
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 12.01. CSÜTÖRTÖKTŐL 12.07. SZERDÁIG    

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termék- 
illusztrációk csupán elkészítési, ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csoma-
golásban 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. 48. hét

aldi.hu
adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A ter

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

g

-140 Ft

799
Ft/csomag

939 Ft helyett

12.01. CSÜTÖRTYES 112.01. CSÜVÉNYYES: 112.01
SZENTKIRÁLYI
Ásványvíz
szénsavas vagy 
szénsavmentes vagy 
enyhén dúsított 
1,5 l/palack
59,33 Ft/l59,33 Ft/l5

-25 %

89
Ft/palack

119 Ft helyett

-31 %

149
Ft/csomag

219 Ft helyett

GARTENGOLD
Zöldborsó
extra zsenge 
450 g/csomag
331,11 Ft/kg

MY LIVING STYLE
Üveg karácsonyfadísz, 
24 darab*
24 darab/csomag
2 499 Ft/csomag

2 499 Ft

/csomag

TOY.TOY.TOY
Univerzális tábla*
6 999 Ft/készlet6 999 Ft

/készlet

CROFTON
Elektromos só- és borsőrlő*
kerámia őrlőművel és beépített világítás-
sal, az őrlés erőssége fokozatmentesen 
állítható, max. töltési mennyiség: 60 ml, 
magasság: 23 cm
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

BEVIZSGÁLT BIZTONSÁG

használhatóság

tartósság

különböző  
színekben

elemekkel együttelemekkel együttelemekkel együtttt

könnyen, egy kézzel 
kezelhető

BELLASAN
Kockamargarin
70 % zsírtartalom 
250 g/darab 
436 Ft/kg

KALENDÁRIUM
ADVENTI

NYERJEN! 

10 X  

HAVI 100 000 FT  

EGY ÉVEN ÁT! 

A részleteket és a játékszabályzatot keresse  
az üzletekben és az aldi.hu oldalon!

MINDENNAP MEGLEPETÉS!  
MINDENNAP ALDI!

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.

tartalom 
nélkül

arin -35 %

109
Ft/darab

169 Ft helyett

Készüljön velünk az ünnepekre és keresse  
naponta megjelölt ajánlatainkat! 
Vásároljon és játsszon 2016. december 1. és  
december 24. között minden nap és nyerje meg  
a 10 darab éves bevásárlás egyikét!

TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 14 - 15. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 11. OLDALON!

MY LIVING STYLE

12.01. csütörtöktől
CROFTON

 vasáárnnaptól

 vasáárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 13. OLDALON!



ALDI. Jobban. Okosabban.12.01. csütörtöktől 

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

SIXTUSBRÄU
Világos sör
4,2 % alkoholtartalom 
0,5 l/doboz
258 Ft/l

NUTOKA
Duo-krém
750 g/üveg
932 Ft/kg

SNACK FUN 
Földimogyoró 
wasabi-
bundában
150 g/csomag
1 993,33 Ft/kg

SOLO 
Balzsamos  
papír 
zsebkendő 
4 rétegű 
12 x 10 darab/csomag

RUFUS
Kutyaszalámi
baromfi vagy marha
1 kg/darab
199 Ft/kg

-22 %

699
Ft/üveg

899 Ft helyett

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett

MILFINA
Füstölt sajtszeletek
chilis vagy sonkás vagy natúr
175 g/csomag
1 708,57 Ft/kg

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

Royal baromfisonka
csirkemellsonka vagy 
paprikás csirkemell- 
sonka vagy  
pulykamellsonka 
125 g/csomag
3 192 Ft/kg

MILFINA
Cottage Cheese
natúr 20 % vagy 
natúr 0,9 % vagy 
laktózmentes natúr 20 %  
zsírtartalommal vagy 
fűszeres vagy 
metélőhagymás  
250 g/tégely
996 Ft/kg

-21 %

249
Ft/tégely

319 Ft helyett

Olasz felvágott vagy
Disznósajt 
szeletelt
150 g/csomag 
993,33 Ft/kg

-20 %

199
Ft/darab

249 Ft helyett

oróoró

S
B

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

-23 %

129
Ft/doboz

169 Ft helyett

Baguette
115 g/darab
686,96 Ft/kg

399Ft
3,33 Ft/db

/csomag

k
úr -25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

-20 %

79
Ft/darab

99 Ft helyett

Csirkecomb
alsó- vagy felsőcomb 
vákuumcsomagolt 
/kg 
599 Ft/kgg

-33 %

599
Ft/kg

899 Ft helyett

Érvényes  
12.01-től 12.07-ig!
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12.03. szombatig 

Kapható 12.01-től 
a készlet erejéig!

349Ft
7 122,45 Ft/kg

/doboz

699Ft
7 132,65 Ft/kg

/doboz

SCHOGETTEN
Csokoládé-
kockák
étcsokoládés vagy
mogyorós vagy 
epres-joghurtos
33 g/doboz

FERRERO
Tic Tac Simpsons*
fánk- vagy rágógumi- vagy
áfonyaízű
49 g vagy 98 g/doboz

CHOCEUR 
Jumbo ropogós
ostyaszelet
mogyorós vagy 
mogyorós- 
nugátos vagy 
kókuszos 
150 g/doboz

PEZ
Cukorka- 
adagoló vagy 
-utántöltő 
többféle
17 g + adagoló vagy 
102 g/csomag

CHOCEUR
Ropogós csokoládés 
szelet
tejcsokoládés vagy  
étcsokoládés
10 x 18 g/doboz
2 772,22 Ft/kg

WRIGLEY’S
Orbit vagy  
Orbit for Kids
rágógumi
többféle
14 g vagy 
13 g/csomag
7 071,43 / 
7 615,38 Ft/kg

oládés -100 Ft

499
Ft/doboz

599 Ft helyett

ds -26 %

99
Ft/csomag

135 Ft helyett

149Ft
4 515,15 Ft/kg

/doboz

399Ft
399 Ft/csomag /  

3 911,76 Ft/kg

/csomag

Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy 
a figurák kínálata 

üzletenként eltérő 
lehet! 499Ft

3 326,67 Ft/kg

/doboz

Csokoládészelet 
Bounty Trio vagy Twix Xtra vagy 
Snickers 2 Pack vagy Mars 2 Pack 
85 g, 75 g vagy 69 g/csomag
1 517,65 / 1 720 / 1 869,57 Ft/kg

Pörkölt, héjas 
földimogyoró
/kg
799 Ft/kg

-27 %

129
Ft/csomag

179 Ft helyett

g
799 Ft/kg

-20 %

799
Ft/kg

999 Ft helyett

Csoko
Bounty
Snickers

IKU
AKCIÓBAN
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ALDI. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

vasárnaaaptól

MILFINA
Tejföl
20 % zsírtartalom
175 g/pohár
565,71 Ft/kgg

Kapható 12.04-től 
a készlet erejéig!

139Ft
695 Ft/kg

/pohár

LOMEE
Majonéz vagy 
remuládmártás
500 ml/flakon
718 Ft/l

-30 %

139
Ft/csomag

199 Ft helyett

-25 %

449
Ft/csomag

599 Ft helyett

99
Ft/pohár

119 Ft helyett

299
Ft/csomag

319 Ft helyett
Csemege sonka
natúr vagy 
borsos vagy
zöldfűszeres vagy 
chilipaprikás
100 g/csomag
2 990 Ft/kg

NEW LIFESTYLE 
Szeletelt sajtok 
csökkentett  
zsírtartalommal 
Gouda vagy Maas- 
damer vagy Tilsiter 
200 g/csomag 
2 245 Ft/kg

-20 %

359
Ft/flakon

449 Ft helyett

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

-70 Ft

349
Ft/darab

419 Ft helyett

-22 %

349
Ft/csomag

449 Ft helyett

Baromfirúd
1 kg/darab
349 Ft/kgg

DESIRA
Gyümölcsjoghurt 
gabonával
többféle
250 g/pohár
396 Ft/kg

MÜLLER
Tejberizs*
mogyorós vagy pisztáciás vagy 
csokoládés-kókuszos vagy 
csokoládés-vaníliás
200 g/pohár

-23 %

99
Ft/pohár

129 Ft helyett

LE GUSTO
Darált paprika
csípős vagy csemege
200 g/üveg
995 Ft/kg

-20 %

199
Ft/üveg

249 Ft helyett

CSÁSZÁR 
Spagetti
4 tojásos 
500 g/csomag 
278 Ft/kg

Cabanossi 
kolbász
natúr vagy 
sajtos vagy
csípős 
150 g/csomag
2 326,67 Ft/kg
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szerdáááig

Kapható 12.04-től 
a készlet erejéig!

Kapható 12.04-től 
a készlet erejéig!379Ft

1 895 Ft/l

/üveg

139Ft
556 Ft/l

/doboz

ASIA
Kókusztej
400 ml/doboz 
747,50 Ft/l

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

ALMARE SEAFOOD
Aprított tonhal
növényi olajban
185 g/doboz
1 770,37 Ft/kg
(töltőtömeg)

ALIO 
Gépi mosogatótabletta 
100 darab/doboz
11,99 Ft/db

BAR ITALIA 
Szemes kávé
500 g/csomag
1 998 Ft/kg

FOLIO
Szemeteszsák füllel
20 literes
50 darab/csomag
5,98 Ft/db

SHAH 
Macskaalom 
10 l/csomag
66,90 Ft/l

TÖRLEY
Pezsgő*
édes vagy 
száraz
0,2 l/üveg

HELL
Energiaital*
Strong Apple vagy 
Cool Blueberry vagy 
Cool Mango
0,25 l/doboz

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

-20 %

239
Ft/doboz

299 Ft helyett

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

-80 Ft

669
Ft/csomag

749 Ft helyett

-22 %

349
Ft/csomag

449 Ft helyett

-200 Ft

999
Ft/csomag

1 199 Ft helyett

BELLA
Fine Sensation ostyaszelet
300 g/csomag
1 996,67 Ft/kg

elet -100 Ft

599
Ft/csomag

699 Ft helyett
Virágméz
250 g/flakon
1 756 Ft/kg

-60 Ft

439
Ft/flakon

499 Ft helyett

-400 Ft

1 199
Ft/doboz

1 599 Ft helyett

LOMEE
Ételecet
20 %-os savtartalommal 
1 l/flakon
119 Ft/l

119
Ft/flakon

139 Ft helyett

ÉDES VAGY
SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

6 - 8 °C 
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ELKÉSZÍTÉS: 
A zöldségeket megmossuk. A paradicsomot negyedeljük és a magjait eltávolítjuk. 
Kivágjuk a paprika magjait is, és mindkettőt egyforma kis darabokra kockázzuk fel. 
Az újhagymát felkarikázzuk és a koriandert felaprítjuk. Mindent összekeverünk, 
sózzuk-borsozzuk és 5 percre a hűtőbe tesszük. Tálalás előtt olívaolajjal és a lime 
kifacsart levével locsoljuk meg.
A tojásokat egyenként egy-egy kis csészébe törjük fel. Beleöntjük a balzsamecetet 
kb. fél liter sós vízbe, és kis lángon feltesszük forrni. A tojásokat egyenként a vízbe 
engedjük, és a vizet egy kanállal óvatosan megkeverjük. Minden tojást kb. két percig 
kell főzni.
Egy serpenyőben olívaolajat hevítünk és a tonhalsteak mindkét oldalát nagy 
lángon hirtelen megpirítjuk. A steaket nem szabad átsütni.
Tálaláskor a halat a saláta tetejére helyezzük, majd erre tesszük a posírozott tojást. 
Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk. Fogásunkat finomra aprított petrezselyemzölddel, 
limekarikákkal díszíthetjük.

Tonhalsteak
POSÍROZOTT TOJÁSSAL ÉS ÚJHAGYMASALÁTÁVAL

HOZZÁVALÓK:
4 db Gourmet tonhalsteak,  

darabonként 160 g
2 ek. Castello olívaolaj

4 db Goldland tojás
3 ek. Castello olasz balzsamecet
ízlés szerint Le Gusto tengeri só

Le Gusto fekete bors  
(fűszermalom)

A SALÁTÁHOZ:
100 g újhagyma

½ db piros, zöld és sárga paprika
1 db paradicsom

10 g friss koriander
ízlés szerint Le Gusto tengeri só

Le Gusto fekete bors (fűszermalom)
2 ek. Castello olívaolaj

½ db lime leve
ízlés szerint petrezselyemzöld

ALDI. Jobban. Okosabban.

kb. 40 perc közepesNehézségi fok: 

SZÁRAZ

OLASZORSZÁG

FŰSZERES 
SAJTOKHOZ, 

PÁROLT HÚSOK-
HOZ, SÜLTEKHEZ, 

VADÉTELEKHEZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18 °C 

SZÁRAZ

OLASZORSZÁG

PIZZÁHOZ, 
TÉSZTÁKHOZ, 

PÁROLT ÉS 
MÁJAS ÉTELEKHEZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

17 - 18 °C 

12.01. csütörtöktől

GOURMET
Tonhalsteak*
MSC-minőség
250 g/doboz
5 996 Ft/kg

oz 1 499 Ft

/doboz

GOURMET HUNGÁRIA
Szarvas- vagy 
vaddisznópörkölt 
vörösborral*
300 g/doboz
3 330 Ft/kg

GOURMET
Dél-olasz tészta-
különlegesség*
többféle
530 g/csomag
1 224,53 Ft/kg

GOURMET HUNGÁRIA

Dél olasz tészta
különlegesség*
többféle
530 g/csomag
1 224,53 Ft/kg

649 Ft

/csomag

ölt 

999 Ft

/doboz

BLUE NUN
Pezsgő 
aranylemezkékkel*
édes
0,75 l/üveg
2 665,33 Ft/l

kékkel*

1 999 Ft

/üveg

Grande Alberone*
száraz olasz vörösbor
0,75 l/üveg
3 332 Ft/l

2 499 Ft

/üveg

Primitivo 
Salento IGT*
száraz olasz vörösbor
0,75 l/üveg
2 398,67 Ft/l

1 799 Ft

/üveg

OLD COACH ROAD
Sauvignon Blanc*
új-zélandi száraz fehérbor
0,75 l/üveg
3 332 Ft/l

Grande
száraz ola
0,75 l/üveg
3 332 Ft/l

DD
Blanc*

z fehérbor

2 499 Ft

/üveg

SZÁRAZ

ÚJ-ZÉLAND

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 – 10 °C 

TENGER 
GYÜMÖLCSEIHEZ, 

HALAKHOZ, 
RIZS- ÉS ZÖLDSÉGES 

ÉTELEKHEZ

ÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

6 – 8 °C 
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75 % gyümölcstartalom

GOURMET
Gyümölcslekvár*
• mandarin-maracuja vagy
• eper-áfonya vagy
• sárgabarack-goji vagy
• meggy-gránátalma
250 g/üveg
1 996 Ft/kg

499 Ft

/üveg

GOURMET
Osztrák sajtkülönlegesség*
• Almkönig: kb. 26 % zsírtartalom vagy
• Almjuwel: kb. 34 % zsírtartalom
190 g/darab
3 678,95 Ft/kg

GOURMET
Prémium puding*
válogatott alapanyagokból
• csokoládés, 3 x 46 g vagy
• grízes-fahéjas, 3 x 40 g vagy
• bourbon vaníliás, 3 x 38 g
3 x 46 g / 3 x 40 g / 3 x 38 g/csomag
2 166,67 / 2 491,67 / 2 622,81 Ft/kg

P
v
•
•
•
3
2

GOURMET
Svájci sajtkülönlegesség*
• Appenzeller: kb. 31 % zsírtartalom vagy
• Fior delle Alpi: kb. 32 % zsírtartalom vagy
• Le Gruyère: kb. 32 % zsírtartalom
/kg
6 990 Ft/kg

GOURMET
Kecskesajtszeletek*
kb. 31 % zsírtartalom
• natúr, 150 g vagy
• olasz zöldfűszeres, 125 g vagy
• görögszénás, 125 g
150 g / 125 g/csomag
4 660 / 5 592 Ft/kg

HENRY LAMBERTZ
Weltgenuss - prémium 
kekszválogatás*
finom, vegyes ostya minőségi 
csokoládéval és a különböző 
kontinensek legfinomabb ízeivel
250 g/doboz
5 996 Ft/kg

MILFINA
Sajtválogatás*
kb. 26 % zsírtartalom
• diós vagy
• tökmagos vagy
• szarvasgombás
/kg
2 990 Ft/kg FINEST BAKERY

Vajas ostya vagy 
mandulás keksz*
250 g / 175 g/doboz
2 596 / 3 708,57 Ft/kg

499 Ft

/doboz

állandó  
kínálatunkból

MR. PERKIN’S
Prémium gyümölcstea 
20 filter, többféle 
20 x 3 g/doboz
8 316,67 Ft/kg

y
artalom

s*
om

699 Ft

/csomag

699 Ft

/darab

699 Ft

/100 g

299 Ft

/100 g

PRÉSIDENT
La Buche de Chevre Fondante*
zsíros, lágy kecskesajt 
kecsketejből készült sajtkülönlegesség, textúrája leginkább  
a camembert sajtokéhoz hasonlít, a külső nemespenész réteg 
alatt lágy kecskesajt található, tökéletes feltétje szendvicseknek, 
toastoknak
180 g/darab
4 438,89 Ft/kgFt/kg

799 Ft

/darab

k

agy

t

URMET

t

lcstartalomlcstartalom

weboldal:
aldi.hu

 RECEPT

weboldal:

PUDING
RÉTEGELT

299 Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

GOURMET
Müzli
többféle ízben 
500 g/csomag
1 798 Ft/kg

899 Ft

/csomag

,

649 Ft

/doboz

1 499 Ft

/doboz
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KÉNYEZTETŐ
FINOM ÉS

12.01. csütörtöktől ALDI. Jobban. Okosabban.

JACOBS
Krönung*
őrölt, pörkölt kávé
250 g/csomag
2 796 Ft/kg

699 Ft

/csomag

GRANDESSA
Poharas fagylaltdesszert*
2 darab 150 ml-es pohár, eredeti olasz termék
• tiramisu vagy
• mogyoró vagy
• feketeerdő torta vagy
• amarena ízekben
2 x 150 ml/csomag
2 996,67 Ft/l

899 Ft

/csomag

y
rta vagy
ben

mag

Ft

DALLMAYR
Caffè Crema perfetto*
szemes kávé
1 kg/csomag
4 499 Ft/kg

4 499 Ft

/csomag

DALLMAYR
Prodomo*
szemes kávé
500 g/csomag
4 998 Ft/kg 2 499 Ft

/csomag

DALLMAYR
Espresso Monaco*
őrölt, pörkölt kávé, 100 % arabica
200 g/csomag
6 995 Ft/kg

1 399 Ft

/csomag

MILFORD
Tea*
többféle
20 x 2,5 g / 20 x 2 g/doboz
9 980 / 12 475 Ft/kg

499 Ft

/doboz

DALLMAYR
Gold*
instant kávé
100 g/darab
14 990 Ft/kg

1 499 Ft

/darab
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masszív alumíniumház

128 GB/USB 3.0

MEDION
USB Stick 128 GB 
MEDION® E88030 (MD87710)*
• képek, filmek, zenék és dokumentumok 

egyszerű és kényelmes tárolásához és 
szállításához

• USB 3.0
• méret (ho x ma x mé)/tömeg:  

6,0 x 1,7 x 0,7 cm/10 g
11 990 Ft/db

11 990 Ft

/darab

ALTIUS
Zajszűrős fejhallgató*
• forgatható és behajtható fülszivacs
• levehető fejhallgatókábel 
• be-ki kapcsoló gomb a zajszűréshez
• beépített, újratölthető Li-ion 

akkumulátor
13 990 Ft/db

13 990 Ft

/darab

MEDION
Összehajtható tabletbillentyűzet 
Bluetooth® funkcióval  
MEDION® E81120 (MD 87575)*
Android, iOS és Windows rendszerhez 
is alkalmas
9 999 Ft/db

Üvegfestékkészlet*
karácsonyi képek készítéséhez,  
10 darab 10,5 ml üvegmatrica-festék,  
5 darab sablonnal és 2 darab fóliával
1 599 Ft/készlet

Festhető karácsonyi 
figurakészlet*
különböző kerámiafigurák, 6 színű 
festékkel és 2 darab ecsettel
1 499 Ft/készlet

1 499 Ft

/készlet

akár 20 dB zajcsökkentés

O

akár 20 dkár 20 dr 20 d

ezüst vagy fekete színben

PIATNIK
Camel Up társasjáték*
8 éves kortól ajánlott,  
2 - 8 játékos részére
6 499 Ft/doboz

átékos részére
Ft/doboz

j
6 499 F 6 499 Ft

/doboz
PIATNIK
Rummikub 
társasjáték*
7 éves kortól ajánlott,  
2 - 4 játékos részére
5 499 Ft/doboz

5 499 Ft

/doboz

lentyűzet lentyűzet

7575)*
hez 

akak

9 999 Ft

/darab

Rejtvényfüzet gyermekeknek*
Észpörgető feladványok
logikát fejlesztő feladványokat tartalmaz,  
pl. labirintusokat, szórejtvényeket, képkirakókat, 
különbségek keresését, logikai feladatokat és 
még sok más, érdekes játékot
499 Ft/db

499 Ft

/darab

Nagy rejtvénykönyv*
400 oldalnyi rejtvény,  
többféle cím
999 Ft/db

999 Ft

/darab

*

kat, 

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.

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.

Gyermeknevelési könyv*
kézikönyv szülőknek, többféle cím
2 699 Ft/db

Kisvakond mesekönyv*
a Kisvakond történeteit tartalmazó 
mesekönyv, többféle cím
1 999 Ft/db Babanapló*

ideális ajándék gyermeket váró szülőknek, segít-
ségével évek múlva is felidézhetik gyermekük első 
éveit, A kis herceg regény legszebb képeivel és 
legemlékezetesebb idézeteivel, többféle cím
3 499 Ft/db

PIATNIK

v*
ó 

1 999 Ft

/darab

1 599 Ft

/készlet

2 699 Ft

/darab

3 499 Ft

/darab
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12.01. csütörtöktől ALDI. Jobban. Okosabban.

MODERN OPTIC
Olvasószemüveg LED-es világítással*
karcálló bevonattal a lencséken, 4 darab pótelemmel, szemüvegtokkal 
és zsinórral, többféle dioptriás lencsével (+ 1,0-től + 3,0-ig)
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

SILCADA
Női leggings*
puha, 600 den vastagságú 
leggings a hideg, téli napokra, 
a belseje plüssanyaggal
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

OMBIA HAIR
Hajgumiszett*
felnőttek és gyermekek részére, többféle  
szín, méret és csomagolási egység
44, 24, 16 vagy 15 darab/csomag
11,34 / 20,79 / 31,19 / 33,27 Ft/db

499 Ft

/csomag

SILCADA
Női alkalmi harisnyanadrág*
áttetsző, különböző motívumokkal, 20 den, elasztán-
tartalmának köszönhetően kitűnően illeszkedik
méret: 36/38 - 44/46
999 Ft/db

999 Ft

/darab

SILCADA
Női a
áttetszőáttetsző
tartalm
méret: 
999 Ft/

DISSIMIO
Női frottírpizsama*
a különlegesen puha frottíranyagnak 
köszönhetően rendkívül kellemes viselet, 
kerek vagy V-alakú nyakkivágással
méret: 36/38 - 48/50
4 999 Ft/garnitúra

4 999 Ft

/garnitúra

Ft

S
N
áá
t
m
9

t

különböző színek és 
modellek

dekoratív kidolgozással, 
például hímzéssel vagy 
eltérő színű szegéllyel

gy g
,79 / 31,19 / 33,27 Ft/db

ssal*
OPTIC
szemüveg LED-es v

különböző 
színek és modellek

a LED-ek megakadályozzák a szem 
gyors elfáradását nem megfelelő 
világítás esetén

kkkkkk

kü
lö

nb
öző színekben

különböző színek és 
modellek

KÉNYELMESEN!
CSAK

an. Okosabban.

A kockázatról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

SKIN TO SKIN
Női fehérnemű*
kiváló minőségű fehérnemű rafinált kidol-
gozással, puha és jól követi a test vonalát
• mini alsó vagy francia alsó vagy tanga,  

2 darab: méret: 36/38 - 44/46 vagy
• szivacsos melltartó:  

méret: 75 - 80 B+C, 85 B
2 vagy 1 darab/csomag
1 149,50 / 2 299 Ft/db

2 299 Ft

/csomag/darab
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VITAMINTÁR
Magnézium 250 mg + 
B6-vitamin*
étrend-kiegészítő készítmény, 
hozzájárul az idegrendszer és 
az izmok normál működéséhez
50 darab/doboz
19,98 Ft/db

NATURLAND
Grosser Schweden bitter*
étrend-kiegészítő, gondosan válogatott gyógynövény-
kivonatokat tartalmaz, támogatja az emésztést, hozzá-
járul a bélrendszer normál működéséhez, étvágyjavító 
hatású
500 ml/palack
2 598 Ft/l

VITAMINTÁR
Tőzegáfonya 
filmtabletta*
étrend-kiegészítő készítmény 
60 darab/doboz
19,98 Ft/db

1 199 Ft

/doboz

BÉRES EGÉSZSÉGTÁR
C-vitamin rágótabletta  
gyerekeknek*
étrend-kiegészítő készítmény 
édesítőszerrel, citrom- és 
narancsízben, gyermekek részére
30 darab/doboz
33,30 Ft/db

999 Ft

/doboz

VITAMINTÁR
C-vitamin tabletta*
étrend-kiegészítő készítmény, 
hozzájárul az immunrendszer 
megfelelő működéséhez
1 000 mg/tabletta
30 darab/doboz
29,97 Ft/db

899 Ft

/doboz

NATURLAND
Lándzsás útifű szirup*
étrend-kiegészítő készítmény, nyugtatja  
a torkot, a garatot és a hangszálakat,  
valamint támogatja az immunrendszer 
normál működését
150 ml/üveg
5 993,33 Ft/l

899 Ft

/üveg

149 Ft

/csomag

TIGER
Csillagszóró*
40 cm
5 darab/csomag
49,80 Ft/db

249 Ft

/csomag

69 Ft

/csomag

MY LIVING STYLE
Karácsonyi díszek*
különböző díszek karácsonyfa-díszítéshez
• lametta vagy
• girland vagy
• gyöngyfüzér
599 Ft/csomag

AIRWICK
Freshmatic légfrissítő 
készülék*
állítható illaterősség, szabályos  
időközönként juttatja a levegőbe  
az illatot, 250 ml-es sült vaníliás 
kényeztetés utántöltővel
1 599 Ft/szett

1 599 Ft

/szett

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

AIRWICK
Freshmatic utántöltő spray*
• forró almás roppancs vagy
• forralt bor vagy
• sült vaníliás  

kényeztetés
250 ml/flakon
5 196 Ft/l 1 299 Ft

/flakon

500 ml/palack
2 598 Ft/l

különböző 
színekben

1 299 Ft

/palack

999 Ft

/doboz

NATURLAND
Propolisz + C-vitamin rágótabletta*
étrend-kiegészítő készítmény, kellemes, mézízű rágótabletta,  
a propolisz támogatja a szervezet természetes ellenálló képességét,  
a C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez
10 darab/csomag
29,90 Ft/db

A kockázatról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

299 Ft

/csomag

TIGER
Csillagszóró*
16 cm
8 darab/csomag
8,63 Ft/db

TIGER
Csillagszóró*
28 cm
8 darab/csomag
18,63 Ft/db

Karácsonyi csomagolópapír*
különböző motívumokkal
2 m x 70 cm/tekercs
74,50 Ft/m

Karácsonyi csomagolópapír*
különböző motívumokkal
2 m x 70 cm/tekercs
74,50 Ft/m 149 Ft

/tekercs

különböző 
színekben

MY LIVING STYLE
Üveg karácsonyfa-
dísz, 24 darab*
valódi üvegből készült
24 darab/csomag
2 499 Ft/csomag

2 499 Ft

/csomag

599 Ft

/csomag
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ALDI. Jobban. Okosabban.vasárnaaaptól

Női téli pizsama*
100 % pamut, hosszú ujjú felsőrész puha interlock kötésű 
anyagból, hosszú szárú nadrág kellemes flanelanyagból
méret: 34 - 44/46
3 999 Ft/garnitúra

3 999 Ft

/garnitúra

BLUE MOTION
Női házicipő*
puha mikroszálas szövet felsőrész,  
bolyhos, meleg bélés és rugalmas  
szintetikus talp
méret: 37 - 41
2 499 Ft/pár

A 
szabvány alapján 
tesztelve.

károsanyag-
tartalom
illeszkedés

kidolgozás

098-14-SHS B16

MY LIVING STYLE
Ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras 
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
4 999 Ft/garnitúra

4 999 Ft

/garnitúra

  60 °

MY LIVING STYLE
Frottírtörülköző vagy  
frottír fürdőlepedő*
100 % pamut
• törülköző, 2 darab: méret: 50 x 100 cm vagy
• fürdőlepedő, 1 darab: méret: 70 x 140 cm 
2 vagy 1 darab/csomag
1 249,50 / 2 499 Ft/db

2 499 Ft

/csomag/darab

  60 °

2 499 Ft

/darab

MY LIVING STYLE
Fürdőszobaszőnyeg*
bőrbarát és puha anyag,  
könnyen kezelhető
méret: 60 x 100 cm
3 299 Ft/db

3 299 Ft

/darab

  60 °

különböző színek 
 és minták

MY LIVING STYLE
Díszpárna*
dekoratív párna, bolyhos 
töltettel és cipzárral,  
mosható
méret: 40 x 40 cm
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

A 
szabvány alapján 
tesztelve.

károsanyag-
tartalom
illeszkedés

kidolgozás

071-03-SHS B16

BLUE MOTION
Női hótaposó*
védelem és kényelem a hideg évszakra, 
strapabíró textil és szintetikus anyag 
kombinációja, víz- és szennyeződéstaszító 
kialakítás, meleg belső bélés, durván 
bordázott talp
méret: 37 - 41  
5 499 Ft/pár

5 499 Ft

/pár

AZ ÖN OTTHONA,

AZ ÖN ÍZLÉSE

különböző 
modellek

t

  60 °MY LIVING STYLE
Gumis dzsörzélepedő*
100 % pamut, körben gumiszalaggal,  
a következő matracméretekhez:  
90 x 190 - 100 x 200 cm
2 499 Ft/db

Női téli pi
100 % pamut,
anyagból, hosanyagb

44méret: 34 - 44
3 999 Ft/garni

ana
SILCADA
Női vastag harisnyanadrág,  
2 darab*
60 den, innovatív üreges szálú fonalból  
készült,  a hideg napokon is melegen  
tartja a lábakat
méret: 36/38 - 44/46
2 darab/csomag
649,50 Ft/db

1 299 Ft

/csomag

különböző m
inták

BL

kön
mé
3 2

2 499 Ft

/pár

kü
lö

n böző színekben

6
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MY LIVING STYLE
Gyermek flanel ágyneműhuzat*
100 % pamut, praktikus cipzárral
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
4 999 Ft/garnitúra

4 999 Ft

/garnitúra

  60 °

Gyermek téli pizsama*
100 % pamut, kényelmes viseletet  
biztosít, puha, sima kötésű felsőrész és 
bolyhos flanelnadrág megkötőzsinórral 
méret: 86/92 - 146/152
1 999 Ft/garnitúra

1 999 Ft

/garnitúra

szép ajándékdobozban

KIDZ ALIVE
Gyermek téli térdzokni, 2 pár*
meleg frottíranyag, nyomásmentes kidolgozás
a lábujjaknál, a szellőzőcsatornák optimális 
hőkiegyenlítést tesznek lehetővé
méret: 19/22 - 35/38
2 pár/csomag
449,50 Ft/pár

899 Ft

/csomag

különböző színek  
és minták

KIDZ ALIVE
Tinédzser pizsama*
a magas pamuttartalom kényelmes viseletet  
biztosít, gombos felsőrész és divatos nadrág
méret: 134/140 - 170/176
2 999 Ft/garnitúra

CRANE
Tinédzser sport- és 
síalsónemű*
kellemesen puha és bőrbarát anyag,  
jó nedvességszabályozó tulajdonsággal, 
megakadályozza a baktériumok szaporo-
dását és csökkenti a kellemetlen szagokat
méret: 134/140 - 170/176
2 999 Ft/garnitúra

2 999 Ft

/garnitúra

varrás nélküli  
kidolgozás

LEON
Zselés zsírkréta,  
12 darab*
ideális ablaküvegre vagy sima  
felületekre, neon és metálfényű 
színek, vízben oldódik
12 darab/csomag
99,92 Ft/db

TOY.TOY.TOY
Univerzális tábla*
stabil faállvánnyal, egyik oldala kék és 
vonalas, másik oldala fehér (mágneses  
és filctollal írható), helytakarékosan  
összecsukható, tartozékai: 97 darab  
puha mágnes, fehér és színes kréta,  
valamint szivacs, 5 éves kortól ajánlott
méret: 65 x 116 x 40 cm (szé x ma x mé)
6 999 Ft/készlet

6 999 Ft

/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

TOY.TOY.TOY
Játékgyűjtemény fából, 40 részes*
számos klasszikus játék kiváló minőségű fadobozban, 3 darab játék-
tábla a hozzá tartozó figurákkal, kártyákkal és kövekkel különböző 
játékokhoz, pl. backgammon, sakk, malom, halma stb. 
tartozékok: 28 darab dominó, 4 darab dobókocka és  
1 darab duplázókocka, 2 x 55 lapos kártyacsomag,  
41 darab mikádópálcika és játékleírások 
6 éves kortól ajánlott
6 999 Ft/készlet

VIDÁM TÉLI
ESTÉKHEZ

MY LIVLIVINGI  STYLE
Gyermek flanel ágyn

G STY

különböző színek  
és minták

BBURAGO
Modellautó 1:18*
élethű, fémből készült modellek műanyag alkatrészekkel, nyitható 
ajtók, motorháztető és csomagtartó, a motor, a járműbelső és 
 a jármű alsó oldala részletesen kidolgozott, kormányozható,  
3 éves kortól ajánlott
6 999 Ft/db

6 999 Ft

/darab

különböző modellek

TOY.T
Univ
stabi
vona
és filc
össze
puha
valam
mére
6 999

sokféle játéklehetőség

átfordítható tábla

különböző színekben

különböző színekben

Puzzle*
2 000, 1 500 vagy 1 000 részes,  
különböző motívumokkal,  
puzzleragasztóval
1 299 Ft/csomag 1 299 Ft

/csomag

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

különböző  
motívumok

kk, malom, haalma stb. 
darab dobókkocka és
s kártyacsommag, 

eírások

sokféle játéklehetőségsokfféle játéklehetőtéklehetőségség

6 999 Ft

/készlet

2 999 Ft

/garnitúra

kk

Mese DVD*
többféle cím
999 Ft/db

A kis kedvencek 
titkos élete DVD*
2 999 Ft/db

különböző színek  
és minták

999 Ft

/darab

1111209442

2 999 Ft

/darab

1 199 Ft

/csomag

MELYIK A KEDVENC KIS KEDVENCE?

MEGVÁSÁROLHATÓ DVD-N 5-FÉLE BORÍTÓVAL! 
MINDEN DVD-BEN AJÁNDÉK ÓRAREND!

KARÁCSONYI 
KATALÓGUSUNKBÓL

ALDI | 13



EGRI
Bikavér
védett eredetű, 
száraz vörösbor (OEM) 
0,75 l/üveg
705,33 Ft/l

SZÁRAZ

EGER

VADHÚSOKHOZ,
MAGYAROS 
ÉTELEKHEZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 °C 

529Ft

/üveg

LE GOURMET
Nokedli
500 g/csomag
798 Ft/kg

dli
somag

kgg -20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

HAPPY HARVEST
Aszalt szilva
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

-20 %

199
Ft/csomag

249 Ft helyett

GARTENKRONE
Savanyú káposzta
520 g/csomag 
318 Ft/kg
(töltőtömeg)

káposzta
g -27 %

159
Ft/csomag

219 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.04-től 12.07-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.04-től 12.07-ig!

Kacsacsomag
kacsamell és -comb 
pecsenyekacsából
400 g/csomag
2 247,50 Ft/kg

-comb 
sából
g

-180 Ft

899
Ft/csomag

1 079 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.04-től 12.07-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
12.04-től 12.07-ig!

ALDI. Jobban. Okosabban.vasárnaaaptól

CROFTON
Zománctepsi*
kiváló minőségű acélból készült, vágás- és 
karcálló, 400 °C-ig hőálló, mosogatógép-
ben mosható
• tepsi grillezéshez / csőben sült  

ételekhez:  méret: 41 x 26,5 x 6 cm  
(ho x szé x ma) vagy

• tepsi húsokhoz és süteményekhez: 
méret: 42 x 29 x 4 cm (ho x szé x ma)

1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

AMBIANO
Elektromos palacsintasütő*
• a sütőlap átmérője: 34 cm (hasznos felület)
• fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet
• alumínium sütőlap kiváló minőségű ILAG   
 tapadásgátló bevonattal
• tésztaszétterítővel és palacsintafordítóval
• teljesítmény: 1 500 W
• két ellenőrző lámpával: zöld lámpa  
 (üzemkész), piros lámpa (felfűtés)
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

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.

minden tűzhely-
típushoz alkalmas  
az indukciós tűzhelyek 
kivételével

CROFTON
Serpenyőszett, 2 részes*
belső oldalán Weilburger gyártmányú, 
hosszú élettartamú, 3 rétegű Greblon®  
C3 tapadásgátló bevonattal, sütőben is  
használható (max. 150 °C-ig), mosogató-
gépben mosható
• Ø 20 cm serpenyő: magasság: 3,6 cm és
• Ø 24 cm serpenyő: magasság: 4,1 cm
2 darab/szett
3 999 Ft/szett

3 999 Ft

/szett

ezüst vagy bronz 
színben

5,5 mm

extra magas perem, ezáltal 
nagyobb űrtartalom és kevesebb 
kifröccsenő zsiradékkifröccsenő zsiradékkifröccsenő zsiradzsiradéékk

bármely tűzhelytípushoz 
alkalmas, beleértve az indukciós 
tűzhelyeket is

oldalsó füllel és hosszú nyéllel,  
vagy két oldalsó füllel

CROFTON
Aluöntvény tálalóserpenyő  
üvegfedővel, Ø 28 cm*
masszív, formatartó, csúcsminőségű alumíniumöntvény, 
belső oldalán 4 rétegű ILAG® Granitec tapadásgátló  
bevonattal, mosogatógépben mosható, űrtartalom: 4,4 l
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

KONYHAKÉSZ
MEGOLDÁSOK

FOLPACK 
Frissentartó fólia*
100 m/tekercs
5,49 Ft/m

HEWA 
Sütőzacskó 
normál vagy extra 
8 vagy 5 darab/csomag
37,38 / 59,80 Ft/db549 Ft

/tekercs

állandó  
kínálatunkból

299Ft

/csomag

Ellenőrzött 
gyártás
Minőség
Biztonság

1111209284
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PHILIPS
Automata kávéfőző*
HD8824/01
• áttekinthető kezelőfelület gombokkal 
• állítható magasságú kávékifolyó
• 2 csésze kávé készíthető egyszerre 
• memória funkció: a csészébe töltött 

mennyiség egyedileg beállítható
• opcionális forró víz/gőz funkció
• előforrázás
• automatikus tisztítás és vízkőmentesítés 

vízkőmentesítő programmal 
• egyszerűen kivehető és leöblíthető 

központi egység 
• kávézacctartály max. 15 adaghoz
• víztartály: 1,8 l
• szemes kávé mennyisége: 250 g
• szivattyúnyomás: 15 bar
• teljesítmény: 1 850 W
• méret: 21,5 x 42,9 x 33 cm (ho x mé x ma)
99 990 Ft/db

99 990 Ft

/darab

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.

CROFTON
Kávéscsészekészlet*
kiváló minőségű porceláncsészék csészealjjal, mikrohullámú 
sütőben is használhatók és mosogatógépben moshatók
• eszpresszócsésze-készlet, 4 részes: űrtartalom: 85 ml vagy
• tejeskávés készlet, 2 részes: űrtartalom: 350 ml
4 vagy 2 darab/készlet
749,75 / 1 499,50 Ft/db

CROFTON
Főzőlap- és üvegtisztító*
szénacél penge, üveg főzőlapok és egyéb 
üvegfelületek tisztításához, a tartalék   
pengék praktikusan tárolhatók a penge- 
tartóban, 3 darab tartalék pengével
699 Ft/db

CROFTON
Üveg teáskanna*
magas minőségű boroszilikát üvegből, 
mosogatógépben mosható
• műanyag szűrővel vagy
• üvegszűrővel
1 999 Ft/db

kiváló minőségű, beállítható kerámia 
őrlőmű (5 őrlési fokozat), amely nem  
melegíti túl a kávészemeket őrlés közbenmelegíti túl a kávészemeket őrlés közbenmelegíti túl a kávészemeket őrlés közbenn

automatikus tejhabosító, amely a tejet 
közvetlenül a tejesdobozból, illetve  
a tejeskannából szívja fel

könnyű kezelhetőség

a csészébe töltött mennyiség és  
az őrölés foka beállítható

nna*
oroszilikát üveg

eszpresszócsésze-
készlet

tejeskávés készlet

CROFTON
Nemesacél edénykészlet, 3 részes*
kiváló minőségű nemesacél edénykészlet  
üvegfedővel, mosogatógépben mosható
• fazék, Ø 24 cm: űrtartalom: 6,1 l,
• fazék, Ø 20 cm: űrtartalom: 3,3 l és
• fazék, Ø 16 cm: űrtartalom: 1,8 l
14 990 Ft/készlet

14 990 Ft

/készlet

6,1 mm
144012137

belül praktikus 
beosztással

bármely tűzhelytípushoz 
alkalmas, beleértve az 
indukciós tűzhelyeket isindukciós tűzhelyeket isindukciós tűzhelyeket iszhelyeket is

ideális kezdőkészlet

CROFTON
Szuflé- vagy ramekin  
sütőformák*
kiváló minőségű porcelán, -20 °C és  
+300 °C között hőálló, mosogatógépben 
mosható és mikrohullámú sütőben  
is használható
• szuflé- vagy ramekin sütőformák,  

6 darabos készlet: Ø 9 cm,  
magasság: 5 cm vagy

• szuflé- vagy ramekin sütőformák,  
4 darabos készlet: Ø 11 cm,  
magasság: 6 cm vagy

• mini edény fedővel, 2 darabos  
készlet: Ø 13 cm, magasság: 8 cm

6, 4  vagy 2 darab/készlet
333,17 / 499,75 / 999,50 Ft/db

ből, ből

AMBIANO
Nemesacél vízforraló*
• rendkívül nagy teljesítmény: max. 3 100 W
• modern nemesacél dizájn kivilágított 

vízszintjelzővel
• száraz működés elleni védelem  

(ha nincs víz, nincs fűtés)
• vízszűrővel
• űrtartalom: 1,7 l
• automatikus fedél: gombnyomással 

egyszerűen nyitható
• kivilágított be-ki kapcsoló gomb
6 999 Ft/db

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

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

különböző színekben

2 999 Ft

/készlet

699 Ft

/darab

1 999 Ft

/darab

1 999 Ft

/készlet

6 999 Ft

/darab
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ALDI. Jobban. Okosabban.vasárnaaaptól

FISCHER
Dübelkészlet*
klasszikus dübelkészlet 
• 100 db fischer dübel S6,
• 50 db fischer dübel S8 és
• 20 db fischer dübel S10
2 499 Ft/készlet

ELLENŐRZÖTT
2000000000

praktikus műanyag 
kofferben

WORKZONE
Forrasztópáka*
• sokoldalú forrasztópáka- és  

forrasztólámpa-készlet
• állítható precíziós lánggal és számos 

tartozékkal
• ideálisan használható elektromos kötések 

és ékszerek forrasztásához
• a kereskedelemben kapható öngyújtó- 

utántöltő gázzal újratölthető 
6 999 Ft/szett

•
2

WORKZONE
Fúrószár-, dübel- és csavarkészlet*
kampók, tartókonzolok, képek, polcok stb. falra rögzítéséhez:
• fúrószár-, dübel- és körkampókészlet, 10 vagy 8 mm vagy
• fúrószár-, dübel- és univerzális csavarkészlet, 10 vagy 8 mm vagy
• fúrószár-, dübel- és derékszögűkampó-készlet, 10 vagy 8 mm vagy
• fúrószár-, üreges fémdübel- és csavarkészlet
799 Ft/készlet

extra teljesítmény a 4,0 Ah 
akku segítségévelakku segítségévelakku segítségíítségégévevell

különösen nagy forgató-
nyomaték, max. 60 Nm

WORKZONE TITANIUM+
Prémium akkus  
ütvefúró-csavarozó, 20 V*
• a 4 pólusú motor hosszabb  

élettartamot garantál
• beépített ütvefúró funkció max. 16 mm 

vastag falazat fúrásához
• kompakt felépítés a tökéletes 

kezelhetőség érdekében
• az akku túlterhelés, túlmelegedés  

és mélykisülés ellen védett
• 13 mm-es fém gyorsbefogó tokmány 

 Auto Lock rendszerrel
• beépített LED-világítás a munkaterület 

sötétebb részeinek megvilágításához
• sorozatos csavarozás esetén is precíz 

munkavégzés a motorfék segítségével
• maximális forgatónyomaték: 60 Nm
• forgatónyomaték-beállítások: 16 + 2, 

fúráshoz és ütvefúráshoz
49 990 Ft/db

Az elektromos és elektronikus berendezé-
sekkel 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.

FISCHER

WORKZONE
Felületi vagy lapostiplimaró*
felületi maró:
• optimális vágásminőség és kiváló pontosság
• teljesítmény: 1 200 W
• állítható fordulatszám: 8 000 - 28 000 fordulat/perc
• max. marási mélység: 55 mm
• 3 darab befogótokmánnyal és 20 darab  

keményfém marófejjel vagy
lapostiplimaró:
• pontos horonymaráshoz
• teljesítmény: 900 W
• üresjárati fordulatszám: 0 - 10 800 fordulat/perc
• max. marási mélység: 19 mm
• porgyűjtő zsákkal és 60 darab kötőlemezzel
 15 990 Ft/db

felületi maró

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgaz-
dálkodási 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 WORKZONE TITANIUM+ az ALDI prémium 
kategóriás szerszámcsaládja.  
Ezek a szerszámok különlegesen alkalma-
sak profi felhasználásra. A kiváló minőségű 
kialakítás, a még erőteljesebb motorok,  
az egyedi tartozékok és az extra hosszú 
jótállás a TITANIUM+ szerszámokat  
a legjobbak közé emelik. 

a praktikus csíptetővel  
a szerszám kényelmesen 

övre vagy létrára akasztható

2 darab Li-ion akkuval  
(1 x 4,0 Ah és 1 x 1,5 Ah)

tárolókofferrel  
és gyorstöltővel

SZERSZÁMOK
MESTERI

WORKZONE TITANIUM+
Prémium akkus 
ütvefúró-csavarozó, 20
• a 4 pólusú motor h

lapostiplimaró: 
kötőlemezekkel

felületi maró: kemény- 
fém marókészlettel

lapostiplimaró

különböző 
készletek

2 499 Ft

/készlet

6 999 Ft

/szett

799 Ft

/készlet

49 990 Ft

/darab

15 990 Ft

/darab
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nagyobb mobilitást és rugalmasságot biztosít, mivel 
nem szükséges hozzá gázpalack: a gáz por alakban  
a huzalban található

i

nagyobb mobilitást és rugalmasságot biztosít, mivel 
nem szükséges hozzá gázpalack: a gáz por alakban 

i

fénysugár  
hatótávolsága: 220 m

LIGHTWAY
LED-zseblámpa, 10 W*
• 10 W Cree-LED
• alumíniumból készült, alacsony tömegű
• antracit vagy fekete színben
• ütésálló és időjárásálló, IP65-védettség 

(elektromos alkatrészekre)
• elemekkel és tokkal/övtáskával
• működési módok: 100 %, 50 % és SOS
• a LED élettartama kb. 50 000 óra
2 999 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.

EASYHOME
Elosztó lábkapcsolóval*
• tápkábel hossza: 1,5 m
• a külső lábkapcsolóhoz vezető vezérlőkábel hossza: 1,5 m
• 4 darab bekapcsolható és 2 darab állandó dugalj
• gyermekzár
3 999 Ft/db

masszív és 
csúszásgátló, 

lábbal működtethető 
nyomógomb 

ellenőrző lámpával

fehér vagy fekete 
színben

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.

ötvözetlen és alacsony 
ötvözésű acélokhoz

WORKZONE
Hegesztőgép*
• gázpalack nélküli hegesztéshez
• a hegesztési áram 2 kapcsolási  

fokozatban állítható: 45 - 90 A
• a huzalelőtolás fokozatmentesen 

szabályozható
• hővédelem
• hálózati feszültség: 230 V, ~ 50 Hz
• szükséges hálózati biztosítás: 16 A
• alkalmazható hegesztőhuzal:   

0,6 - 0,9 mm-es töltött huzal (0,4 kg  
töltött huzal mellékelve)

• hegesztőpajzzsal, salakolókalapáccsal, 
drótkefével és 0,9 mm-es hegesztő-  
huzaltekerccsel

• tömeg: 14,5 kg 
34 990 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.

18,5 kg

1419035768

a géphez tartozó satuvala géphez tartozó satuvala géphez tartozó saturtozó satuvavall

a kívánt fordulatszám 9 fokozatú  
fordulatszám-szabályozással  
pontosan beállítható az adott 
munkadarabhoz

WORKZONE
Asztali fúrógép*
• hálózati feszültség: 230 V, ~ 50 Hz
• teljesítmény: 500 W
• fordulatszám: 500 - 2 500 fordulat/perc 

(9 fokozat)
• fúróasztal dőlésszöge:   

- 45° és + 45° között
• fúrószár átmérő: 2 - 16 mm
• max. fúrási mélység: 50 mm
• az asztal magassága  

fokozatmentesen állítható
• stabil láb alaplemezzel
• forgatható skálagyűrű  

a pontos fúrási mélységhez
25 990 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.

WORKZONE
Japánfűrész*
• kiváló minőségű japán SK4 acélból készült 

fűrészlapokkal és csúszásgátló markolattal
• a vékony fűrészlap pontos vágást és egyszerű 

kezelést tesz lehetővé
• extra vékony, pontos és tiszta vágás,  

pl. műanyag csövek, rétegelt lemezek vagy  
gipszkarton elemek esetén 

• 2 db fűrészlappal: 22-es fogazású (finom)  
és 17-es fogazású (közepes)

• fűrészlap hossza: 170 mm
3 499 Ft/készlet

WORKZONE
Munkavédelmi szemüveg*
védi a szemet az apró, éles szélű tár-
gyaktól, pl. szilánkoktól vagy forgácstól, 
alacsony tömege miatt viselése rendkívül 
kényelmes, 100 % UV-védelemmel
1 299 Ft/db

ELLENŐRZÖTT

Téli szélvédőmosó 
folyadék, 2 liter*
-19 °C-ig fagyálló
2 l/flakon
199,50 Ft/l

felhajtható 
forgácsvédő

golyóscsapágyazott 
fúróorsó

számos tartozékkal

 
ül

kényelmes és biztos 
tartás a gumírozott 

orrpárnáknak 
köszönhetően

OS

ekről 
ékoztatást 
tasok/
n talál.

2 999 Ft

/darab

3 999 Ft

/darab

34 990 Ft

/darab

25 990 Ft

/darab

3 499 Ft

/készlet

1 299 Ft

/darab 399 Ft

/flakon
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ALDI. Jobban. Okosabban.Jobban. Okosabban.12.01 - 12.07. csütörtöktől szerdáig

Friss
zöldség és gyümölcs!

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

799 Ft

/csokor

599 Ft

/darab

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

4 999 Ft

/darab

1 799 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

mérsékelten vízigényes

fényigényes, de ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

mérsékelten
vízigényes

fényigényes

Mikulásvirág 
különböző színekben, 
12 cm-es cserépben
599 Ft/db

Konténeres dán  
kék ezüstfenyő 
100 - 120 cm 
(+ a konténer magassága)
12 l/konténer
4 999 Ft/db

Orchideaág 
karácsonyi 
kaspóban* 
1 799 Ft/db

Az akció 2016. december  6-án  
érvényes a készlet erejéig.  

Gyermekenként és vásárlásonként  
csak egy mandarin adható.

Mikulásnap alkalmából  
minden gyermek 1 mandarint  

kap ajándékba!
Az akció 2016. december  6-án

érvényes a készlet erejéigrint

A 
ké

p 
cs

ak
 ill

us
zt

rá
ció

.

Mikulás
inden gye

alkalmából 
k 1

IKU
AKCIÓBAN

Narancs 
vödörben
I. osztály
1 vödör kb. 5 kg
kb. 197,80 Ft/kg

989 
Ft/vödör

99
Ft/kg

kb. 5 kg

ajándék 
vödörrel

Cékla
I. osztály 
/kg
99 Ft/kg

Kapható  
a készlet erejéig!

Körte
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

Burgonya
I. osztály 
2 kg/csomag
124,50 Ft/kg

2 kg

399 
Ft/kg

249 
Ft/csomag

Gyömbér
I. osztály 
/kg 
599 Ft/kg
/kg
599 Ft/kg

599 
Ft/kg

549 
Ft/kg

Kaliforniai paprika
I. osztály 
/kg
549 Ft/kg

  

GARDENLINE
Amaryllis* 
15 cm-es 
terrakotta- vagy
kerámiacserépben, 
különböző színekben
999 Ft/db

999 Ft

/darab

FA
NT

ASZTIKUS

ÁR
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

12.03 - 12.04. szombat - vasárnap

A „Nekünk érett!” márkanév prémium minőségű, 
optimális érettségi fokkal rendelkező 
gyümölcsöket jelöl. Az év tizenkét 
hónapjában, folyamatosan. Nekünk

       érett! éreetttttt!!!érreettttttttttttt!!!!!!

k érett!” márkanév prémium minőségű, 
s érettségi fokkal rendelkező

399 
Ft/csomag

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

-20 %

279
Ft/csomag

349 Ft helyett

MILFINA
Tejszelet
mézes vagy 
kakaós vagy kókuszos
5 x 28 g vagy 
4 x 30 g/csomag
1 992,86 / 
2 325 Ft/kg

MILFINA
Tejszínhabspray
klasszikus vagy light 
250 ml/flakon
1 196 Ft/l

pray
ght -25 %

299
Ft/flakon

399 Ft helyett

NETT FOOD
Teljes 
kiőrlésű 
búzaliszt 
1 kg/csomag
119 Ft/kg

-40 %

119
Ft/csomag

199 Ft helyett

GARTENKRONE 
Negyedelt savanyú uborka
670 g/üveg
830,56 Ft/kg 
(töltőtömeg)

E
t savany kanyú uborkaú -25 %

299
Ft/üveg

399 Ft helyett

-200 Ft

1 099
Ft/tálca

1 299 Ft helyett

Marha- 
gulyáshús
marhalapockából
400 g/tálca
2 747,50 Ft/kg

LE GUSTO
Fix alapporok
többféle
67 g, 60 g, 59 g, 52 g, 40 g vagy 29 g/csomag
1 626,87 / 1 816,67 / 1 847,46 / 2 096,15 / 2 725 / 3 758,62 Ft/kg

-26 %

109
Ft/csomag

149 Ft helyett

Avokádó
I. osztály 
2 darab/csomag 
284,50 Ft/db

569 
Ft/csomag

ALDI | 19



VALID
THRU

ELECTRONIC USE ONLY

VALID ONLY IN HUNGARY

20120203 32978590

MINTA ERZSÉBET
12/99

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

YYY

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

ALDI. Jobban. Okosabban.

Koktél frankfurti vagy 
Sertéspárizsi 
200 g vagy 150 g/csomag

DENTOFIT
Gyermek 
fogkefe 
2 darab/csomag

MYLOVE
Pelenka 
mini: 3 - 6 kg vagy  
midi: 4 - 9 kg vagy 
maxi: 6 - 18 kg vagy 
junior: 11 - 25 kg
56, 50 vagy 
44 darab/csomag

299Ft
149,50 Ft/db

/csomag

50 Ft/db

100 Ft

2 399 Ft
42,84 / 47,98 / 54,52 Ft/db

/csomag

54,52 Ft/db

100 Ft

449Ft
2 245 / 2 993,33 Ft/kg

/csomag

993,33 Ft/kg

100 Ft

BELLA
Babapiskóta
200 g/csomag

249Ft
1 245 Ft/kg

/csomag

45 Ft/kg

50 Ft

MILFINA
Nemzetek joghurtja
többféle 
150 g/pohár

149Ft
993,33 Ft/kg

/pohár

,33 Ft/kg

50 Ft

ADVENTI KALENDÁRIUM

ÜNNEPI AJÁNLATOKKAL
NYERJEN! 
10 X  HAVI 100 000 FT  EGY ÉVEN ÁT! 

Az adott napon érvényes adventi ajánlatunkat és a játékszabályzatot keresse december 1-től az üzletekben és az aldi.hu oldalon!

Kezdje az ünnepeket az ALDI-ban, és legyen  
még nagyobb öröm a karácsonyi készülődés! 
Fedezze fel napi meglepetéseinket és vegyen  
részt nyereményjátékunkban! 

Keresse napi ajánlatainkat, vásároljon, töltse ki  
a pénztárnál kapott kupont és dobja be az  
üzletben elhelyezett kupongyűjtő ládába!  
Növelje esélyeit, induljon akár mindennap  
a nyereményekért!

MINDENNAP MEGLEPETÉS!
MINDENNAP ALDI!

e ki 
az 

ába! 

MINM ND

Legyen Ön a 10 Vásárlónk egyike, akinek ALDI-vásárlásait egy éven át 
havi 100 000 Ft értékben mi álljuk!

MEGLEPETÉS!
MINDENNAP ALMINDENNAP ALLDI!LD

saaiiitt eegggyyyy éééééééévvvvvvvvvveeenn ááát 

ÉRVÉNYES: 12.01 - 12.07. csütörtöktől szerdáig
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