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SUPER 
OD SOBOTY

14.05

ENDERS
Grill kulisty 
z pokrywą 
premium
Zestaw

SUPER CENA

499,-

SUPER CENA

239,-

SUPER CENA

199,-

QUIGG
Elektryczna lodówka 
turystyczna
Sztuka

HOME CREATION
Słój 
z kranikiem 
Sztuka

3999

HOME CREATION
Stolik kawowy  
z wyjmowaną tacą
Sztuka

SUPER CENA

109,-

PLAYLAND
Piaskownica 
z dachem
Sztuka

SUPER CENA

249,-
QUIGG
Mop parowy
Zestaw

SUPER 
OD ŚRODY

11.05



999
GARDENLINE
Minipetunie 
Sztuka
w doniczce o średnicy od 12 do 15 cm; 
różne kolory

1599
GARDENLINE
Rośliny balkonowe
Opak.
zestaw 6 sadzonek; wysokość: 
ok. 10 cm; różne kolory i rodzaje

999
GARDENLINE
Pelargonia
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm; 
wysokość: ok. 28 cm; 
różne kolory

5999
GARDENLINE
Dipladenia
Sztuka
w doniczce o średnicy 
ok. 18/19 cm; wysokość: 
ok. 80–90 cm; różne kolory

2999
GARDENLINE
Rośliny 
balkonowe 
wiszące
Sztuka
w doniczce 
do zawieszania 
o średnicy 25 cm; 
różne rodzaje i kolory

1299
GARDENLINE
Sadzonki owoców 
i warzyw
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm; różne rodzaje 

1499
GARDENLINE
Rośliny 
śródziemnomorskie
Sztuka
wysokość rośliny: ok. 25–38 cm; 
różne rodzaje

JUŻ OD CZWARTKU
12–14.05.2022

TYLKO W TĘ SOBOTĘ

299
380

21% TANIEJ

TYMBARK 
Sok jabłkowy
Butelka 1 l
100%, źródło witaminy C

Lody Twister 
Opak. 8 × 50 ml
(1 l = 19,98)

PRODUKT
GŁĘBOKO 
MROŻONY

799
1199

33% TANIEJ

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl2



SUPER
OD ŚRODY

ENDERS
Grill kulisty z pokrywą premium
Zestaw
grill z emaliowaną pokrywą oraz masywnym rusztem 
ze stali nierdzewnej z wyjmowanym okrągłym 
elementem, zapewniający doskonałe opiekanie 
potraw, w tym duże steki, oraz różnorodne 
możliwości grillowania 

SUPER CENA

499,-

WYSOKOŚĆ GRILLA: 78 CM

ŚREDNICA RUSZTU: 54 CM

PLASTIKOWE UCHWYTY PO 
BOKACH ORAZ NA POKRYWIE 

DLA BEZPIECZNIEJSZEGO 
UŻYTKOWANIA

2 KÓŁKA DLA LEPSZEGO 
PRZEMIESZCZANIA

EMALIOWANY POJEMNIK NA 
POPIÓŁ

2 POJEMNIKI NA BRYKIET 
DRZEWNY DLA GRILLOWANIA 

POŚREDNIEGO

ZINTEGROWANY TERMOMETR

INDYWIDUALNA REGULACJA 
CIEPŁA POPRZEZ SUWAKI 

WENTYLACYJNE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 3
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SUPER
OD ŚRODY

ACTIVA
Grill okrągły z półką
Zestaw
 • emaliowana miska paleniskowa 
 • chromowany ruszt grillowy 
 • pobocznica z regulacją wysokości rusztu 
 • metalowa półka dolna 
 • średnica rusztu: 32 cm 

SUPER CENA

5999

BBQ COLLECTION
Grill klasyczny
Zestaw
średnica rusztu: 33 cm; 
wysokość: 43 cm; 
wyjmowany ruszt; różne rodzaje

SUPER CENA

3999

QUIGG
Grill 
na węgiel drzewny 
z wentylacją 
elektryczną
Sztuka
zasilanie na baterie (4 
baterie AA w zestawie); 
niskodymiący; lekki 
i kompaktowy; średnica: ok. 
35 cm; dwa rodzaje

SUPER CENA

249,-

GOTOWY DO UŻYCIA W KILKA MINUT

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl4
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3499

BBQ
Folia do zgrzewarek 
do pakowania 
próżniowego 
Zestaw
w zestawie: 2 × rolka 28 × 300 cm 
i 3 × rolka 22 × 300 cm

QUIGG
Elektryczna lodówka 
turystyczna
Sztuka
ok. 29 l objętości użytkowej; 
220–240 V; funkcja chłodzenia 
do 20°C poniżej temperatury 
otoczenia; także do podtrzymywania 
w cieple do 55°C; wskaźnik LED 
trybu pracy; zasilanie sieciowe lub 
z gniazdka zapalniczki samochodowej; 
wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
40 × 30 × 44,5 cm; waga: 4,4 kg

SUPER CENA

239,-

AMBIANO
Zgrzewarka 
do pakowania 
próżniowego 120 W 
Sztuka
3 w 1: cięcie, odsysanie i zgrzewanie; 
do stosowania z różnymi foliami 
do pakowania próżniowego; z punktami 
do mocowania folii

SUPER CENA

129,-

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 5
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DO
OGRODU

3999
BELAVI
Nakładka 
na krzesło 
ogrodowe
Sztuka
wymiary: ok. 93 × 46,5 × 5,5 cm; 
z obszyciem na krawędziach; 
ze stebnowaniem poprzecznym 
w obrębie pleców; 
z regulowanym pasem 
podtrzymującym w obrębie 
pleców; z kolorystycznie 
dopasowanymi tasiemkami 
do wiązania; różne rodzaje

BELAVI
Składany stolik aluminiowy
Sztuka
wymiary: 70 × 70 × 74 cm; estetyczny blat z tworzywa sztucznego imitujący 
drewno; lekkie i wytrzymałe aluminiowe profile; składana konstrukcja 
umożliwia łatwe przechowywanie

299,-

3999
BELAVI
Nakładka na fotel 
ogrodowy
Sztuka
wymiary: ok. 119 × 48,5 × 5,5 cm; 
z obszyciem na krawędziach; 
2 stebnowaniami poprzecznymi 
w obrębie pleców; 
z regulowanym pasem 
podtrzymującym w obrębie 
pleców; z kolorystycznie 
dopasowanymi tasiemkami 
do wiązania; różne rodzaje

  M1YLMRL96 HOHENSTEIN HTTI

  M1YLMRL96 HOHENSTEIN HTTI

BELAVI
Krzesło 
ogrodowe
Sztuka
wymiary: ok. 56 × 61 × 89 cm; 
z pokryciem z dwustronnego 
technorattanu; maksymalne 
obciążenie: 120 kg 

SUPER CENA

249,-

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl6
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4999 HOME CREATION
Obrus ogrodowy
Sztuka 
100% poliester; odporny na promieniowanie UV 
oraz warunki atmosferyczne; do wyboru: 
 • prostokątny 130 × 160 cm
 • okrągły o średnicy 160 cm
 • owalny 130 × 80 cm

2999
GARDENLINE
Figurka ogrodowa
Sztuka
do postawienia na równej 
powierzchni lub ogrodzeniach 
i słupkach; z metalu lub 
z terakoty; różne wzory i wymiary 

3999

GARDENLINE
Plandeka uniwersalna 
Sztuka/Zestaw 2 szt.
rozmiar: 2 × 3 m; z materiału odpornego 
na działanie czynników atmosferycznych; 
aluminiowe oczka oraz 10-metrowa linka umożliwia 
mocowanie; odpowiednia do przykrywania mebli 
ogrodowych, piaskownic, opału itp. lub jako osłona 
zapewniająca prywatność i chroniąca przed wiatrem 
oraz jako plandeka budowlana i malarska

1299
GARDENLINE
Pułapka na owady
Sztuka
do wyłapywania i usuwania żywych 
owadów; wymiary: 28 × 4,5 cm

LIGHTZONE
Uniwersalna 
pergola z LED
Zestaw
zasilanie z panelu 
słonecznego; z czujnikiem 
zmierzchowym; 
rozsuwana; wymiary 
(w stanie otwartym): 
ok. 1,5 m × 1 m; IP44; 
w zestawie solarna 
pergola uniwersalna LED 
oraz 6 brązowych opasek 
kablowych

119,-

   D03-0583 HOHENSTEIN HTTI 3999
HOME CREATION
Słój z kranikiem 
Sztuka
szkło sodowo-wapniowe, metalowa pokrywka, 
kranik z polipropylenu z silikonową uszczelką; 
pojemność: 5,75 l; różne rodzaje

3999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 7
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  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

®® ®®

®®

SUPER
OD ŚRODY

QUEENTEX
Piżama damska 
z modalem
Komplet 
50% bawełna, 50% modal 
(Tencel™); różne komplety
Rozmiary: M–XL

SUPER CENA

2999

WALKX
Clogsy damskie/
męskie na lato
Para
materiał wierzchni, wkładka 
i podeszwa z lekkiego 
materiału syntetycznego, pasek na piętę dla stabilizacji; dwa rodzaje
Rozmiary damskie: 37–40, męskie: 41–45
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

SUPER CENA

2999

WALKX
Tenisówki damskie 
Para
tekstylna cholewka; tekstylna wyściółka z miękko 
wyściełaną wkładką; podeszwa z TPR; różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze 

SUPER CENA

3999

UP2FASHION
T-shirt damski
z modalem
Sztuka
50% bawełna, 50% modal; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

SUPER CENA

2499

UP2FASHION
Jeansy damskie
Para
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); 
długość 7/8 lub 3/4; różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

SUPER CENA

4999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl8
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WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

POCOPIANO
Bermudy 
chłopięce 
jeansowe
Para
100% bawełna
Rozmiary: 122–158

POCOPIANO
Szorty dziewczęce 
jeansowe
Para
80% bawełna, 
18% poliester, 
2% elastan
Rozmiary: 122–158

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

  20.HBD.34584 HOHENSTEIN HTTI

3-PAK

POCOPIANO
T-shirt
dziewczęcy/
chłopięcy
Opak. 3 szt.
100% bawełna lub 
95% bawełna, 5% wiskoza; 
dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 3-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

29,97
ZA 3-PAK

1 SZT.
999*

SUPER CENA

2999
SUPER CENA

2999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 9
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3999
HOME CREATION
Dywan tkany
Sztuka
98% bawełna, 2% poliester; 
można stosować przy ogrzewaniu 
podłogowym; wymiary: 70 × 140 cm; 
różne rodzaje

HOME CREATION
Regał ścienny
Sztuka
wymiary (dł. × szer. × wys.): ok. 70 × 21 × 68 cm; 
rama z metalu; półki z drewna sosnowego; odstępy 
między półkami regulowane indywidualnie; 
z materiałem montażowym; dwa rodzaje

369,-

  11.HIN.90508 HOHENSTEIN HTTI

SUPER
OD SOBOTY

ROYAL LIFE
Torba 
na zakupy 
na kółkach
Sztuka
składana; z boczną 
kieszonką na parasol; 
z kieszonką termiczną; 
maks. obciążenie: 15 kg; 
różne rodzaje

SUPER CENA

139,-
LIVE IN STYLE
Składana torba 
termiczna
Sztuka
możliwość składania 
i całkowitego schowania 
w zamrażarce; chłodzi 
i utrzymuje świeżość 
przez dłuższy czas; 
nie jest przeznaczona 
do transportowania 
niezapakowanej, płynnej 
żywności; różne rodzaje 

3999

WYMIARY: 
37 × 19 × 32 CM

POJEMNOŚĆ: 16 L

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl10

OD SOBOTY 14.05



DŁUGOŚĆ PRZEWODU 
SIECIOWEGO: OK. 8 M

HOME CREATION
Stolik bambusowy
Zestaw
z ładowarką bezprzewodową; wbudowana 
ładowarka Qi do urządzeń mobilnych; wymiary: 
ok. 40 × 35 × 48 cm/średnica: ok. 40 cm, 
wysokość: ok. 48 cm; dwa rodzaje

SUPER CENA

549,-

QUIGG
Mop parowy
Zestaw
 • czyści różne powierzchnie: parkiet, 
laminat, płytki ceramiczne, dywany 
czy zasłony

 • moc: 1300 W
 • regulowany przepływ pary

• z nasadką ślizgową do dywanów
• w komplecie 2 nakładki 

z mikrofibry nadające się do prania

SUPER CENA

199,-

PUTZMEISTER
Ściereczki 
gąbczaste 
z mikrofibry
Opak. 5 szt.
(1 szt. = 1,20) 
różne kolory

599

2999
HOME CREATION
Tekstylna zasłona 
prysznicowa
Sztuka 
100% poliester; wymiary: 
180 × 200 cm; 12 pierścieni 
mocujących; wodoodporna; 
różne rodzaje

   19.0.63737 HOHENSTEIN HTTI

799
CLINAIR
Dezodorant 
do obuwia
Opak. 200 ml
(100 ml = 4,00)

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 11
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AMBIANO
Blender ręczny Skandi
Zestaw
dwa stopnie prędkości; w zestawie kubek z miarką o pojemności 1000 ml 
oraz miotełka do ubijania

7999

SUPER
OD SOBOTY

HOME CREATION
Stolik kawowy 
z wyjmowaną tacą
Sztuka
nogi z litego drewna; wyjmowana taca; 
wymiary (wys. × średn.): ok. 40 × 53 cm/
ok. 51 × 43 cm; dwa rodzaje

SUPER CENA

109,-

AMBIANO
Młynek 
elektryczny 
do soli/pieprzu 
Skandi
Sztuka
obsługa za pomocą przycisku; 
płynna regulacja grubości 
zmielenia; baterie w zestawie; 
różne rodzaje

SUPER CENA

3999

AMBIANO
Waga kuchenna Skandi
Sztuka
 • maksymalny ciężar ważonych produktów: 5 kg
 • wybór jednostek: kg do lb, oz, ml, fl. oz.
 • dokładność do 1 g
 • funkcja tarowania
 • system automatycznego wyłączania
 • różne rodzaje

SUPER CENA

2999

4999
HOME CREATION
Puf składany ze schowkiem
Sztuka
z miękkim tapicerowanym siedziskiem; wykonany z płyt MDF pokrytych tkaniną; 
maksymalne obciążenie: 100 kg; wymiary: ok. 40 × 40 × 40,5 cm; różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl12
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Produ� y do gotowania w programie 
dostarczy oczywiście ALDI! 
Zapraszamy!

JUŻ OD 8 MAJA 
O GODZ. 17:30 W

Bądź z nami i znajdź kulinarne inspiracje 
płynące prosto z serca! Zobacz, jak powstają 
niezwykłe dania dla niezwykłych osób – 
potrawy przygotowywane z najlepszych 
produktów pod okiem profesjonalnego 
kucharza.

Śledź naszą stronę już po emisji programu 9 maja! Znajdziesz 
na niej przepis i listę potrzebnych produktów do jego przygotowania.

Czy wiesz, 
jak PYSZNIE można 
podziękować komuś 
wyjątkowemu?
OGLĄDAJ

GOTOWANIE 
NA EKRANIE 

Z ALDI!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 13



3499
LENA
Pojazdy budowlane
do piaskownicy 
Sztuka
różne rodzaje

4499
WALKX
Sandały dziecięce
Para 
cholewka z materiału syntetycznego 
w połączeniu z materiałem tekstylnym; 
tekstylna wyściółka; podeszwa z TPR; 
dwa rodzaje
Rozmiary: 24–27
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

PRZEZNACZONA 
NA OK. 100 KG 

PIASKU

WYSOKOŚĆ 
SIEDZISKA: 
OK. 17 CM

WYMIARY 
PO ZŁOŻENIU: 

OK. 126 × 121 × 118 CM

WKŁADKA ZE SKÓRY 
GARBOWANEJ 

BEZ UŻYCIA CHROMU

®®

PLAYLAND
Piaskownica z dachem 
Sztuka
przeznaczona na ok. 100 kg piasku; wysokość siedziska: ok. 17 cm; 
w zestawie włóknina do zabezpieczenia dna; wymiary po złożeniu: 
ok. 126 × 121 × 118 cm 

SUPER
OD SOBOTY

SUPER CENA

249,-

Piżama 
dziecięca 
z licencją
Komplet
100% bawełna 
lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; dwa 
komplety
Rozmiary: 122–152

SUPER CENA

2499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl14
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WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

3-PAK

2-PAK

2-PAK

  20.HBD.34584 HOHENSTEIN HTTI

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

Z BOCZNYMI 
KIESZENIAMI

Z BOCZNYMI 
KIESZENIAMI

POCOPIANO
T-shirt chłopięcy
Opak. 3 szt.
100% bawełna lub 
95% bawełna, 5% wiskoza; 
dwa zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

  20.HBD.34584 HOHENSTEIN HTTI

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 3-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

23,97
ZA 3-PAK

1 SZT.
799*

POCOPIANO
T-shirt dziewczęcy
Opak. 3 szt.
100% bawełna; dwa zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 3-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

23,97
ZA 3-PAK

1 SZT.
799*

POCOPIANO
Szorty dziewczęce
Opak. 2 pary
85% bawełna, 12% poliester, 3% wiskoza 
lub 60% bawełna, 40% poliester; dwa zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 2-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 2-paku.

25,98
ZA 2-PAK

1 PARA
1299*

POCOPIANO
Szorty chłopięce 
Opak. 2 pary
60% bawełna, 40% poliester; 
dwa zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 2-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 2-paku.

25,98
ZA 2-PAK

1 PARA
1299*

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 15

OD SOBOTY 14.05



CHCESZ

być na bieżąco  

z promocjami

oszczędzać więcej

kupować sprytniej

cieszyć się jakością

CZY



NIE PRZEGAP OKAZJI 

SUBSKRYBUJ
NEWSLETTER 

ALDI!

być na bieżąco
z promocjami

oszczędzać więcej

kupować sprytniej

cieszyć się jakością

KLIKNIJ
I ZAPISZ SIĘ



TANIEGO
NA WEEKEND

PRODUKT
GŁĘBOKO 
MROŻONY

QUIGG
Elektryczna 
lodówka 
turystyczna
Sztuka

PLAYLAND
Piaskownica z dachem
Sztuka

DR. OETKER
Pizza Guseppe
Opak. 425 g
(1 kg = 14,09)
z szynką i pieczarkami, 
czerwoną cebulą i ziołami

599
799

25% TANIEJ

SUPER CENA

239,-

SUPER CENA

249,-

STR. 38

STR. 29

PRODUKT
CHŁODZONY

TOKYO TEY
Sushi
Opak. 250/290 g
(100 g = 3,84/1 kg = 33,07)
różne rodzaje

959
1199

20% TANIEJ

W DOBREJ CENIE!W DOBREJ CENIE!

OD SOBOTY 14.05OD CZWARTKU 12.05

OD PONIEDZIAŁKU 9.05 OD ŚRODY 11.05

19/2022

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Wolisz napisać?
Napisz e-mail na: obsluga.klienta@aldi.pl lub skorzystaj 
z formularza kontaktowego na www.aldi.pl, w zakładce Kontakt. 
Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro Obsługi Klienta
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz 
wsparcia zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Chcesz porozmawiać? 
Zadzwoń do nas.
Bezpłatna infolinia: 800 118 118 lub połączenie 
z konsultantem: +48 32 35 70 300

W sklepach ALDI akceptujemy karty 
i kupony Sodexo.

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



