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Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán elkészítési, ill. tálalási javaslatként 
szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. 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. 2016. 28. hét

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  

nyomtatva.

AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 07.14. CSÜTÖRTÖKTŐL 07.20. SZERDÁIG    

i h

PYROS
Ouzo*
0,7 l/üveg
2 855,71 Ft/l 1 999 Ft

/üveg

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!

RVÉNYES: 07.14. CSÜTNYES: 07.14. CSÜ
MILFINA
Laktózmentes 
UHT tej
1,5 % zsírtartalom
csavarkupakkal 
1 l/doboz
179 Ft/l

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

WILDBRUNNER
Jagdbitter  
keserűlikőr
35 % alkoholtartalom 
0,7 l/üveg
2 712,86 Ft/l

179 Ft/l

-40 %

179
Ft/doboz

299 Ft helyett

g

-140 Ft

799
Ft/csomag

939 Ft helyett

-280 Ft

1 899
Ft/üveg

2 179 Ft helyett

999 Ft

/készlet/darab

WORKZONE
Mágneses eszközök*
2 vagy 1 darab/készlet 
499,50 Ft/db / 999 Ft/készlet/db

SKIN TO SKIN
Női fehérnemű*
2 vagy 1 darab/csomag
1 499,50 / 2 999 Ft/db

2 999 Ft

/csomag/darab

Frankfurti vagy  
koktél frankfurti virsli
hámozott 
klasszikus vagy sajtos
400 g/csomag
1 247,50 Ft/kg0 Ft/kg

-30 %

499
Ft/csomag

719 Ft helyett

ÍZUTAZÁS
Görög

SKIN TO SKIN

07.17. vasárnaptól07.14. csütörtöktől

A RÉSZLETEKET ÉS TOVÁBBI  
RUHÁZATI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 11. OLDALON!

A RÉSZLETEKET ÉS TOVÁBBI 
BARKÁCSTERMÉKEINKET  

KERESSE A 8 - 9. OLDALAKON!

07.17. vasárnaptól



ALDI. Jobban. Okosabban.07.14. csütörtöktől 

AKCIÓDUETT
csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

PÖTTYÖS
Túró rudi
natúr
5 darabos Magyar 
Olimpiai Csapat 
kártyacsomaggal
6 x 30 g/csomag
2 216,67 Ft/kg

Margherita pizza
300 g/doboz
730 Ft/kgg

Csirkecomb
alsó- vagy felsőcomb 
vákuumcsomagolt 
/kg 
679 Ft/kg 

69 Ft
460 Ft/kg

/pohár

-26 %

219
Ft/doboz

299 Ft helyett

-24 %

679
Ft/kg

899 Ft helyett

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

Csirke- vagy pulykamellsonka 
150 g/csomag
1 993,33 Ft/kg

-33 %

299
Ft/csomag

449 Ft helyett

Sertésfelvágott variációk vagy
Zala felvágott
többféle 
150 g/csomag
993,33 Ft/kg,

HÚSMESTER
Sertéstarja
szeletelt, csont nélkül
500 g/tálca

GRANDESSA
Pálcikás sorbet 
jégkrém
maracuja-őszibarack vagy 
vörös szőlő
80 ml/darab
987,50 Ft/l

-38 %

79
Ft/darab

129 Ft helyett

ZOTT
Natura joghurt*
natúr
150 g/pohár

Kapható 07.14-től 
a készlet erejéig!

Természetes választás
Zott Natura!

719Ft
1 438 Ft/kg

/tálca

Érvényes  
07.14-től 07.20-ig!

Érvényes  
07.14-től 07.16-ig!

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett
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07.16. szombatig 

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAK, 
SZÁRNYASOK, 

SALÁTÁK

OOOPS!
Papír zsebkendő dobozos*
3 rétegű
54 darab/doboz

Paradicsomos 
tésztaszósz
bolognai vagy 
bazsalikommal 
500 g/üveg
618 Ft/kg

CARLONI
Spagetti 
100 % durumbúza  
őrleményből
500 g/csomag
278 Ft/kg

BERTOLLI
Olívaolaj*
extra szűz
olívaolaj,
originale vagy
gentile
500 ml/üveg

HAPPY HARVEST
Aszalt szilva vagy 
diákcsemege
100 g/csomag
1 590 Ft/kg

SNACK FUN 
Smiling Bear 
burgonyaszirom
sós vagy tejfölös 
150 g/csomag
2 326,67 Ft/kg

HELLMANN’S
Majonéz*
400 g/üveg

FINEST BAKERY
Vajas keksz
natúr vagy 
teljes kiőrlésű
400 g/csomag 
997,50 Ft/kg

VALENTINS 
Prémium  
búzasör
5,3 % alkoholtartalom
0,5 l/üveg
418 Ft/l

SNACK FUN
Kesudió
150 g/csomag
3 660 Ft/kg

FELSŐ-MAGYARORSZÁG / 
DUNÁNTÚL 
Rosé Cuvée 
oltalom alatt álló 
földrajzi jelzésű 
félédes rosé 
0,75 l/üveg 
665,33 Ft/l

HELL
Energiaital  
Classic vagy Zero
0,25 l/doboz 
596 Ft/l 

-31 %

309
Ft/üveg

449 Ft helyett

-30 %

139
Ft/csomag

199 Ft helyett

159
Ft/csomag

-22 %

349
Ft/csomag

449 Ft helyett

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

-22 %

209
Ft/üveg

269 Ft helyett

-50 Ft

549
Ft/csomag

599 Ft helyett

ZÁG / 
-28 %

499
Ft/üveg

699 Ft helyett

-21 %

149
Ft/doboz

189 Ft helyett

499Ft
1 247,50 Ft/kg

/üveg

Kapható 07.14-től 
a készlet erejéig!

Pekándiós párna
85 g/darab
1 164,71 Ft/kg

ÚJ TERMÉK!

y
t
4
99

249Ft
4,61 Ft/db

/doboz

Kapható 07.14-től 
a készlet erejéig!

-37 %

99
Ft/darab

159 Ft helyett

1 199Ft
2 398 Ft/l

/üveg

Kapható 07.14-től 
a készlet erejéig!
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ALDI. Jobban. Okosabban.07.17. vasárnaptól 

AKCIÓDUETT
vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

FARMER´S GOLD 
Hasábburgonya
sütőben is süthető
1 kg/csomag 
319 Ft/kgg

ALINO
Barna rizs 
főzőtasakban
előgőzölt 
2 x 125 g/doboz
596 Ft/kg

GARTENKRONE
Lencse
sós lében 
800 g/doboz
413,21 Ft/kg 
(töltőtömeg)

KORNGOLD
Ropogós kenyér
rozsos vagy szezámmagos 
250 g/csomag
1 036 Ft/kg

-20 %

319
Ft/csomag

399 Ft helyett

-25 %

149
Ft/doboz

199 Ft helyett

-21 %

499
Ft/darab

639 Ft helyett

-26 %

219
Ft/doboz

299 Ft helyett

-35 %

129
Ft/pohár

199 Ft helyett

259
Ft/csomag

289 Ft helyett

54
Ft/pohár

64 Ft helyett

HÚSMESTER
Sertés darálthús
zsírtartalom: max. 7 %
500 g/tálca
1 218 Ft/kg

-90 Ft

609
Ft/tálca

699 Ft helyett

PICK
Sertéspárizsi
400 g/darab
1 247,50 Ft/kg

RMER´S GOLDOLD
asábbuurgonya

Uzsonnasonka
800 g/darab
911,25 Ft/kg,

-150 Ft

729
Ft/darab

879 Ft helyett

MILFINA
Laktózmentes 
tejföl
15 % zsírtartalom 
250 g/pohár
516 Ft/kg

DESIRA
Tejszínhabos puding
csokoládés vagy vaníliás 
200 g/pohár
270 Ft/kg

-24 %

109
Ft/csomag

145 Ft helyett

ARANYKALÁSZ
Rétesliszt
1 kg/csomag
109 Ft/kg
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07.20. szerdáig 

DREI WETTER TAFT
Hajlakk vagy 
hajformázó hab vagy 
hajzselé 
többféle 
250 ml vagy 200 ml/flakon vagy
150 ml/tubus
2 516/3 145/4 193,33 Ft/l

SNACK FUN
Sörperec vagy 
lenmagos vagy 
szezámos vajas koszorú
180 g vagy 150 g/csomag
1 383,33/1 660 Ft/kg

FINEST BAKERY
Piskótatallér
többféle 
300 g/doboz
1 330 Ft/kg

FERRERO
Tic Tac Bigpack
mentol- vagy  
narancs- vagy  
almaízű
49 g/doboz
5 693,88 Ft/kg

BBQ
Borsdaráló*
kiváló minőségű 
üvegből készült 
daráló, kerámia őrlő-
fejjel, újratölthető,
többféle
100 g, 95 g, 
90 g, 85 g vagy 
80 g/darab

KARLSKRONE
Szűretlen Radler
2,2 % alkoholtartalom
0,33 l/üveg
390,91 Ft/l

SIÓ
Vilmoskörte vagy kajszibarack vagy 
őszibarack ital
25 % gyümölcstartalom 
1 l/doboz
249 Ft/l

LIPTON
Jeges tea*
lime-menta vagy 
jázmin-licsi vagy 
tropical
0,5 l/palack

-25 %

629
Ft/flakon/

tubus

849 Ft helyett

-50 Ft

399
Ft/doboz

449 Ft helyett

-28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

k -20 %

279
Ft/doboz

349 Ft helyett

CK FUN
perec vagy

Csavart stangli
szezámmagos vagy magvas
60 g/darab
983,33 Ft/kg

199Ft
398 Ft/l

/palack

Kapható 07.17-től 
a készlet erejéig!

1 599Ft
15 990/16 831,58/17 766,67/ 

18 811,76/19 987,50 Ft/kg

/darab

Kapható 07.17-től 
a készlet erejéig!

-25 %

59
Ft/darab

79 Ft helyett

TOMI 
Koncentrált mosópor vagy 
folyékony mosószer 
Amazónia vagy Color 
40 mosáshoz elegendő 
2,8 kg/csomag vagy 
2,64 l/flakon
606,79 Ft/kg / 643,56 Ft/l

sószer
or
nd
y

56

ószer

dő

6 Ft/l

-700 Ft

1 699 
Ft/csomag/ 

flakon

2 399 Ft helyett

ACTIVE MED
Műfogsortisztító tabletta*
az aktív-oxigén formula eltávolítja a baktériumok 
99,9 %-át, valamint a foltokat és lerakódásokat, 
még a nehezen elérhető helyekről is
108 darab/csomag

Kérjük, feltétlenül vegye 
figyelembe a használati 
utasításban leírtakat és 
pontosan tartsa be a 
biztonsági előírásokat!

hajlakk: 1 199Ft
11,10 Ft/db

/csomag

Kapható 07.17-től 
a készlet erejéig!

-50 Ft

249
Ft/doboz

299 Ft helyett

3 Ft/2 516/3 145/4 193 332 516/3 145/4 193,33

-23 %

129
Ft/üveg

169 Ft helyett
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ALDI. Jobban. Okosabban.07.14. csütörtöktől 

-20 %

479
Ft/csomag

599 Ft helyettMarhasonka
füstölt, főtt 
natúr vagy 
borsos vagy 
paprikás-chilis 
100 g/csomag
4 790 Ft/kg4 790 Ft/k

Leberkäse 
sült húskenyér
többféle 
400 g/darab
1 497,50 Ft/kg

-50 Ft

229
Ft/csomag

279 Ft helyettCSABAHÚS
Snack kolbász
csemege vagy csípős
100 g/csomag 
2 290 Ft/kg

Fekete-erdei 
sonka
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

-25 %

599
Ft/csomag

799 Ft helyett

-25 %

599
Ft/darab

799 Ft helyett
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UL
Ő K

MA

07.16. szombatig 

-27 %

399
Ft/csomag

549 Ft helyett

MILFINA 
Szeletelt sajtmix 
250 g/csomag 
1 596 Ft/kg1 596 Ft/k

FRI-FRU
Gyümölcsös,  
élőflórás 
aludttej
többféle
200 g/pohár

199Ft
995 Ft/kg

/pohár

ÚJ TERMÉK!

ÚJ TERMÉK!

DANONE
Actimel
epres vagy 
vegyes gyümölcsös
4 x 100 g/csomag
937,50 Ft/kg

Kinder tejszelet
140 g (5 x 28 g)/csomag 
3 035,71 Ft/kg ,

-22 %

425
Ft/csomag

545 Ft helyett

MILFINA
Gyümölcsös, réteges
joghurt
epres vagy 
áfonyás vagy
sárgabarackos
200 g/pohár

159Ft
795 Ft/kg

/pohár

DESIRA
Desszert jellegű 
sajtkészítmény
vaníliás vagy
epres vagy 
cseresznyés
500 g/tégely

449Ft
898 Ft/kg

/tégely

ÚJ TERMÉK!

279Ft
1 116 Ft/l

/palack

PURE FRUITS
Smoothie
többféle 
250 ml/palackp

ALMARE SEAFOOD
Bismarck 
hering
400 g/üveg
1 813,64 Ft/kg 
(töltőtömeg)(

-20 %

399
Ft/üveg

499 Ft helyett

499Ft
2 495 Ft/kg

/tégely

ÚJ TERMÉK!

Hummus 
csicseriborsó-püré
szezámos vagy 
pikáns vagy
pesztós
200 g/tégelyg g

Májpástétom
natúr vagy szemcsés 
vagy metélőhagymás 
175 g/tégely
1 708,57 Ft/kg1 708,57 F

-25 %

299
Ft/tégely

399 Ft helyett

-20 %

375
Ft/csomag

469 Ft helyett

hárár

g
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ELLENŐRZÖTT
0000040927

visszazárható 
tasakban

1 499 Ft

/készlet

lézer

39 990 Ft

/darab

WORKZONE
Bütüző és gérvágó fűrész*
• a gyors, tiszta és pontos vágáshoz
• a forgatható és dönthető fűrészfejjel dupla 

gérvágás is végezhető
• 60 fogú, Ø 25,5 cm, fűrészlappal és 48 fogú,  

Ø 25,5 cm fűrészlappal
• forgóasztal pontos dőlésszög-beállítással,  

-45° és +45° között
• a fűrészfej balra 0 - 45° között fokozatmentesen 

dönthető
• előkészítés befogatóhoz, a munkadarab  

biztos rögzítése érdekében
• forgácsgyűjtő és kétoldali támaszték
• beépített lézer és LED világítás
• hálózati feszültség: 230V ~ 50 Hz
• teljesítmény: 1 900 W
• tömeg: 13 kg
39 990 Ft/db

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

a mágneses tányér és a mágneses 
tálak nemesacélból készültektálak nemesacélból készültektálak nemesacélból kéélból készülteszültekk

rendkívül erős mágnesek

felmágnesező/
lemágnesezőnagy mágneses tál

ellenőrző szerszám-
készlet, 2 részes

kicsi mágneses 
tálkészlet, 2 részes

mágneses tányér

999 Ft

/készlet/darab

WORKZONE
Kábelzár*
• többfunkciós acélkábel időjárásálló lakattal: többféle 

célra, pl. kerti bútorok és kerékpárok biztonságos tárolásához, 
kábelhossz: 3 vagy 5 m vagy

• számzáras kábelzár: automatikus feltekerő mechanizmussal 
az optimális méret beállításához, 4 számjegyes számkom-
binációs zárral, 10 000 különböző kombinációs lehetőséggel, 
kábelhossz: 1 m

2 499 Ft/db

mini mágneses tányér-
készlet, 2 részes

mágneses sín

kábelhossz: 1 m
2 499 Ft/db

ányér és a mágnesesányér és a mágnesenesess kicsi mágneseskicsi mágnesessscciikkkkikics sseennnnggggáámmmmmmiii mágnei mágnes sseeees

2 999 Ft

/készlet

108557B4

WORKZONE
Elektrotechnikai csavarhúzó-
készlet, 8 részes*
króm-vanádium acélból készült, védőszige-
teléssel 1 000 V-ig, feszültségellenőrzés:  
125 - 250 V, feketített hegy, speciálisan 
edzett és mágnesezett, ergonomikus 
kialakítású nyél, felakasztáshoz való lyukkal 
ellátva, a készlet tartalma: 
• 4 darab lapos csavarhúzó, 
• 3 darab Philips csavarhúzó és 
• 1 darab feszültségmérő
8 darab/készlet
2 999 Ft/készlet

WORKZONE
Mágneses eszközök*
használhatóak műhelyben, háztartásban vagy 
garázsban
• mini mágneses tányérkészlet, 2 részes:  

Ø 10,8 cm vagy
• kicsi mágneses tálkészlet, 2 részes:  

méret: 6,4 x 24/22,5 cm vagy
• ellenőrző szerszámkészlet, 2 részes:  

a nehezen hozzáférhető helyekhez, a készlet 
tartalma: 1 darab ellenőrző tükör (kihúzható 
63 cm-ig) és 1 darab mágneses szerszám LED 
lámpával (kihúzható 80 cm-ig) vagy

• nagy mágneses tál: méret: 14 x 24 cm vagy
• mágneses sín: méret: 46 x 2,5 x 1,5 cm vagy
• felmágnesező/lemágnesező vagy
• mágneses tányér: Ø 15 cm
2 vagy 1 darab/készlet
499,50 Ft/db / 999 Ft/készlet/db

WORKZONE
Kábelkötöző-készlet, 500 darabos*
kiváló minőségű és rendkívül erős nylonból készült, 
fekete vagy átlátszó/fehér, többféle hosszúságban
500 darab/készlet
1 499 Ft/készlet

2 499 Ft

/darab
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799 Ft

/flakon

kábel nélküli munkavégzés

12 990 Ft

/darab

WORKZONE
Akkus multifunkciós szerszám*
• kaparás, fűrészelés, vágás és csiszolás egy készülékkel
• 5 000 - 19 000 ford./perc között változtatható fordulatszám
• számos tartozékkal: merülő fűrészlap, kaparó, csiszolólap, 

20 darab csiszolópapír, gyémánt fűrészlap, HSS fűrészlap 
és porszívó adapter

• akkutöltési állapot kijelzéssel
12 990 Ft/db

1 599 Ft

/készlet/darab

399 Ft

/csomag

kötélzsinór

univerzális kötél
lezáró 
szalag

beltéri és kültéri 
használatra egyaránt 
alkalmas

Versuchs- und
Prüfanstalt
Remscheid

Quality
tested

Güte-
geprüft

a WORKZONE akkus multi-
funkciós szerszámhoz

2 299 Ft

/készlet

padlóburkoló-/
beépítőkészlet

univerzális készlet

drótkefe-készlet, 
3 részes:

14“ drótkefe 
kaparóval

WORKZONE
Ragasztók*
• faragasztó, 225 g: alkalmas fa munkadarabok szerelési ragasztásához, valamint bel- 

és kültéri fuga- és felületragasztáshoz vagy
• javítógyurma, 56 g: vegyszerálló, kikeményedés után csiszolható és fúrható, fém, 

beton, kerámia, porcelán, műkő és natúrkő feltöltéséhez és javításához vagy
• extra erős ragasztó, 40 g: átlátszó, vízálló, elasztikus, hőálló, alkalmas fémhez, 

tükörhöz, kerámiához, fához, műanyaghoz, stb. vagy
• kétkomponensű, extra erős ragasztó, 28,5 g: fém, műanyag, kerámia, porcelán, fa, 

műkő, natúrkő, bőr, stb. gyors ragasztásához vagy
• kétkomponensű MMA ragasztó, 28,5 g: nagy teljesítményű ragasztáshoz fémre, 

műanyagra, porcelánra, kerámiára, műkőre, natúrkőre, bőrre, fára, stb., kikeményedés 
után mechanikusan megmunkálható és lakkozható vagy

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

225 g, 56 g, 40 g, 28,5 g vagy 20 g/csomag/tubus
3 551,11/14 267,86/19 975/28 035,09/39 950 Ft/kg

799 Ft

/csomag/tubus

t

WORKZONE
Multifunkciós szerszám tartozékkészlet*
gyorscserélő rendszerrel
• univerzális készlet, 23 részes: fűrészlappal, merülő fűrészlappal, kaparóval és csiszolólapokkal vagy
• burkolókészlet, 4 részes: recézett fűrészlappal, fugaeltávolító pengével, kaparóval és karbid fűrészlappal vagy 
• padlóburkoló-/beépítőkészlet, 4 részes: fűrészlappal, 2 darab merülő fűrészlappal és kaparóval
2 299 Ft/készlet

burkolókészlet

ALIO
Speciális tisztítószer*
• matricaeltávolító: eltávolítja a matricák, címkék vagy ragasztószalagok  

maradványait, oldószer és aerosil alapú vagy
• szilikonfuga-eltávolító: eltávolítja a kiszáradt szilikonfuga maradványokat  

a csempékről és ablakokról a fürdőszobában, a konyhában és az egész házban,  
oldószer és aerosil alapú vagy

• olajfolt-eltávolító: eltávolítja az olajfoltokat, illetve a gázolaj vagy  
benzinmaradványokat nedvszívó és nem nedvszívó felületekről,  
oldószer, narancsterpén és aerosil alapú vagy

• rozsdafolt-eltávolító: eltávolítja a rozsdafoltokat térkőről, natúrkőről és  
betonról, márványról, gránitról, stb., oldószer, tenzid és tioglikolát alapú

250 ml/flakon
3 196 Ft/l

WORKZONE
Speciális kefekészlet*
• drótkefe-készlet, 3 részes: 1 darab nylon- és rézdrót, 1 darab réz- és nemesacél drót,  

1 darab nylon- és nemesacél drót, méret: 20,5 x 4 x 3 cm vagy
• 14” drótkefe kaparóval: szennyeződések eltávolításához, a drótkefe kiváló minőségű 

szénacélból, a kaparó acélból készült, méret: 33,5 x 4 x 9 cm vagy
• drótkefe kétkezes nyéllel: nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé, rendkívül sűrű szálú, 

ideális erősen szennyezett felületek tisztításához, a drótkefe kiváló minőségű  
szénacélból készült, méret: 24 x 14 x 5 cm

3 vagy 1 darab/készlet
1 599 Ft/készlet/darab

drótkefe kétkezes 
nyéllel

burkolózsinór

szárítókötél

WORKZONE
Kötél vagy spárga*
• spárga: 3 darab 40 m-es  

gombolyag vagy
• lezáró szalag: 50 m vagy
• burkolózsinór: 50 m vagy
• kötélzsinór, fonott: 50 m vagy
• kőműves kötél: 50 m vagy
• többfunkciós kötél: 20 m vagy
• szárítókötél: 15 m vagy
• univerzális kötél, fonott: 7,5 m
3 x 40 m, 50 m, 20 m, 15 m vagy 7,5 m/csomag
3,33 / 7,98 / 19,95 / 26,60 / 53,20 Ft/m

spárga

...vakolathoz ...csempék vágásáhozideálisan alkalmaz-
ható... profillécekhez

WORKZONE
Szilikon vagy építési ragasztó vagy akril*
• építési ragasztó: fa, kő, műanyag, fém, beton, stb. ragasztásához, 

oldószermentes, gyorsan szárad, kikeményedés után vízálló és  
-20 °C és +80 °C között hőálló vagy

• szilikon: beltérre és kültérre, gombagátló, átlátszó, szürke vagy  
fehér, kikeményedés után -30 °C és +150 °C között hőálló vagy

• akril: vakolat- és falrepedések kitöltéséhez, valamint csatlakozó 
fugákhoz, festhető, kikeményedés után ellenáll az időjárásnak és  
-20 °C és +80 °C között hőálló

310 ml/tubus
1 932,26 Ft/l

599 Ft

/tubus

rozsdafolt-
eltávolító, 

olajfolt-
eltávolító:

szilikon-
fuga-

eltávolító:

szilikonfuga-
eltávolító, 

olajfolt-
eltávolító:

javítógyurma, 
pillanat-
ragasztó, 
kétkom-
ponensű 

ragasztók:

javító-
gyurma, 
kétkom-
ponensű 

extra erős 
ragasztó:

kétkom-
ponensű  

MMA
ragasztó:

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) 
Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/ 
informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-
hulladek/ oldalon talál.
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ALDI. Jobban. Okosabban.Jobban. Okosabban.07.14. csütörtöktől ALDI. Jobban. Okosabban.

PIATNIK
Nyári kártyajátékok*
Wizard vagy Aranyásók vagy 
Vigyáz(z) 6! kártyajáték
1 999 Ft/csomag 1 999 Ft

/csomag

különböző színek és 
modellek

CRANE
Kerékpáros aláöltözet*
trikó és alsónadrág vagy normál szabású alsó vagy retró alsó, az alsó párnázott 
betéttel, az elasztánnak köszönhetően kényelmes viselet, színes díszítő varrásokkal, 
antimikrobiális, légáteresztő, nedvességszabályzó, gyorsan szárad
női méret: 36 - 44
férfi méret: 48 - 56
3 999 Ft/garnitúra

3 999 Ft

/garnitúra

MEDION
Rádióvezérelt rádiós ébresztőóra*
• 2 ébresztési idő, ébresztés rádió vagy figyelmeztető 

hangjelzés segítségével
• PLL-URH rádió
• automatikus és manuális adókeresés
• 12/24 órás időkijelzés
• emelkedő ébresztési hangerő (rádió üzemmód esetén)
• figyelmeztető hangjelzés intervallum (lassú -> gyors)
• elalvás automatika (120 percig)
• szundi funkció (60 percig)
• rövid ébresztés
• a kijelző fényereje szabályozható (4 fokozat)
• automata kijelző-sötétítés (23:00 - 06:00)
• méret (szé x ma x mé): kb. 21 x 9,7 x 9,3 cm
6 999 Ft/db

6 999 Ft

/darab

MAGINON
Bluetooth selfie bot*
• max. 48 cm-ig kihúzható
• behajtható okostelefon-tartóval
• gombelemekkel
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

kompakt kivitel - 
bármely kézitáskában elfér

kényelmes kioldás 
a nyélen, Bluetooth 
alapú távirányítóval

/darab

fekete, pink vagy zöld színben

párnázott betét 
bevonata:

érelt rádiós ébresztőóra
dő, ébresztés rádió vagy figyelmeztető 

gítségével
ó
és manuális adókeresés

a*
ő

Bestseller DVD film*
többféle cím
1 990 Ft/db

1 990 Ft

/darab

Nyári kártyajátékok
Wizard vagy Aranyásók vagy 
Vigyáz(z) 6! kártyajáték
1 999 Ft/csomag

nagyméretű, könnyen 
olvasható kijelző

az idő, a dátum és  
a rádióadók automatikus 

beállítása

telefon nélkül kapható

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.

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

DISSIMIO
Női pizsama*
100 % pamut, többféle nyakkivágással, 
különböző egyszínű vagy nyomott  
mintás modellek, kellemes viselet
• felsőrész: hosszú vagy rövid ujjú és
• nadrág: rövid vagy hosszú fazon
méret: 36/38 - 44/46
2 999 Ft/garnitúra

2 999 Ft

/garnitúra

BLUE MOTION
Női parafa talpú papucs*
a láb formájához igazodó, mélyített kiképzésű 
belső talp, bőr fedőtalp, könnyű járótalp
méret: 37 - 41
2 499 Ft/pár

2 499 Ft

/pár

SILCADA
Női combfix*
elegáns csipkével, átlátszó, selymes  
csillogású, tökéletesen illeszkedik és 
biztosan tart, finoman megerősített 
lábujjrész
méret: 36/38 - 44/46
1 199 Ft/pár

1 199 Ft

/pár

SKIN TO SKIN
Női fehérnemű*
• női alsó vagy tanga, 2 darab: elegáns  

csipkebetétekkel 
méret: 36/38 - 44/46 vagy

• melltartó, 1 darab: innovatív megoldások, csipke 
hátrésszel vagy csipkeszalagokkal, varrás nélküli, 
előformázott kosár 
méret: 75 - 80 A, B, C, 85 B, C 

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

2 999 Ft

/csomag/darab

különböző színek és 
modellek

OMBIA
Bőrápoló krém*
• körömvirágkrém: ápolja és védi az 

érzékeny, érdes bőrt, körömvirág olajjal, 
E-vitaminnal és panthenollal vagy

• olívás krém: intenzíven ápolja az erősen 
igénybevett és érdes bőrt, shea vajjal,  
E-vitaminnal és panthenollal vagy

• kamillás krém: természetes szójaolaj  
kamillakivonattal kombinálva, hatóanyaga  
a bisabolol, mely nyugtatja az érzékeny bőrt, 
valamint a glicerin, mely megelőzi a bőr 
kiszáradását

100 ml/tubus
3 990 Ft/l

399 Ft

/tubus

OMBIA HAIR
Hajkefe*
többféle kiváló minőségű, professzionális 
műanyag hajkefe, kíméletes a fejbőrhöz  
és a hajhoz
599 Ft/db

599 Ft

/darab

OMBIA MED
Urea kézápoló vagy lábápoló*
• kézápoló krém: 5 % ureatartalommal, mely 

intenzíven hidratálja és ápolja a száraz és 
igénybevett bőrt vagy

• lábápoló balzsam: 10 % ureatartalommal  
és értékes jojobaolajjal, óvja és ápolja  
a különösen száraz bőrt 

150 ml/tubus
3 326,67 Ft/l

499 Ft

/tubus
nem tartalmaz illat- és 
színezőanyagot

s ss

ACTIVE MED
Csuklós vérnyomásmérő*
• teljesen automata, oszcillometrikus vérnyomásmérés a csuklón
• klinikailag igazolt, nagyfokú mérési pontosság
• a mérési folyamat már a felpumpáláskor elkezdődik
• 2 x 60 mérési érték tárolására alkalmas memória
• WHO általi besorolás a vérnyomás könnyebb értékelése érdekében
• minden mérési érték (szisztolés és diasztolés vérnyomás, pulzus) 

egyszerre áttekinthető
• dátum- és időkijelzés
• automatikus felpumpálás és levegő leengedés
• ritmuszavar (aritmia) felismerése
• automatikus kikapcsolás és az elem töltöttségi szintjének kijelzése
• tárolótasakkal és elemmel
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

könnyen kezelhető

különböző színek 
 és modellek

extra méretű,  
könnyen olvasható 

LCD kijelző

, 

en 

aga 
 bőrt, 

r 

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati  
utasításban leírtakat és pontosan tartsa be  
a biztonsági előírásokat!
 
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.

innovatív 
hátmegoldások

elöl záródik

A 
szabvány alapján 
tesztelve.

károsanyag-
tartalom
illeszkedés

kidolgozás

OMBIA H
Hajke
többféle
műany
és a haj
599 Ft/

OM
H
O
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ALDI. Jobban. Okosabban.07.17. vasárnaptól

DANONE
Oikos Extreme 
joghurt*
• epres vagy
• őszibarackos
2 x 110 g/csomag
1 359,09 Ft/kg

299 Ft

/csomag

LYTTOS
Görög olívaolaj*
extra szűz, I. osztályú  
• Kolymbari vagy
• Peza vagy
• Kalamata
500 ml/üveg
2 598 Ft/l

1 299 Ft

/üveg

*

Ft

Pita
elősütött kenyérlepény 
• natúr vagy 
• paradicsomos és sajtos vagy 
• olívás és kecskesajtos
300 g/csomag 
996,67 Ft/kg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

DESIRA
Görög joghurt 
többféle
4 x 150 g/csomag 
665 Ft/kg665 Ft/kg

DANONE
Oik E t /

LYTTOS
Feta sajt
• klasszikus vagy 
• light
250 g vagy 200 g/csomag
1 996/2 495 Ft/kg

-22 %

499
Ft/csomag

645 Ft helyett
-100 Ft

699
Ft/doboz

799 Ft helyett

• klassz
• light
250 g v
1 996/2

FF

6

LYTTOS
Halloumi 
grillsajt
• natúr vagy
• chilis vagy
• bazsalikomos
250 g/doboz
2 796 Ft/kg

OLYMPUS DAIRY
Fetás sajtkrém*
• natúr vagy
• olívás
150 g/tégely
3 326,67 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes: 
07.17-től 07.20-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes: 
07.17-től 07.20-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes: 
07.17-től 07.20-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes: 
07.17-től 07.20-ig!

Ft

499 Ft

/tégely
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ÍZUTAZÁS
Görög

PYROS
Ouzo*
hagyományos recept szerint, 
válogatott gyógynövényekből és 
ánizsból készült, gondos desztillá-
lással, tisztán, jéggel vagy longdrink 
formájában is fogyasztható
38 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
2 855,71 Ft/l

1 999 Ft

/üveg

LYTTOS
Nugát szelet*
görög, fehér nugát  
krétai mézzel
• mandulás vagy
• mandulás - áfonyás vagy
• földimogyorós - narancsos
4 x 35 g/csomag
4 278,57 Ft/kg

599 Ft

/csomag

egyenként 
csomagolva

vagy
ncsos

Ft

t t
vava

LYTTOS
Görög finomságok*
• rizzsel töltött szőlőlevél vagy
• fehér óriásbab paradicsomos 

szószban vagy
• zöldbab paradicsomos  

szószban
280 g/üveg
1 960,71 Ft/kg 549 Ft

/üveg
280 g/üveg
1 960,71 Ft/kg

LYTTOS
Görög antipasti*
• görög sajttal töltött zöld olívabogyó vagy
• görög sajttal töltött piros paprika vagy
• grillezett zöldségek napraforgóolajban
280 g/üveg
4 368,75 Ft/kg 
(töltőtömeg)

699 Ft

/üveg

LYTTOS
Görög óriás 
olívabogyó*
1 600 g/üveg
2 116,47 Ft/kg  
(töltőtömeg)

TSOLIAS
Retsina*
görög száraz fehérbor, 
ideális rozmaringos  
báránylapockához, sajtokhoz 
vagy fűszeres előételekhez
11 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
932 Ft/l

699 Ft

/üveg

KNORR
Gyros alap
fokhagymás dresszinggel 
40 g/csomag
6 725 Ft/kg

gy gg
/csomag

5 Ft/kg -20 %

269
Ft/csomag

339 Ft helyett

LYTTOS
Gyros pizza
350 g/doboz
1 425,71 Ft/kg -28 %

499
Ft/doboz

699 Ft helyett

LYTTOS 
Görög olívabogyó
• zöld olívabogyó vagy 
• kalamata olívabogyó
350 g/üveg
1 495 Ft/kg 
(töltőtömeg)

3
1

állandó 
kínálatunkból

Érvényes: 
07.17-től 07.20-ig!

állandó 
kínálatunkból

Érvényes: 
07.17-től 07.20-ig!

1 799 Ft

/üveg

okhoz 
hez

t

1 495 Ft/kg
(töltőtömeg) -33 %

299
Ft/üveg

449 Ft helyett

állandó 
kínálatunkból

Érvényes: 
07.17-től 07.20-ig!
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07.14 - 07.20. csütörtöktől szerdáig ALDI. Jobban. Okosabban.

Ön a termékek megvásárlása esetén a feltüntetett összeggel 
a Bátor Tábort támogatja. Segítsünk együtt!

MILFINA
Flecki Puding
többféle
2 x 125 g/csomagg

Kakaókrém mogyoróval
750 g/üveg

PURE FRUITS
Alma vagy narancs vagy
multivitamin
100 %-os gyümölcslé
6 x 0,2 l/csomag
értékesítési egység:
6-os csomag

229Ft
916 Ft/kg

/csomag

6 Ft/kg

50 Ft

549Ft
457,50 Ft/l

/csomag

7,50 Ft/l

150 Ft

899Ft
1 198,67 Ft/kg

/üveg

8,67 Ft/kg

150 Ft

399Ft
399 Ft/csomag/darab

/csomag/darab

omag/darab

150 Ft

MAITRE PATISSIER
Tejes zsemle
tejes zsemle vagy
tejes zsemle tejcsokoládé 
darabokkal
400 g/csomag

599Ft
1 497,50 Ft/kg

/csomag

7,50 Ft/kg

200 Ft

ACTIVE MED
Sebtapasz
többféle
100, 80 vagy 1 darab/csomag
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07.14 - 07.20. csütörtöktől szerdáig

SZUPER

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

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

799 Ft

/csokor

Banánfa
12 cm-es cserépben
599 Ft/db 599 Ft

/darab

Cordyline
12 cm-es cserépben
999 Ft/db

999 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

mérsékelten 
vízigényes
közepesen
fényigényes

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

FA
NT

ASZTIKUS

ÁR

GARDENLINE
Kerti hibiszkusz*
19 cm-es cserépben, magasság cseréppel együtt: 
min. 55 cm, különböző színű virágok, kültérre, 
fagytűrő, virágzási idő: júniustól októberig
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

99
Ft/darab

Csemegekukorica
I. osztály 
/darab
99 Ft/db

Ft/darab

Kígyóuborka
I. osztály 
/darab
99 Ft/db 99

Ft/darab

Csemegekekukukkukkkkkkkorororororiciiiiccicicaaaaa
I. osztály

399 
Ft/kg

Nektarin
I. osztály 
/kg 
399 Ft/kg

299
Ft/kg

TV paprika
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

ik

Főzőtök
I. osztály 
/kg 
129 Ft/kg

129
Ft/kg

199
Ft/kg

Sárgadinnye
I. osztály 
/kg 
199 Ft/kg

Kála
11 cm-es cserépben 
többféle színben
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

ALDI | 15
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ÉRVÉNYES KIZÁRÓLAG 07.16. SZOMBATON ÉS 07.17. VASÁRNAP

HÉTVÉGI AKCIÓMÁNIA
RUFUS 
Teljes értékű  
kutyaeledel 
10 kg/csomag
199,90 Ft/kg

BELMONT
Kávé 3 az 1-ben vagy 
2 az 1-ben
10 x 18 g vagy  
10 x 14 g/csomag 
1 216,67/1 564,29 Ft/kg

-300 Ft

1 999
Ft/csomag

2 299 Ft helyett

-25 %

449
Ft/üveg

599 Ft helyett

1 216,67/1 564,29 Ft/kg

-37 %

219
Ft/csomag

349 Ft helyett

-37 %

529
Ft/kg

849 Ft helyett

-39 %

169
Ft/pohár

279 Ft helyett

349
Ft/kg

Sárgabarack
I. osztály 
/kg
349 Ft/kg

MILFINA 
Tejföl
20 % zsírtartalom 
450 g/pohár
375,56 Ft/kg

TOLNAI
Sauvignon Blanc
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű  
száraz fehérbor 
0,75 l/üveg
598,67 Ft/l

BE LIGHT
Baromfi felvágott
klasszikus vagy zöldborsos 
100 g/csomag
2 990 Ft/kg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

SZÁRAZ

TOLNA

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C 

SALÁTÁK,  
PULYKAHÚS, 

HALAK

HÚSMESTER
Csirkecomb farrésszel
védőgázas csomagolásban
/kg
529 Ft/kg

Hegyes erős 
paprika
I. osztály 
/darab 
39 Ft/db

39
Ft/darab

Kiváló minőségű magyar 
tejföl az Alföldi Tej Kft-től!

07.16 - 07.17. szombat - vasárnap
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