
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. 44. hét
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  17.
Csütörtök

November 24.
Csütörtök

November

BIZTONSÁGOS JÁTÉK

PIATNIK
Activity társasjáték  
gyermekeknek*
játszva fejleszti a kommunikációs és  
rajzkészséget, valamint az előadó-képességet
•  Activity My first  

4 éves kortól ajánlott vagy
•  Activity Junior  

8 éves kortól ajánlott
4 699 Ft/doboz

4 699 Ft

/doboz

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

TOY.TOY.TOY 
Játékkonyha fából* 
számos kiegészítővel,  
magassága 98 - 104 cm  
között állítható,  
3 éves kortól ajánlott
24 990 Ft/készlet

24 990Ft

/készlet

serpenyővel, edénnyel,  
keverővel és habverővel

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.



3.
Csütörtök

November

  6.
Vasárnap

November

  17.
Csütörtök

November

BIZTONSÁGOS JÁTÉK

  13.
Vasárnap

November

34 990Ft

/készlet

2

29 990Ft

/darab

különböző készletek

Játékasztal*
számos tartozékkal, 12 különböző játék-
verzióval (csocsó, patkódobás, sakk stb.),  
méret: 82,5 x 61 x 124 cm
34 990 Ft/készlet

Logico készlet*
készségfejlesztő tanulójáték  
1 db kerettel és 3 füzetcsomaggal
•  Logico Primo  

3 - 4 éveseknek ajánlott vagy 
•  Logico Piccolo 

8 - 9 éveseknek ajánlott
6 999 Ft/készlet

6 999 Ft

/készlet

TOYLINO
Játszóház 250 labdával*  
bel- és kültéren is használható, egyszerűen 
összeszerelhető és lebontható, 
méret: Ø 100 cm, magasság: 118 cm,  
3 éves kortól ajánlott
9 999 Ft/szett

TOY.TOY.TOY
Mágikus rajztábla*
kreatív festés, játék és szórakozás,  
4 színű festőfelület, praktikus fogantyúval,  
3 éves kortól ajánlott
2 999 Ft/db

Karácsonyi 
kifestőkönyv*
kifestőkönyv gyermekeknek,  
többféle cím
249 Ft/db

DISNEY
DVD díszdobozban*
Disney-klasszikusok díszdobozban, 
többféle cím 
3 darab/doboz
2 999 Ft/doboz

Üvegfesték-
készlet*
6 x 10,5 ml festék 
6 kifesthető műanyag  
karácsonyi képpel
2 499 Ft/készlet

C. GIANT
Szintetizátor*
professzionális hangszer 61 billentyűvel, leütés-dinamiká-
val, sokféle funkcióval, például 162-féle hangzás, 50 darab 
demo dal, USB-csatlakozás General MIDI-hez, felvétel- és 
visszajátszás-funkció stb., kottatartóval, daloskönyvvel, 
oktató CD-vel, tömeg: 6,2 kg, méret: 95 x 36 x 14 cm 
29 990 Ft/db

CARTRONIC
Távirányítós helikopter vagy quadrokopter*
pót rotorlapátokkal és rádióvezérlésű távirányítóval,  
14 éves kortól ajánlott
•  helikopter: giroszkóp-rendszer, 2 színű LED-világítás,  

masszív alumíniumkeret, rugalmas műanyag pilótafülke,  
kb. 25 cm vagy 

•  quadrokopter: beépített, 6 hengeres giroszkóp,  
3 színű LED-világítás, iránytű funkció és dobva indítás,  
elemekkel, kb. 15,5 cm

7 999 Ft/db

ÈCOIFFIER
Black & Decker munkapad  
gyermekeknek*
27 részes műanyag játék barkácsasztal  
szerszámokkal, csavarokkal gyermekeknek
összeszerelt mérete: 38 x 25 x 60 cm
18 hónapos kortól ajánlott
5 999 Ft/készlet

249 Ft

/darab

5 999 Ft

/készlet

2 999 Ft

/doboz

2 499 Ft

/készlet

7 999 Ft

/darab

9 999 Ft

/szett

2 999 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.

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.



  27.
Vasárnap

November

24.
Csütörtök

November

1111209448

1111209445 1111209445

bevizsgált
biztonság

BIZTONSÁGOS JÁTÉK

BIZTONSÁGOS JÁTÉK

  20.
Vasárnap

November

3

699 Ft

/darab

999 Ft

/darab

10558
Számvonat

10616
Első  

játékházam

10818  
Első teherautóm

10819  
Első kertem

10816  
Első járműveim

FISHER PRICE
Tanuló-játéktelefon*
a számok, számolás, köszönések megtanításához, 
ösztönzi a fantáziát és erősíti a szövegértési és  
kommunikációs készséget, útközben is használható 
4 499 Ft/db

Szánkó*
egyszemélyes szánkó  
húzókötéllel,  
ülőfelület: gőzölt bükkfa
7 999 Ft/db

Fém  
építőjáték*
különböző modellek, amelyek 
fejlesztik a finommotorikus 
készségeket, kreativitást  
kicsiknek és nagyoknak  
egyaránt, 8 éves kortól ajánlott
 2 999 Ft/készlet

Téli kifestőkönyv  
gyermekeknek*
vidám téli kifestők és foglalkoztatók gyermekeknek, 
64 oldal, többféle cím
699 Ft/db

BOGYÓ ÉS BABÓCA 
Úton az oviba társasjáték*
egyszerű, mégis izgalmas játék, az ismert 
mesesorozat csaknem valamennyi figurájával, 
3 - 6 éves kor között ajánlott 
4 499 Ft/doboz

LEGO� DUPLO�  
játékok*
többféle
4 999 Ft/doboz

TOYLINO
Fajáték*
játékosan fejleszti a kézügyességet,  
a kognitív képességet és a finom- 
motorikus készséget
1 éves kortól ajánlott
1 999 Ft/készlet

TOY.TOY.TOY
Fa vasút- vagy autópálya-készlet*
• fa vasútkészlet: 80 részes, a sínek teljes hossza: kb. 4,50 m  vagy
• fa autópálya-készlet: 100 részes, az út teljes hossza: kb. 2,50 m
6 999 Ft/készlet

Elektronikus darts*
1 - 16 játékos vagy két csapat (csapatonként 8 
játékos) részére, 4 LED-kijelző, számítógép mint 
játékpartner funkció, különböző nehézségi fokoza-
tok, adapterrel
méret: kb. 51 x 42,5 x 2,6 cm
7 999 Ft/készlet

Karácsonyi CD*
karácsonyi lemezválogatás
• Csendes éj vagy
• Kiskarácsony, nagykarácsony vagy
• Mennyből az angyal
999 Ft/db

2 999 Ft

/készlet

4 999 Ft

/doboz

6 999 Ft

/készlet

7 999 Ft

/készlet

1 999 Ft

/készlet

7 999 Ft

/darab

TOYLINO
Játszóház 250 labdával*  
bel- és kültéren is használható, egyszerűen 
összeszerelhető és lebontható, 
méret: Ø 100 cm, magasság: 118 cm,  
3 éves kortól ajánlott
9 999 Ft/szett

Üvegfesték-
készlet*
6 x 10,5 ml festék 
6 kifesthető műanyag  
karácsonyi képpel
2 499 Ft/készlet

DISNEY
Gyermek puzzle,  
2 darab*
fejleszti a finommotorikus kész-
ségeket, 12, 35 vagy 48 darabos, 
modelltől függően 3 vagy 4 éves 
kortól  ajánlott
2 darab/csomag 
649,50 Ft/db

TOY.TOY.TOY
Fajátékok dobozban*
többféle készlet, praktikus dobozban
2 éves kortól ajánlott
3 499 Ft/készlet 1 299 Ft

/csomag

3 499 Ft

/készlet

4 499 Ft

/darab

4 499 Ft

/doboz

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 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 felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes  
erdőgazdálkodás jelzése

FSC� N001545 

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes  
erdőgazdálkodás jelzése

FSC� N001545 

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes  
erdőgazdálkodás jelzése

FSC� N001545 

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes  
erdőgazdálkodás jelzése

FSC� N001545 

további Bogyó és Babóca 
termékek az üzletekben



FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva. VALID

THRU

ELECTRONIC USE ONLY

VALID ONLY IN HUNGARY

20120203 32978590

MINTA ERZSÉBET
12/99

forgatható tejhabosító fúvóka 
gőzszabályozóval cappuccino  

készítéséhez

4.
Vasárnap

December

  15.
Csütörtök

December

  8.
Csütörtök

December

1111209442

bevizsgált
biztonság

6 999 Ft

/doboz

6 999 Ft

/készlet

4 599 Ft

/darab

12 990 Ft

/darab

8 999 Ft

/darab

  18.
Vasárnap

December

szürke modell

különböző színekben

különböző színek  
és modellek

7 999 Ft

/készlet

6 999 Ft

/készlet

világítással és hanggal

Mesekönyv*
gyönyörű összeállítás közkedvelt,  
klasszikus mesékkel, neves szerzőktől,
többféle cím
3 499 Ft/db

DICKIE 
Szolgálati jármű*
• helikopter forgatható propellerrel,  
   csörlővel, nyitható-csukható ajtókkal vagy
• szemeteskocsi mozgó daruval és kukával vagy
• SUV rendőrautó rugós kerekekkel
3 éves kortól ajánlott
8 999 Ft/db

AMBIANO 
Elektromos fondükészlet*
• 1 500 W
•  tapadásgátló bevonattal ellátott alumínium fűtőlap
•  fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás termosztáttal 
•  kb. 19 cm átmérőjű nemesacél edény hőszigetelt fogantyúval
•  űrtartalom: kb. 1,4 l folyadék (teljes űrtartalom: kb. 3 l)
•  8 darab nemesacél fondüvillával
6 999 Ft/készlet

AMBIANO 
Raclette grill*
• max. 1 400 W 
•  fokozatmentesen állítható hőmérséklet max. 230 °C-ig
• dupla fűtőspirál
•  grill-lap tapadásgátló bevonattal
•  8 darab tapadásgátló bevonattal ellátott kis acélserpenyő
• 8 darab műanyag spatula
7 999 Ft/készlet

Óra- vagy ékszerdoboz*
praktikus, szép formájú, bőrhatású tárolódoboz,  
melyben ékszereit, óráit és szemüvegeit tárolhatja
4 599 Ft/db

MAGINON 
Bluetooth fejhallgató*
• vezeték nélküli zenelejátszáshoz okostelefonról, táblagépről,  

asztali számítógépről vagy televízióról Bluetooth 4.0-n keresztül
• kiváló hangzás
• beépített mikrofon telefonáláshoz
• egyszerű kezelhetőség, hangerő-szabályozás  

és következő zeneszámra léptetés közvetlenül a fejhallgatón
• puha fülpárna és csekély tömeg biztosítja  

a kényelmes használatot
• rendkívül jól megszűri a külső zajokat
• akkuüzemidő: max. 8 óra
12 990 Ft/db

AMBIANO 
Eszpresszó kávéfőző*
• teljesítmény: 850 W
• kiváló minőségű, retró stílusú eszpresszó
 kávéfőző crema rendszerű szűrőtartóval
• 15 bar szivattyúnyomás
• nemesacél csészetartó és levehető 
 csepptálca
• kb. 0,8 l-es kivehető víztartály  
• méret: 23 x 28,5 x 31 cm 
29 990 Ft/db

TOY.TOY.TOY 
Univerzális tábla*
stabil faállvánnyal, összecsukható, átfordítható,  
csíkos oldal kék háttérrel és fehér oldal  
(mágneses, filccel írható), 97 darab magneses matricával,  
fehér és színes krétával, valamint szivaccsal 
méret: kb. 65 x 116 x 40 cm
5 éves kortól ajánlott 
6 999 Ft/készlet

PIATNIK 
Catan telepesei*
családi stratégiai társasjáték,  
3 - 4 játékos részére
10 éves kortól ajánlott 
6 999 Ft/doboz

29 990Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes  
erdőgazdálkodás jelzése

FSC� N001545 

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-elektroni-
kus-hulladek/ oldalon talál.

3 499 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-elektroni-
kus-hulladek/ oldalon talál.


