
14-26.11
UDERZAJĄCO
NISKIE CENY

Rabat naliczany jest przy kasie. Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Lista artykułów dostępna na aldi.pl.

na wybrane
 artykuły
przemysłowe

SUPER CENA

3999

SUPER CENA

2999

SUPER CENA

6999

SUPER CENA

3499

SUPER CENA

4999

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI

UP2FASHION/
STRAIGHT UP
Bluza/Sweter 
świąteczny 
damski/
męski
Sztuka

QUEENTEX/ENRICO MORI
Piżama świąteczna 
damska/męska
Komplet

POCOPIANO
Piżama świąteczna dziecięca
Komplet 

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI

LIVING ART
Skrzat stojący
Sztuka 

LIVING ART
Bombki choinkowe 
nietłukące
Komplet

13
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4499
Gry planszowe z licencją
Zestaw
różne rodzaje

SUPER ZINGS
Figurki
Zestaw 10 szt.
(1 szt. = 5,00)
10 elementów; różne rodzaje

SUPER CENA

4999

MUNDO DIVER
Gry dla dzieci 
drewniane
Zestaw
do wyboru: 
 • sudoku
 • scrabble

• geoplan

SUPER CENA

3999

TREFL
Gry planszowe 
dla dzieci z licencją
Zestaw
różne rodzaje

2999

MAGICZNEGO
NA ŚWIĘTA

ALDI MA TO

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

OD ŚRODY 23.11



HASBRO
Figurka 
z licencją
Sztuka
różne rodzaje

SUPER CENA

4999

Laleczka 
z licencją
Sztuka
wysokość: 7,5 cm; 
różne rodzaje

SUPER CENA

2999
SIMBA
Pluszak z licencją
Sztuka
wysokość: ok. 25 cm; 
różne rodzaje

SUPER CENA

3999

Rabat naliczany jest przy kasie. Oferta obowiązuje w podanym terminie
lub do wyczerpania zapasów. Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona.

Lista artykułów dostępna na aldi.pl.

14-26.11

na wybrane
artykuły przemysłowe

UDERZAJĄCO
NISKIE
CENY

LIVING ART
Nalepki/Naklejki 
na okna z obrazkami 
bożonarodzeniowymi
Zestaw
łatwe ściąganie folii nośnej; 
do ponownego użycia; do wyboru:
 • świecące w ciemności
 • statyczne
 • żelowe

499

Papier ozdobny XXL 
z licencją
Rolka
wymiary: 5 m × 70 cm; 
różne rodzaje

499

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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  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI

  D04-0452 HOHENSTEIN HTTI

®®

2-PAK

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI

RODZINNE ŚWIĘTA

POCOPIANO
Bluza 
świąteczna dziecięca
Sztuka 
60% bawełna, 40% poliester 
lub 81% bawełna, 16% poliester, 
3% wiskoza; różne rodzaje
Rozmiary: 86/92–134/140
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym rozmiarze

SUPER CENA

2499

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

2-PAK

UP2FASHION/STRAIGHT UP
Bluza/Sweter świąteczny 
damski/męski
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester lub 
100% poliakryl lub 100% akryl; różne rodzaje
Rozmiary damskie: M–XL
Rozmiary męskie: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

SUPER CENA

3999

ENRICO MORI
Bokserki 
świąteczne 
męskie
Opak. 2 pary
95% bawełna, 
5% elastan (Lycra®); 
różne zestawy
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele 
dostępne są 
w każdym rozmiarze

Produkt dostępny tylko w 2-paku.

9,99 ZŁ ZA PARĘ

1998
ZA 2-PAK

WALKX
Skarpety świąteczne 
dziecięce/damskie/męskie
Opak. 2 pary
mieszanka bawełny, poliamidu i elastanu (Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: 31/34–43/46

1499

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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  SH025 141055 TESTEX

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

RODZINNE  ŚWIĘTA

Kocyk dziecięcy
Sztuka
100% poliester; z bohaterami 
ulubionych bajek; wymiary: 
75 × 100 cm; różne rodzaje

2999SUPER CENA

9999
Pościel dziecięca z licencją
Komplet 
100% poliester; z zamkiem błyskawicznym; 
wymiary: poszewka na poduszkę 70 × 80 cm, 
poszwa na kołdrę 140 × 200 cm; różne rodzaje

  16.HCN.94509 HOHENSTEIN HTTI

SUPER CENA

4999
QUEENTEX/ENRICO MORI
Piżama świąteczna 
damska/męska
Komplet
100% bawełna lub 90% bawełna, 
10% wiskoza; różne rodzaje
Rozmiary damskie: M–XL 
Rozmiary męskie: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

POCOPIANO
Piżama świąteczna dziecięca
Komplet 
100% bawełna lub 90% bawełna, 10% wiskoza; 
różne rodzaje
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

SUPER CENA

2999

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI

WALKX
Skarpety świąteczne 
dziecięce/damskie/męskie
Opak. 2 pary
mieszanka bawełny, poliamidu i elastanu (Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: 31/34–43/46

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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OBCIĄŻENIE: 
2 KG NA KAŻDE RAMIĘ

2-POZIOMOWA 
KONSTRUKCJA 

Z 6 RAMIONAMI

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ LINEK 
DO SUSZENIA: 3 M Z MOŻLIWOŚCIĄ 

WYDŁUŻENIA DO 5 M

OBCIĄŻENIE MAKS.: 6 KG

CHRONIĄ 
PODCZAS PRANIA

SKŁADANY 
W CELU ŁATWEGO 

PRZECHOWYWANIA

Z WYJMOWANYM 
WORKIEM

HOME CREATION
Kompaktowa 
suszarka 
na kaloryfer
Sztuka
wymiary: 
ok. 52 × 34,5/56,5 cm; 
obciążenie maks.: 6 kg; 
różne rodzaje

SUPER CENA

1999 HOME CREATION
Składany wieszak 
na ubrania
Sztuka
wymiary po rozłożeniu: 
ok. 72 × 62,5 × 164 cm; różne rodzaje

9999

ROMEO
Obroża z podświetleniem LED
Sztuka
z możliwością ładowania za pomocą kabla USB 
lub zapasową baterią; niektóre modele dodatkowo 
z odblaskowymi elementami; różne rodzaje

1999
ROMEO
Kości do gryzienia 
z nadzieniem ze żwaczy
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 2,00)
różne rodzaje

1999

HOME CREATION 
Kosz na pranie
Sztuka
do wyboru: z pokrywą lub bez; 
wymiary: ok. 37 × 53 × 29 cm; 
różne rodzaje

3499

PUTZMEISTER
Ściereczka z mikrofibry
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 3,00)
różne rodzaje

599

HOME CREATION
Woreczki do prania odzieży/obuwia
Sztuka/Zestaw 
do wyboru:
 • do obuwia (1 szt.)
 • do biustonoszy (2 szt.)
 • uniwersalne (3 szt.)
 • torba podróżna na pranie (1 szt.)

999
DOSTĘPNE OD 21.11

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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HOME CREATION
Łapki i rękawice kuchenne
Zestaw 4 szt.
(1 szt. = 5,00)
w zestawie: 2 łapki 
kuchenne (ok. 21 × 21 cm) 
oraz 2 rękawice kuchenne 
(ok. 16 × 34 cm); różne rodzaje

1999

DO WYBORU ŚWIATŁO 
CIEPŁE, ZMIANA BARWY LUB 

BARWA NA ŻYCZENIE

PRZEŁĄCZNIK DOTYKOWY 
DO USTAWIENIA NATĘŻENIA 

ŚWIATŁA

KOMPAKTOWY I LEKKI

Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED PRZEWRÓCENIEM

Z WYŚWIETLACZEM 
I FUNKCJĄ PROGRAMATORA 

CZASOWEGO

ZAKRES TEMPERATUR: 
OD 6°C DO 38°C

MOCOWANY 
ZA POMOCĄ TAŚM 

SAMOPRZYLEPNYCH

OBCIĄŻENIE 
MAKS.: 8 KG

ŁADOWNOŚĆ MAKS.: 150 KG

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI, 
ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU 

W RAZIE UDERZENIA

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI

QUIGG
Termowentylator 
z pilotem
Sztuka
ustawianie czasu, temperatury 
i oscylacji możliwe z pilota lub 
przełącznikiem na obudowie; 
czytelny wyświetlacz na urządzeniu; 
wymiary: ok. 20 × 16,5 × 31,5 cm; 
maks. zakres oscylacji: 90°; 230 V, 
~50 Hz; niski poziom nagrzewu: 
1100 W; wysoki poziom nagrzewu: 
2200 W

SUPER CENA

9999

WORKZONE
Składany aluminiowy 
wózek transportowy
Sztuka
2 zwrotne kółka z blokadą; 
wymiary kół: 98 × 27 mm; materiał 
wózka: aluminium; rozsunięcie: 
ok. 535 × 410 × 230 mm; powierzchnia 
ładunkowa przed rozsunięciem: 
ok. 420 × 410 mm i ok. 635 × 410 mm 
po rozsunięciu; masa: 7,6 kg

159,-

LIGHTZONE
Lampa stołowa LED
Sztuka
z funkcją ładowania przez USB; 2 porty 
do ładowania: USB-A, USB-C; obudowa 
z wysokim połyskiem; możliwość 
ustawienia automatycznego wyłączenia 
po 30 min; funkcja pamięci Memory

6999

HOME CREATION
Kuchenny organizer 
podpółkowy z pojemnikami
Sztuka
wymiary: ok. 30 × 19,5 × 11,5 cm

4499

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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WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 

ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 

ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE 

WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR



OD SOBOTY 26.11

  BEGO 098875 TESTEX

2-PAK

®®

100% POLIESTER

GRUBOŚĆ Nm 68/2

Akcesoria 
do szydełkowania
Zestaw 
zawiera:
 • włóczkę (40 g, 100% akryl)
 • wypełniacz do maskotek 
(100% poliester)

 • oczka z zabezpieczeniem
 • szydełko
 • guziczek serduszko
 • etykietki z materiału

SUPER CENA

2499

WALKX
Buty damskie 
ze skóry 
welurowej
Para
cholewka z naturalnej 
skóry; ciepła wyściółka 
z prawdziwej skóry 
jagnięcej; elastyczna 
podeszwa z tworzywa 
termoplastycznego TPR; 
różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

SUPER CENA

109,-

SINGER
Igły
Zestaw
różne rodzaje

SUPER CENA

4999
Zestaw przyborów 
krawieckich/
Zestaw nici
Zestaw
do wyboru: zestaw przyborów 
krawieckich (101 elementów) 
lub zestaw nici (58 elementów)

1999

Profesjonalne nici 
do maszyny do szycia
Zestaw
do wyboru:
 • 20 szpulek po 500 m w różnych kolorach
 • 4 szpule nici do overlocka każda o długości 2500 m; różne rodzaje

1499

Produkt dostępny tylko w 2-paku.

5,99 ZA PARĘ

1198
ZA 2-PAK

UP2FASHION
Skarpety Wellness damskie
Opak. 2 pary
98% poliester, 2% elastan; różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–39/42
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

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



OD SOBOTY 26.11

  42531 OeTI

CZAS NA 
KASZMIR! 
� MIĘKKI, LEKKI 

� DELIKATNY
� CIEPŁY 

UP2FASHION
Sweter 
damski 
z jedwabiem 
i kaszmirem
Sztuka
50% wiskoza 
(Lenzing™EcoVero™), 
25% jedwab, 
20% wełna, 5% kaszmir 
(The Good Cashmere 
Standard® by AbTF); 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

SUPER CENA

6999

SUPER CENA

8999

UP2FASHION EXCLUSIVE/
ROYAL CLASS
Szal z kaszmirem 
damski/męski
Sztuka
do wyboru: 
damski – 100% kaszmir; 
wymiary: ok. 190 × 27 cm
męski – 50% kaszmir, 
50% żywa wełna; 
wymiary: ok. 180 × 32 cm
różne rodzaje

UP2FASHION
Sukienka damska z wiskozy
Sztuka
100% wiskoza; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie 
modele dostępne 
są w każdym 
rozmiarze

SUPER CENA

4999

  19.HCN.84413 HOHENSTEIN HTTI

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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  CR028 137356 OETI

HOME CREATION
Wycieraczka 
dekoracyjna
Sztuka
100% poliamid; 
wymiary: 
ok. 50 × 70 cm; 
różne rodzaje

SUPER CENA

1799

BATERIE 
W ZESTAWIE

LIGHTZONE
Bombka szklana LED
Sztuka/Zestaw
z lekkim łańcuszkiem LED 
z mikroprzewodami; timer; 
różne rodzaje

SUPER CENA

2999

LIGHTZONE
Wieniec świąteczny 
LED
Zestaw
średnica: ok. 40 cm; z 50 diodami 
w kolorze ciepłej bieli; ochrona 
IP44 – do zastosowania wewnątrz 
i na zewnątrz; timer; różne rodzaje

SUPER CENA

5999

LIVING ART
Minichoinka 
z ozdobami
Sztuka
wysokość: 60 cm; idealna 
dekoracja w domu lub w biurze; 
różne rodzaje

SUPER CENA

3499

LIGHTZONE
Choinka świetlna LED
Zestaw
wysokość: ok. 170 cm, szerokość: 
ok. 73 cm; 55 diod LED; z 3 przyssawkami; 
ochrona IP44 – do zastosowania wewnątrz 
i na zewnątrz; timer; różne rodzaje

SUPER CENA

3499

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

MAGICZNEGO
NA ŚWIĘTA

ALDI MA TO



OD SOBOTY 26.11

  53091 OeTI

HOME CREATION
Obrus/Bieżnik 
bożonarodzeniowy
Sztuka
80% poliester, 20% bawełna; do wyboru:
 • obrus – wymiary: 85 × 85 cm, różne kolory
 • bieżnik – wymiary: 50 × 150 cm, różne kolory

SUPER CENA

1999

LIVING ART
Świeca w szkle 
z drewnianą pokrywą
Sztuka
szkło ozdobione napisami; czas 
palenia: ok. 30 h; różne rodzaje

SUPER CENA

2699
LIGHTZONE
Woskowa świeca LED XXL
Sztuka
woskowa świeca z wkładem LED imitującym 
płomień; sterowanie pilotem; różne rodzaje

SUPER CENA

2999

LIVING ART
Skrzat stojący
Sztuka 
duży (138 cm) dekoracyjny skrzat 
z teleskopowymi nogami; różne 
rodzaje

SUPER CENA

6999

LIVING ART
Bombki choinkowe nietłukące
Komplet
różne kolory

SUPER CENA

3499

LIVING ART
Ozdoba świąteczna 
z filcu
Sztuka
z motywami bożonarodzeniowymi; 
różne rodzaje

1199

LIVING ART
Świece świąteczne
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
 • zestaw 2 świec dekorowanych; 
czas palenia: ok. 16 h

 • duża świeca dekorowana; 
czas palenia: ok. 27 h

różne rodzaje

1099

13
8 

cm

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



OD SOBOTY 26.11

W ZESTAWIE SZYBKA ŁADOWARKA 
ORAZ AKUMULATOR 20 V

ZESTAW BITÓW I WIERTEŁ

LIVING ART
Stojak na choinkę 
z pedałem nożnym
Sztuka
opatentowana technika mocowania 
za pomocą pojedynczej linki 
zaciskowej gwarantuje równomierny 
nacisk na stojak; wysokość drzewka: 
do 2,2 m, średnica pnia: do 11 cm; 
zbiornik na wodę o poj. 3 l

SUPER CENA

9999
LIGHTZONE
Zewnętrzny łańcuch 
świetlny 200 diod LED
Sztuka
różne barwy światła; ochrona 
IP44 – do zastosowania wewnątrz 
i na zewnątrz; 8 różnych trybów 
świecenia; timer; długość łańcucha: 
ok. 19,9 m; długość przewodu 
zasilającego: ok. 10 m; różne rodzaje

SUPER CENA

4499

LIGHTZONE
Łańcuch świetlny LED 
Sztuka
400 diod LED; 8 funkcji świecenia, 4 stopnie 
przyciemniania; timer; długość przewodu zasilającego: 
10 m; z pilotem do zdalnego sterowania; ochrona IP44 
– do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

SUPER CENA

5999

FERREX
Wiertarko-wkrętarka 20 V
Zestaw
 • uchwyt wiertarski Heavy Duty
 • 25 ustawień momentu obrotowego + wiercenie
 • moment obrotowy: maks. 45 Nm

• lampka robocza LED
• funkcja szybkiego zatrzymania

SUPER CENA

319,-

WORKZONE
Przedłużacz
Sztuka
długość: ok. 10 m; 
wtyczka i złącze 
ze stykiem ochronnym; 
gumowa osłona; 
stopień ochrony IP44 
(ochrona przed wodą 
rozpryskową)

6999

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



OD SOBOTY 26.11

3 RÓŻNE POZIOMY PRĘDKOŚCI LOTU

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA 
PRZEWROTU O 360° 

WE WSZYSTKICH KIERUNKACH

WBUDOWANY 6-OSIOWY 
ŻYROSKOP ZAPEWNIA OPTYMALNĄ 

STABILNOŚĆ LOTU

WBUDOWANA KAMERA HD

Z PODŚWIETLONYM PRZEŁĄCZNIKIEM WŁĄCZ/WYŁĄCZ

2 × USB

MAGINON
Dron z funkcją Wi-Fi
Sztuka 
zasięg zdalnego sterowania: 
ok. 30–40 m; zasięg Wi-Fi: 
30 m (na otwartej przestrzeni); czas 
lotu: ok. 9–10 min; funkcja zatrzymania 
awaryjnego; powrót jednym przyciskiem

SUPER CENA

249,-

QUIGG
Żelazko 
bezprzewodowe/
Parownica do ubrań
Sztuka
do wyboru:
 • żelazko o mocy 2200 W: 
płynna regulacja temperatury; 
pojemnik na wodę o poj. 350 ml; 
aluminiowa stopa żelazka; 
funkcja jonizacji pary oraz 
funkcja samoczyszczenia

 • składana parownica do ubrań: 
zintegrowany zbiornik na wodę; 
z nasadką szczotkową

SUPER CENA

8999

PLAYLAND
Drewniana 
układanka mozaika
Sztuka
rozwija zdolności sensoryczne 
i koncentrację; składa się z 370 
elementów; różne rodzaje

3599
HAMA
Uchwyt ścienny 
do telewizora
Sztuka
wymiary: 81–191 cm (32–75˝); 
obciążenie maks.: 40 kg; 
możliwość regulacji kąta 
nachylenia

4999

WORKZONE
Elastyczna listwa zasilająca
Sztuka
z ruchomymi przegubami do indywidualnego ustawienia 
pozycji; z 2 gniazdami do ładowania USB do ładowania 
urządzeń mobilnych (łącznie 2,4 A); gniazda ładowania 
USB stale włączone – ładowanie urządzeń możliwe 
jest także przy wyłączonej listwie zasilającej; długość 
kabla: ok. 1,5 m; kolory: biały lub czarny

5999

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

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 

ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 

ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE 

WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR



14–26.11
UDERZAJĄCO 
NISKIE CENY
na wybrane artykuły przemysłowe

TYLKO W TĘ SOBOTĘ

TANIEGO
NA WEEKEND

26.11

Zegar kuchenny*
Sztuka

40% TANIEJ

2399
39,99

QUIGG
Bezprzewodowy odkurzacz 
akumulatorowy*
Zestaw

26% TANIEJ

169,-
229,-

CEEZAM
Dzwonek Wi-Fi 
z kamerą*
Zestaw

20% TANIEJ

199,-
249,-

20% TANIEJ

199,-
249,-

MAGINON
Gramofon retro 
w walizce*
Zestaw 

* artykuł dostępny w wybranych sklepach

ALDI MA TO COŚ 
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY 
21–26.11

47/2022

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

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:
W sklepach ALDI akceptujemy karty 
i kupony Sodexo.

ZESKANUJ 
KOD I ZŁAP 
OSTATNIE SZTUKI 
W SUPER CENACH




