
autó és motorkerékpár akkumulátorokhoz,  
teljesen automatikus, mikroprocesszor által  
vezérelt töltési folyamat töltésmegtartás-funkcióval, 
újraélesztő üzemmód 12 V-os akkumulátorokhoz, 
túlmelegedés és póluscsere elleni védelemmel, 
kivilágított LCD-kijelzővel
4 499 Ft/db
90030

Autós izzókészlet*
H7 vagy H4 halogénizzót, illetve  
különböző izzókat és biztosíté- 
kokat tartalmazó készlet
2 299 Ft/készlet
99652

Ajánlatunk az ALDI áruházakban 2020. július 02-től a készlet erejéig érvényes. A Hello Kártyás expressz csomag nem tartalmaz kezdőegyenleget. 
Perc- és SMS-díj: 25 Ft bármely belföldi, normál díjas hálózatba. Személyenként két darab vásárolható. Az Előfizetői szerződés szóbeli szerződéskötéssel jön létre. 
További részletek a Telenor ÁSZF-ben. Telefonos ügyfélszolgálat: 1220. www.telenor.hu

Blaupunkt Sand
Hello Kártyás 
Expressz csomagban
• 2,8"-os kijelző
• 1.3 MP kamera
•  IP68-as tanúsítvány (fokozottan  

csepp-, por- és ütésálló)
• FM-rádió
• zseblámpa-funkció
• 32 GB-ig bővíthető memória
9 999 Ft/db
708523

Navon Pure Micro 
Hello Kártyás 
Expressz csomagban
• 4"-os érintőképernyő
• 1,3 GHz, négymagos 

processzor
• 2 MP hátoldali kamera
• Android 8.1 operációs 

rendszer
• 8 GB belső tárhely (bővíthető)
• WIFI, A-GPS
9 999 Ft/db
708530

Blaupunkt BS04
Hello Kártyás 
Expressz csomagban
• Senior telefon időseknek
• 2,4"-os kijelző
• 1.2 MP kamera
• Bluetooth
• FM-rádió
• SOS gomb
5 999 Ft/db
708529

9 999Ft

/darab9 999Ft

/darab5 999Ft

/darab

kiegészítők nélkül

Az autós izzókészlet termék csak a  
készlet erejéig, korlátozott számban  
és választékban áll rendelkezésre,  
ezért előfordulhat, hogy a termék  
egyes áruházainkban nem minden  
típusban vásárolható meg.  
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

kiegészítők nélkül
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Pulzusmérő óra*
csuklóalapú méréssel
• kijelzi az edzésidőt, a köztes időt, az aktuális  

és az átlagos sebességet, a megtett távolságot,  
a megtett lépések számát, a kalóriafelhasználást,  
a zsírégetést, az aktuális és az átlagos pulzust

• további funkciók: 12/24 órás kijelzés dátummal, ébresztő,  
4 edzési zóna, riasztás a zónán kívül és a max. pulzusszám  
felett, visszaszámláló időzítő

• 3 bar nyomásig vízálló**
• elemmel együtt
6 799 Ft/db
702043

mikrofonnalmikrofonnal

a 2 darab mikrofonbemenet  a 2 darab mikrofonbemenet  
lehetővé teszi, hogy együtt  lehetővé teszi, hogy együtt  
karaokézzon barátaival,  karaokézzon barátaival,  
vagy a háttérben szóló zene  vagy a háttérben szóló zene  
mellett is felkonferálja  mellett is felkonferálja  
a dalokata dalokat

színes LED-fényekkelszínes LED-fényekkel

Notebook (11,6”)*
E2292 - MD 63620
• S-módú Windows 10 Home
• Dolby Audio™-tanúsítvány (HD-Audio, 2 hangszóró)
• Intel® Wireless-AC 9462 beépített Bluetooth® 5.0 funkcióval
• szabad hely SSD-meghajtó számára
• beépített HD-webkamera és mikrofon
• csatlakozók: 1 darab USB 3.1 A-típusú, 1 darab USB 2.0 A-típusú, 

1 darab mini HDMI®, 1 darab kártyaolvasó microSD memória-
kártyához, 1 darab USB 3.2 második generációs C-típusú 
DisplayPort funkcióval, 1 darab hálózati adapter csatlakozó,  
1 darab kombinált audiocsatlakozó (Mic-in & Audio-out)

• tömeg: 1,14 kg (akkuval együtt)
• méret: 28 x 1,7 x 19,9 cm (szé x ma x mé)
99 990 Ft/db
707156

4 GB DDR4 memória4 GB DDR4 memória

128 GB SSD128 GB SSD

Intel® Celeron® N4100 processzor Intel® Celeron® N4100 processzor 
Intel® UHD-grafikus vezérlővelIntel® UHD-grafikus vezérlővel

29,5 cm (11,6”) full HD-29,5 cm (11,6”) full HD-
érintőkijelző IPS-technológiávalérintőkijelző IPS-technológiával

Hordozható Bluetooth®- hangrendszer*
P67032
• teljesítmény: max. 2 x 200 W
• erőteljes basszusok
• PLL URH-sztereó rádió
• Bluetooth®-funkció: vezeték nélküli zeneátvitel  

okostelefonról vagy tabletről
• csatlakozókkal: 1 darab USB-csatlakozó MP3-zene- 

fájlok lejátszásához, 1 darab USB-töltőcsatlakozó,  
1 darab AUX-csatlakozó (3,5 mm) külső eszközök,  
pl. MP3-lejátszó csatlakoztatásához,  
2 darab mikrofonbemenet (6,3 mm)

• tömeg: kb. 6,1 kg
• méret: kb. 21,4 x 49,6 x 20,1 cm (szé x ma x mé)
32 990 Ft/db
704112

/darab

69 990 Ft

Tablet PC (10,1”)*
E10430
• 2 MP elő- és hátlapi kamera
• Bluetooth®-funkció
• GPS-funkció
• sztereó hangszóró és beépített mikrofon
• Android™ 10
• 6 000 mAh Li-ion akkumulátor
• csatlakozók: C-típusú USB 2.0, microSD, 

microSDHC, microSDXC memóriakártya-
olvasó, 3,5 mm Jack-csatlakozó

• tömeg: 570 g
• méret: 25,9 x 15,6 x 0,95 cm (szé x ma x mé)
69 990 Ft/db
705402

MediaTek MT8167 négymagos  MediaTek MT8167 négymagos  
processzor (max. 1,3 GHz)processzor (max. 1,3 GHz)

25,7 cm (10,1”) HD-kijelző25,7 cm (10,1”) HD-kijelző

64 GB belső memória (bővíthető)64 GB belső memória (bővíthető)

WLANWLAN

3 GB RAM3 GB RAM

MINŐSÉGI
SZÓRAKOZÁS

áttekinthető kezelőfelületáttekinthető kezelőfelület

kü
lö

nböző színekben világítkü
lö

nböző színekben világít

32 990Ft/darab

optikai érzékelővel: pulzusmérés optikai érzékelővel: pulzusmérés 
mellkaspánt nélkülmellkaspánt nélkül

**A megadott bar érték azt a levegő-
nyomást jelöli, amelyet a tömítettségi 
vizsgálat során alkalmaztak (DIN 810).

tabletmódtabletmód

laptopmódlaptopmód

sátormódsátormód

álló-álló-
módmód

-200 Ft

6 799
Ft/darab

6 999 Ft 

Az árkedvezmény a termék  
2020.03.26-tól érvényes  
szórólapban feltüntetett  
árához képest értendő.

A pulzusmérő óra termék csak a készlet erejéig, korlátozott 
számban és választékban áll rendelkezésre, ezért előfordul-
hat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden szín-
ben vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

/darab

99 990 Ft

ALDI | 13
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/darab

3 999 Ft

Wok serpenyő, Ø 28 cm*
erős, kovácsolt alumíniumból készült, 
3 rétegű ILAG® Ultimate tapadásgátló 
bevonattal, mosogatógépben mosható
3 999 Ft/db
801151

minden tűzhelytípushoz minden tűzhelytípushoz 
alkalmas, az indukciós alkalmas, az indukciós 
tűzhelyek kivételéveltűzhelyek kivételével

/csomag

999 Ft

/csomag

349 Ft

Mogyoró- vagy  
szezámolaj*
250 ml/üveg
3 196 Ft/l
16073

/üveg

399 Ft

Bambuszrügy*
330 g/üveg
2 216,67 Ft/kg
13644

/csomag

399 Ft

FEDEZZE FEL
ÁZSIA ÍZEIT!

Érvényes: 07.05-től 07.08-ig!

-20 %
399

Ft/üveg

499 Ft 

Szójaszósz vagy  
teriyakipác
250 ml/üveg
1 596 Ft/l
41290

állandó állandó 
kínálatunkbólkínálatunkból

Wokszósz*
• édes-savanyú vagy
• édes-chilis vagy
• szójás-szezámmagos
200 g/csomag
1 995 Ft/kg
35716

Mie tészta*
• búzalisztből vagy
• teljes kiőrlésű  

búzalisztből
250 g/csomag
1 396 Ft/kg
703311

tartalom nélkül

Thai szósz*
• édes chiliszósz vagy
• tavaszitekercs-szósz vagy
• édes-savanyú szósz
300 ml/üveg
1 330 Ft/l
48079

/üveg

399 Ft

Ázsiai Gyoza*
• zöldséges vagy
• húsos töltött tésztaétel
400 g/csomag
2 497,50 Ft/kg
703292

vegán

zöldséges:

Halszósz vagy  
osztrigaszósz*
150 ml/palack
3 993,33 Ft/l
707493

/palack

599 Ft
/üveg

799 Ft

ALDI | 14
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/üveg

249 Ft

/csomag

599 Ft

Ázsiai instant tésztaétel*
• garnéla- vagy
• csirkehús- vagy
• zöldség- vagy
• sertéshúsízű
4 x 85 g/csomag
1 761,76 Ft/kg
701162

/doboz

799 Ft

Kínai készétel*
• édes-savanyú csirke vagy
• currys csirke vagy
• Chop Suey
375 g/doboz
2 130,67 Ft/kg
86121

/doboz

699 Ft

Szerencsekeksz*
12 darab/doboz
72 g/doboz
9 708,33 Ft/kg
9374

/készlet

1 999 Ft

Sushi-készlet*
461 g/készlet
1 999 Ft/készlet
15137

i   
A készlet tartalma: bambusztekerő, nori lapok, sushirizs, rizsecet, 
szójaszósz, wasabipaszta, pácolt gyömbér, evőpálcika és receptfüzet.

/doboz

1 499 Ft

Ázsiai válogatás*
• teriyaki-nyársak, 270 g vagy
• thai válogatás, 260 g vagy
• ázsiai válogatás, 260 g
270 g vagy 260 g/doboz
5 551,85 / 5 765,38 Ft/kg
84988

Bambuszrügy*
330 g/üveg
2 216,67 Ft/kg
13644

/üveg

449 Ft

Currypaszta*
ázsiai ételek ízesítésére  
és fűszerezésére
• zöld (extra csípős) vagy
• piros (csípős) vagy
• sárga (enyhén csípős)
195 g/üveg
2 302,56 Ft/kg
38119

Hosszúszemű
előgőzölt rizs 
1 kg/csomag
369 Ft/kg
27856

állandó állandó 
kínálatunkbólkínálatunkból

Érvényes: 07.05-től 07.08-ig!

-13 %
369
Ft/csomag

429 Ft 

Indiai szósz*
• Korma vagy
• Tikka Masala
350 g/üveg
1 568,57 Ft/kg
71332

/üveg

549 Ft

Super Dry*
minőségi világos sör,  
5,2 % alkoholtartalom
0,33 l/üveg
754,55 Ft/l
72408

ASAHI
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/készlet

5 999 Ft
Szabadidős játékok*
• frizbigolf: a készlet tartalma:  

1 darab hálós kosár, 4 darab  
frizbi és 1 darab hordozótáska,  
a kosár mérete: kb. 52 x 52 x 80 cm  
(ho x szé x ma) vagy

• utcai hoki: a készlet tartalma: 2 darab kapu, 1 darab műanyag  
korong, 1 darab műanyag labda és 2 darab hokiütő, a kapuk 
mérete: kb. 61 x 48 x 48 cm (ho x szé x ma) vagy

• bounce ball: a készlet tartalma: 1 darab keret hálóval és lábakkal, 
1 darab edzőlabda, 2 darab versenylabda és 1 darab kézi pumpa, 
méret: Ø 90 cm, magasság: 20 cm

5 999 Ft/készlet
704053

bounce ballbounce ball

/készlet

2 999 Ft

Nyári játékok*
kiválóan használható a kertben, a strandon  
vagy a parkban, tárolótasakkal együtt
• strandteniszkészlet: a készlet tartalma: 2 darab ütő és 1 darab labda vagy
• soft-boccia labdajátékkészlet: kívül vízálló neoprén anyagból, a készlet 

tartalma: 2 x 3 darab bocciagolyó és 1 darab célgolyó vagy
• tekekészlet: kívül vízálló neoprén anyagból, a készlet tartalma: 6 darab 

tekebábu és 1 darab golyó
2 999 Ft/készlet
12219

soft-boccia soft-boccia 
labdajátékkészletlabdajátékkészlet

strandtenisz-strandtenisz-
készletkészlet

tekekészlettekekészlet

frizbigolffrizbigolf

különböző színek  különböző színek  
és modellekés modellek

/készlet/darab

699 Ft

Buborékfújó játék*
különböző készletek, pl. trombita, pisztoly stb. vagy utántöltő flakon
699 Ft/készlet/db
703271

Ft/darab

3 499

utcai hokiutcai hoki

 dekoráció nélkül

Kemping- és pikniktakaró XXL*
felső oldala puha, divatos nyomott mintával, alsó oldala 
hőszigetelő, vízálló, ill. szennyeződéstaszító, fogantyúval 
és vállra akasztható szíjjal
• méret: 200 x 200 cm vagy
• méret: Ø 175 cm
3 499 Ft/db
31361

FELHŐTLEN
KIKAPCSOLÓDÁS

1419076363
ALDI | 16
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/darab

6 999 Ft

összehajtható összehajtható 
légzőcsővellégzőcsővel

i   
A búvármaszk nemcsak csodálatos víz alatti élményeket tesz lehetővé a 
180°-os panorámaüveg segítségével, de természetes légzést is biztosít a 
szájon és az orron keresztül. A fröccsenő víz behatolását megakadályozó 
Dry Top-technológia ugyancsak hozzájárul a viselés kényelméhez.

Licenc étkészlet*
vidám Minyonok mintával
• bögre, 2 darabos készlet:  

űrtartalom: egyenként 325 ml,  
mosogatógépben mosható  
és mikrohullámú sütőben is használható vagy

• kulacs, 1 darab: űrtartalom: 530 ml vagy
• ivópohár 3D-figurával, 1 darab: űrtartalom: 360 ml vagy
• uzsonnásdoboz, 1 darab: méret: 18 x 14 x 6,5 cm (ho x szé x ma) vagy
• uzsonnásdoboz 3D-mintával, 1 darab: méret: 13,5 x 6,5 x 13,5 cm 

(ho x szé x ma)
2 vagy 1 darab/készlet
749,50 / 1 499 Ft/db
704437

Vízibombák*
töltsön meg egyszerre 35 darab vízibombát,  
egyszerűen a vízcsapra vagy a kerti slaghoz  
kell csatlakoztatni és kezdődhet a játék,  
a vízcsaphoz vagy a kerti slaghoz való  
adapterrel együtt
3 x 35 darab/szett
2 499 Ft/szett
702186

Futballkapu*
• kiváló minőségű futballkapu kicsik és nagyok számára
• könnyen összeilleszthető acélcső elemekből álló, masszív keret
• műanyag kapuháló
• 4 lyukas célzófallal
• rögzítő elemekkel a stabil tartásért
• tömeg: 21 kg
• méret felállított állapotban: 220 x 170 x 80 cm
49 990 Ft/db
703818

  

  
  

  
  
  

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 5 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 2020.07.05-től  
2020.07.25-ig, ill. a készlet erejéig.

             KÖZVETLEN               KÖZVETLEN  
  HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS   HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 

MAGYARORSZÁGMAGYARORSZÁG
          TERÜLETÉN          TERÜLETÉN

EGYSZERŰEN  EGYSZERŰEN  
MEGRENDELHETŐ,  MEGRENDELHETŐ,  

KÉNYELMES HÁZHOZ KÉNYELMES HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSSALSZÁLLÍTÁSSAL

/darab

49 990 Ft

gyorsan és könnyen gyorsan és könnyen 
megtölthetőmegtölthető

Kézbáb*
fejleszti a kreativitást és a fantá - 
ziát a szerepjátékok által
1 499 Ft/db
84414

különböző  különböző  
modellekmodellek

Ft/darab

1 499

strandteniszstrandtenisz

twistballtwistball

/készlet/darab

1 499 Ft

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

kü
lö

nböző színekbenkü
lö

nböző színekben

/készlet

4 999 Ft

Labdajátékkészlet*
• strandtenisz: a készlet tartalma: 2 darab ütő,  

2 darab labda és 1 darab hordozótáska vagy
• twistball: a készlet tartalma: bevont acélrúd  

(beállítható magasságok: 150 - 158 - 166 cm),  
2 darab ütő és 1 darab játéklabda

4 999 Ft/készlet
703756

Búvármaszk légzőcsővel*
maszk és légzőcső egyben, a tömítés  
rendkívül puha anyagának köszön-
hetően kényelmes viseletet biztosít, 
állítható méretű, rugalmas pánttal, 
levehető tartóval a kereskedelmi 
forgalomban kapható akciókamerák 
rögzítéséhez (a kamera nem tartozék),  
méret: M/L vagy L/XL
6 999 Ft/db
800915

/szett

2 499 Ft
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i   
Aquastop: fontos védelmi funkció. A vízbevezető csövet egy külső tömlő veszi körül, amely a belső cső sérülése esetén visszatartja a kiáramló vizet. A tömlőben található szelep 
ezenfelül leállítja a vízbefolyást, közvetlenül a vízcsapnál.

Kihúzható ruhaszárító*
• kiváló minőségű és stabil
• max. teherbírás: 19 kg
• szárítási felület hossza: 20 m
• méret nyitott állapotban:  

108 - 186 x 57 x 93 cm  
(ho x szé x ma)

8 999 Ft/db
800026

összecsukva 2 görgő segítségével összecsukva 2 görgő segítségével 
könnyen mozgathatókönnyen mozgatható

Mosógép*
MD37636
• maximális ruhatöltet: 7 kg
• centrifuga-fordulatszám:  

1 400 ford./perc
• 15 program
• késleltetett indítás
• nemesacél dob
• dobkiegyensúlyozás
• állítható magasságú lábak
• AquaStop
• gyermekzár
• tömeg: kb. 65 kg
• méret: 85 x 60 x 53 cm (ma x szé x mé)
84 990 Ft/db
703913

/darab

84 990 Ft

ÉV
HELYSZÍNI SZERVIZ

/szett

4 999 Ft

Padlótisztító kettős 
víztartállyal*
kétrekeszes víztartállyal, a tisztítószer  
és a víz közötti egyszerű váltással  
a kiválasztott folyadék permetezéssel  
a padló felületére felvihető
4 999 Ft/szett
14539

számos hagyományos számos hagyományos 
felmosóhuzathoz felmosóhuzathoz 
használhatóhasználható

ideális gyors, köztes takarításhoz, ideális gyors, köztes takarításhoz, 
nincs szükség felmosóvödörrenincs szükség felmosóvödörre

/flakon

399 Ft

WC-tisztító hab*
ragyogó tisztaságot varázsol a WC-ben, 
eltávolítja a szennyeződéseket és a 
lerakódásokat, kellemes illatot biztosít
• citrom- vagy
• óceánillattal
500 ml/flakon
798 Ft/l
49393

nagy méretű, digitális nagy méretű, digitális 
kijelző a hátralévő idő kijelző a hátralévő idő 

leolvasásáhozleolvasásához

szürke színben  szürke színben  
is kaphatóis kapható

MINDIG RAGYOGÓ
OTTHON

kihúzhatókihúzható

/csomag

899 Ft
Power 5*
WC-frissítő blokk
• lime vagy
• lavender vagy
• ocean
3 x 55 g/csomag
5 448,48 Ft/kg
706535

ruhák nélkül

/darab

8 999 Ft

MD 37636

A+++

A++

A+

A
B
C
D

A+++

kWh/annum

L/annum
10337

kg

58dB

7,0
79dB

ABCDEFG

172

kg

2010/1061

Y

IE IA

IJAENERG
eнepгия · ενεργεια
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Autóápoló kendő*
• tisztítókendő, 2 darab: a szélvédő előtisztí- 

tásához és a gépjármű fényesítéséhez vagy
• zseníliakesztyű, 1 darab: ideális fényezéshez,  

szélvédők, keréktárcsák stb. tisztításához vagy
• tisztítószivacs, 1 darab: optimálisan  

alkalmas szárazra törléshez és polírozás- 
hoz, ill. a bepárásodott szélvédőhöz vagy

• portörlő-polírozó kendő, 1 darab:  
a különlegesen hosszú és puha szálak  
optimálisak fényezéshez, polírozáshoz,  
vízmaradványok eltávolításához vagy  
belső takarításhoz

2 vagy 1 darab/csomag
499,50 / 999 Ft/db
59275

/csomag/darab

999 Ft

Gőzölős padlótisztító  
szívófunkcióval*
porszívó és gőzfelmosó egyetlen készülékben,  
a forró gőz a baktériumok akár 99 %-át elpusztítja,  
higiénikus tisztaság vegyszerek nélkül, minden  
padlótípushoz alkalmas, fokozatmentesen  
szabályozható gőzmennyiség,  
a víztartály űrtartalma: kb. 500 ml
19 990 Ft/db
704811

Fürdőszobaszőnyeg*
alsó oldalán csúszásgátló bevonattal, kellemesen 
puha anyag, rendkívül jó nedvszívó képességgel 
rendelkezik és gyorsan szárad,  
méret: 50 x 80 cm
6 247,50 Ft/m2

84240

/darab

2 499 Ft

/darab

2 999 Ft

Univerzális szőnyeg*
rendkívül szennyeződéstaszító és könnyen tisztítható, 
szaunába és padlófűtéshez is alkalmas, higiénikus és 
bőrbarát, egyedileg méretre vágható, kopásálló felületű, 
méret: kb. 65 x 200 cm
2 306,92 Ft/m²
27290

  30 °
beltérre és kültérre beltérre és kültérre 
egyaránt alkalmasegyaránt alkalmas

  30 °

zseníliakesztyű,  zseníliakesztyű,  
1 darab1 darab

portörlő-polírozó portörlő-polírozó 
kendő, 1 darabkendő, 1 darab

tisztítószivacs, tisztítószivacs, 
1 darab1 darabtisztítókendő, tisztítókendő, 

2 darab2 darab

/darab

2 499 Ft

  60 °

CU 814585

Frottírtörülköző vagy fürdőlepedő*
100 % pamut, rendkívül puha és nedvszívó
• törülköző, 2 darab: méret: 50 x 100 cm vagy
• fürdőlepedő, 1 darab: méret: 70 x 140 cm
2 vagy 1 darab/csomag
1 499,50 / 2 999 Ft/db
80525

/csomag/darab

2 999 Ft

  60 °

kü
lö

nböző színekbenkü
lö

nböző színekben

kü
lö

nböző színekbenkü
lö

nböző színekben
különböző m

otívumok

különböző m
otívumokkülö

nb
öző színekben

külö
nb

öző színekben

/darab

2 499 Ft

különböző színekben

különböző színekben

rendkívül mozgékony,  rendkívül mozgékony,  
180°-ban forgó fej180°-ban forgó fej

Lábtörlő*
csúszásmentes alj,  
rendkívül jó nedvesség- és 
szennyeződésfelvétel,  
könnyen kezelhető,  
méret: kb. 50 x 75 cm
6 664 Ft/m²
18586

Wellnesstörülköző*
100 % pamut, rojtos szegéllyel,  
különböző színekben,  
méret: kb. 100 x 200 cm
2 499 Ft/db
705072

/darab

19 990 Ft
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07.05. vasárnaptól

/doboz

349 Ft

Bio zabdesszert*
• kakaós vagy
• vaníliás
4 x 110 g/csomag
1 929,55 Ft/kg
19074

bio

vegán

Bio rizs főzőkrém*
200 ml/doboz
1 745 Ft/l
71359

bio

vegán

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

állandó állandó 
kínálatunkbólkínálatunkból

/darab

299Ft

/pohár

319Ft

459Ft

/doboz

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

Laktózmentes 
kakaós tej
1 l/doboz 
459 Ft/l
77223

állandó állandó 
kínálatunkbólkínálatunkból

laktózmentes

/csomag

1 299 Ft
Vegán szeletelt növényi 
készítmény*
• paradicsomos-bazsalikomos vagy
• füstölt
200 g/csomag
6 495 Ft/kg
707625 / 707630

gluténmentes

laktózmentes

vegán

/doboz

699 Ft

Bio rizsital vagy  
zabital*
kakaós
1 l/doboz
699 Ft/l
19078

bio

vegán

gluténmentes

rizsital:

Laktózmentes tejföl
20 % zsírtartalom
330 g/pohár
966,67 Ft/kg
62914

laktózmentes

Laktózmentes vaj
82 % zsírtartalom
100 g/darab
2 990 Ft/kg
62894

állandó állandó 
kínálatunkbólkínálatunkból

laktózmentes

/csomag

849 Ft
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07.05. vasárnaptól

/csomag

449 Ft

/doboz

699 Ft

/csomag

199 Ft

/darab

329 Ft

Cukormentes  
nápolyi*
kakaós
70 g/csomag
2 842,86 Ft/kg
83350

hozzáadott 
cukor nélkül

Cukormentes keksz*
csokoládédarabokkal
125 g/csomag
3 592 Ft/kg
81748

hozzáadott 
cukor nélkül

/doboz

1 099 Ft

SEGÍTJÜK
A TÁJÉKOZÓDÁST!
Támogatjuk a speciális étrendet és a tudatos vásárlást. 

Keresse az alábbi jelöléseket üzleteinkben a termékek mellett!

/doboz

999 Ft

Wake & Joy*
gyümölcsös-köleses reggeli kása,  
glutén- és tartósítószer-mentes, 
hozzáadott cukrot nem tartalmaz
• meggyes-datolyás-kakaós vagy
• málnás-banános-datolyás vagy
• mazsolás-fahéjas-almás
120 g/darab
2 741,67 Ft/kg
705857

gluténmentes

hozzáadott 
cukor nélkül

Kiváló minőségű hazai laktózmentes  Kiváló minőségű hazai laktózmentes  
gyümölcsjoghurt a Tejmanufaktúra Kft.-től!gyümölcsjoghurt a Tejmanufaktúra Kft.-től!

/pohár

139Ft

Glutén- és laktózmentes 
jégkrémszendvics*
6 x 85 ml/doboz
2 154,90 Ft/l
82548

vegán

gluténmentes

laktózmentes

Laktózmentes  
gyümölcsjoghurt
• epres vagy
• bodzás-citromos vagy
• mangós-narancsos vagy
• vaníliás
150 g/pohár
926,67 Ft/kg
26556

állandó állandó 
kínálatunkbólkínálatunkból

laktózmentes

/csomag

349 Ft

Zabpehelyliszt*
finomra őrölt
500 g/csomag
698 Ft/kg
41683

Vegán jégkrém*
• vaníliás vagy
• csokoládés vagy
• epres vagy
• citromos
473 ml/doboz
1 477,80 Ft/l
704602

vegán

laktózmentes

csokoládés:

Glutén- és laktózmentes 
tölcséres jégkrém*
4 x 120 ml/doboz
2 081,25 Ft/l
82540

vegán

gluténmentes

laktózmentes



1Az 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.

Egyszerű  •  Megbízható  •  Olcsó  •  Kényelmes  •  Biztonságos

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.

ÚJ UTAKRA CSÁBÍTJUK

KARINTIA, AUSZTRIA

FELDKIRCHEN IN KÄRNTEN

ISZTRIA, HORVÁTORSZÁG

NOVIGRAD

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

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

Foglalási kód: 9536776

Foglalási kód: 9536830

SONNENRESORTS 
MALTSCHACHER SEE***
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 2, 3, 4 vagy 7 éjszaka 2020.07.03. és 2020.09.20. 
között

• ellátás: all inclusive
• az üdülőhely beltéri úszómedencéjének  

és szaunájának használata (nyitvatartás  
a helyszíni kiírás szerint)

• egész napos belépő a Maltschacher-tónál 
lévő strandfürdőbe (szeptember elejéig, 
időjárásfüggő)

• gyermekfelügyelet 4 éves kortól (júliusban  
és augusztusban, a helyszíni kiírás szerint)

• kedvezményes ár gyermekek számára

AMINESS LAGUNA HOTEL***
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 2, 3, 4 vagy 7 éjszaka 2020.07.05. és 2020.11.08. 
között

• ellátás: 2020.07.05. és 2020.09.14. között: félpanzió 
svédasztalos reggelivel és vacsorával, illetve 
2020.09.14. és 2020.11.08. között: félpanzió plusz 
svédasztalos reggelivel és vacsorával, valamint 
korlátlan italfogyasztással a vacsora mellé az 
italautomatából (ásványvíz, üdítőitalok, sör, bor)

• 10 € értékű utalvány az Aminess Maestral szálloda 
masszázsaira vagy wellness- és szépségápolási 
szolgáltatásaira teljes árat fizető vendégenként 
(50 € feletti kezelésre érvényes)

• kedvezményes ár gyermekek számára
© Aminess Hotels and Campsites

© Sonnenresort Maltschacher See / Feldkirchen in Kärnten

Ajánlatok foglalhatóak:  
2020.07.02 - 07.15.

Utazási mód Fő / 2 éj félpanzió plusz ellátással

14 690 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj all inclusive ellátással

25 490 Ft-tól

SALZBURG, AUSZTRIA

GOLLING AN DER SALZACH

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

Foglalási kód: 9535432

LANDGASTHOF TORRENERHOF***
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 3, 4 vagy 7 éjszaka 2020.07.06. és 2020.11.01. 
között

• ellátás: all inclusive svédasztalos reggelivel, 
ebédcsomaggal, délutánonként kávéval, teával 
és süteménnyel, esténként háromfogásos 
választható menüvel vagy svédasztallal, 
valamint korlátlan italfogyasztással alkoholos és 
alkoholmentes italokból 9:00 és 21:00 között

• napi belépő a kuchli fürdőtó területére 
(szeptember elejéig, időjárásfüggő)

• kedvezményes ár gyermekek számára

© Tourismusverband Golling

MAGYARORSZÁG

SOPRON

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

Foglalási kód: 9535436

HOTEL SZIESZTA***
AZ ÁR TARTALMAZZA:

• 2, 3, 4 vagy 7 éjszaka 2020.07.10. és 2020.12.22. 
között

• ellátás: félpanzió svédasztalos reggelivel, 
esténként háromfogásos menüvel

• választható 30 perces aromafürdő, oxigénterápia, 
masszázságy, sószoba vagy infraszauna-
használat teljes árat fizető vendégenként

• 2020.07.10. és 2020.09.01. közöt: választható 
1 belépő a Lővér uszodába vagy a Tómalom 
strandra személyenként és tartózkodásonként

• kedvezményes ár gyermekek számára

© Szieszta / Sopron

Utazási mód Fő / 3 éj all inclusive ellátással

38 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

23 990 Ft-tól

PÉ
NZ

VISSZAFIZETÉSI 

G A R A N CIA

1 500Ft
/ fő

PÉ
NZ

VISSZAFIZETÉSI 

G A R A N CIA
1 500Ft

/ fő

PÉ
NZ

VISSZAFIZETÉSI 

G A R A N CIA

1 500Ft
/ fő

PÉ
NZ

VISSZAFIZETÉSI 

G A R A N CIA

1 500Ft
/ fő
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11. - 06.17. csütörtöktől szerdáig  07.02 - 07.08. csütörtöktől szerdáig  

FrissFriss
zöldség és gyümölcs!zöldség és gyümölcs!

Újburgonya
/kg
219 Ft/kg
17831

FRISS ÉS MAGYAR

-56 %
219

Ft/kg

499 Ft 

Kovászolni való  
uborka
/kg 
349 Ft/kg
79549

FRISS ÉS MAGYAR

-50 %
349

Ft/kg

699 Ft 

Őszibarack
/kg
399 Ft/kg
56467

-60 %
399

Ft/kg

999 Ft 

Palermo paprika 
300 g/csomag
1 330 Ft/kg
56506

Főzőtök
/kg 
249 Ft/kg
11302

FRISS ÉS MAGYAR

-50 %
299

Ft/kg

599 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

-50 %
249

Ft/kg

499 Ft 

FRISS ÉS MAGYAR

-42 %
399
Ft/csomag

699 Ft 

Cukkini
/kg
299 Ft/kg
67374
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FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

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

aldi.hu

HÉTVÉGI 
AKCIÓMÁNIA %

Foglaljon nyugodtan
az ALDI UTAZÁSNÁL!1
Vásárlóink biztonsága és egészsége kiemelten fontos számunkra!  
Foglaljon nálunk autós utazást 2020.10.31-ig  
pénzvisszafizetési garanciával! Így személyenként  
mindössze 1 500 Ft-ért2 legkésőbb 10 nappal az indulás  
előtt indoklás nélkül lemondhatja az útját,  
és mi 100 %-ban visszatérítjük az utazása árát.

A részletekért látogasson el  
az aldi-utazas.hu weboldalra! 
2Gyermekeknek 18 éves kor alatt ingyenes.

PÉ
NZ

VISSZAFIZETÉSI 

G A R A N CIA

1 500Ft
/ fő

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

-10 %
89

Ft/doboz

99 Ft

KOKÁRDÁS
UHT főzőtejszín
10 % zsírtartalom
180 ml/doboz 
494,44 Ft/l
66645

-28 %
179
Ft/doboz

249 Ft 

Friss sajt
tejszínes vagy 
zöldfűszeres vagy 
light
200 g/doboz
895 Ft/kg
33697

Sajtos stangli
80 g/darab
862,50 Ft/kg
64944

-42 %
69

Ft/darab

119 Ft 

Pekándiós párna
85 g/darab
1 400 Ft/kg
85438

-29 %
119
Ft/darab

169 Ft 

-23 %
649

Ft/üveg

849 Ft 

SZEKSZÁRD
Merlot Rosé
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,  
száraz rozé
0,75 l/üveg
865,33 Ft/l
10101

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ,  
SZÁRNYASOKHOZ

-30 %
265
Ft/csomag

379 Ft 

Ostyaszeletek
többféle
3 x 65 g/csomag
1 358,97 Ft/kg
49611

vegán

tálalási javaslat

-20 %
37,90

Ft/dkg

47,90 Ft 

Kesudió
sós, pörkölt,
származási ország:
Vietnám
/dkg 
37,90 Ft/dkg
46430

-29 %
169
Ft/csomag

239 Ft 

Baromfivirsli
natúr vagy  
füstölt
250 g/csomag
676 Ft/kg
32159

neapolitaner, 
teljes kiőrlésű-  
kakaós:

gluténmentes

laktózmentes

Lecsópaprika
700 g/csomag
570 Ft/kg
56507

Fehér szőlő
/kg
899 Ft/kg
57149 899

Ft/kg
FRISS ÉS MAGYAR

-42 %
399
Ft/csomag

699 Ft 

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. 2020/27. hét

Érvényes: 07.03. péntektől 07.05. vasárnapig
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