
ALE!CENA
OD ŚRODY 29.09

OD SOBOTY 2.10

KIDDE
Czujnik  
tlenku węgla 
7CO
Sztuka

QUIGG
Odkurzacz ręczny  
z ruchomą głowicą
Sztuka199SYGNALIZACJA  

KOŃCA DZIAŁANIA

CZAS PRACY:  
OK. 35 MIN

RUCHOMA  
GŁOWICA

DIODY 
LED

MOC:
110 W

ZASILANIE  
BATERYJNE

10 LAT 
GWARANCJI

PRZYCISK  
TEST/RESET

8999

Znicz 
kapliczka
Sztuka
bez wkładu; do wyboru 
dwa rodzaje2499

39 cm
Stroik 
dekorowany 
w wazonie
Sztuka

229921 cm WKŁAD 
PARAFINOWY 60 G

CZAS PALENIA: 
OK. 18 H

249 Znicz kulka
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje



8999

KIDDE
Czujnik 
tlenku węgla 7CO
Sztuka
elektrochemiczny sensor CO; 
sygnalizacja końca okresu 
eksploatacyjnego; wolnostojący 
lub do montażu na ścianie

HOME CREATION
Worki próżniowe 
na ubrania
Zestaw 2 szt.
wielokrotnego użytku; chronią 
odzież przed kurzem i wilgocią; 
do wyboru dwa rodzaje

999

QUIGG
Odkurzacz ręczny 
z ruchomą głowicą
Sztuka
do odkurzania na mokro i sucho; 
dwa stopnie mocy; zmywalny filtr 
stały; do wyboru różne rodzaje

LIVING ART
Dekoracje jesienne
Sztuka
wykonane ręcznie; 
do wyboru różne rodzaje

3499

199

SEVERIN
Odkurzacz 
workowy
Zestaw
teleskopowa rura o długości 81 cm; 
filtr HEPA 13; z akcesoriami 
w zestawie: szczotka do podłóg, 
szczotka XXL do parkietów 
oraz 2 końcówki do tapicerki

249

SYGNALIZACJA 
KOŃCA DZIAŁANIA

6 POZIOMÓW 
FILTROWANIA

CZAS PRACY: 
OK. 35 MIN

RUCHOMA 
GŁOWICA

DIODY 
LED

MOC:
110 W

OGUMOWANE 
KOŁA

UCHWYT ERGOSOFT XL 
Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ZAGINANIEM 

2 WORKI 60 × 90 CM LUB 
2 WORKI 70 × 80 CM/80 × 110 CM

W ZESTAWIE 
2 WORKI NA KURZ 

Z MIKROWŁÓKNINY 
(4WARSTWOWE)

ZASILANIE 
BATERYJNE

10 LAT
GWARANCJI

PRZYCISK 
TEST/RESET

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.2

OD ŚRODY 29.09



Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

   06.0.4348 HOHENSTEIN HTTI   06.0.4348 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
Sweter 
męski
Sztuka
70% bawełna, 
30% poliamid; 
do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL

STRAIGHT UP
Kamizelka 
męska 
pikowana
Sztuka
100% poliamid lub 
100% poliester; 
fason swobodnie 
leżący na sylwetce; 
do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

STRAIGHT UP

DECO CRAFT
Wałek malarski
Zestaw 2 szt./10 szt.
wysokiej jakości wałki do równego 
malowania dużych powierzchni 
do wyboru:
• 2 wałki 250 mm
• 10 wałków 100 mm

999

DECO CRAFT
Pędzle
Zestaw 5 szt.
do wszystkich rodzajów farb, 
lakierów i impregnatów; 
z uchwytami antypoślizgowymi 
Soft Touch

999

4999

4499

FERREX
Narzędzia pneumatyczne
Sztuka
narzędzia o wysokiej wytrzymałości, 
dla wymagających użytkowników

119

ZE STÓJKĄ

DO WYBORU: WKRĘTARKA UDAROWA, 
BĘBEN WĘŻA PNEUMATYCZNEGO 10 M, 

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA Ø 145,
GWOŹDZIARKA

1.

1.

2.

2.

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

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. 3
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Certyfikat bawełna BIO powstał 
dla utworzenia i implementacji 

socjalnych i ekonomicznych standardów. 

Poprzez stosowanie uznanych 
międzynarodowych norm 

zrównoważonego rozwoju jako 
ALDI angażujemy się, wraz 

z naszymi kontrahentami, na rzecz 
zrównoważonych ulepszeń przy 

uprawie bawełny.

socjalnych i ekonomicznych standardów. 

Poprzez stosowanie uznanych 

socjalnych i ekonomicznych standardów. 

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI  

UP2FASHION
Koszulka 
damska z długim rękawem z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) lub 85% bawełna BIO, 
10% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2-PAK

POCOPIANO
Bluza dziewczęca 
przedłużana 
z bawełną BIO
Sztuka
67% bawełna BIO, 33% poliester 
lub 75% bawełna BIO, 24% poliester, 
1% wiskoza; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–146
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

WYBIERZ 
BIO BAWEŁNĘ 
Z ALDI

29,98
ZA 2-PAK

*  Cena za 1 szt. obowiązuje 
tylko przy zakupie 2-paku.
Produkt sprzedawany 
wyłącznie w 2-paku.

1 SZT.
1499*

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

POCOPIANO
Kurtka dziewczęca/
chłopięca pikowana
Sztuka
100% poliester lub 100% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

3999

WALKX
Kalosze damskie/męskie
Para
materiał wierzchni z wytrzymałej gumy; tekstylna wyściółka; wyjmowana 
wyściełana tekstylna wkładka; wyprofilowana gumowa podeszwa; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary damskie: 37–40 Rozmiary męskie: 42–45
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999

WALKX
Kalosze dziecięce
Para
gumowa cholewka; 
ciepła, tekstylna wyściółka; 
wyprofilowana podeszwa 
gumowa; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999

1.

1.

  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

BOCZNE 
KIESZENIE

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

Kurtka dziewczęca/

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.4
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POCOPIANO
Parka 
dziecięca
Sztuka
58% poliester, 32% bawełna, 10% poliamid; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

  11-45432 Shirley  11-45432 Shirley  

WALKX
Buty damskie skórzane
Para
sznurowane buty ze skóry z certyfikatem LWG; 
z tekstylną wyściółką i wytrzymałą podeszwą TPR; 
łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki wewnętrznemu 
zamkowi; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–39
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

7999

WALKX
Buty 
chłopięce
Para
cholewka z poliuretanu 
i poliestru, wyściółka 
z poliestru; podeszwa wewnętrzna 
z EVA w połączeniu z poliestrem; 
podeszwa zewnętrzna z materiału 
syntetycznego (TPR); do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999

WALKX
Botki dziewczęce
Para
cholewka z poliuretanu i poliestru, wyściółka z poliestru; podeszwa 
wewnętrzna z EVA w połączeniu z poliestrem; podeszwa zewnętrzna 
z materiału syntetycznego (TPR); do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999 7499

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

WIĘCEJ 
PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

WALKX
Kalosze damskie/męskie
Para
materiał wierzchni z wytrzymałej gumy; tekstylna wyściółka; wyjmowana 
wyściełana tekstylna wkładka; wyprofilowana gumowa podeszwa; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary damskie: 37–40 Rozmiary męskie: 42–45
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

5.
5.

5.

4.

2. 3.

6.

4.

6.

BOCZNE 
KIESZENIE

WEWNĘTRZNY 
ŚCIĄGACZ PRZY 

RĘKAWACH

OCIEPLANY
 KAPTUR

POCOPIANO
Jegginsy 
dziewczęce
Para
77% bawełna, 21% poliester, 
2% elastan; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 122–146
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

2499
2.

POCOPIANO
Joggersy chłopięce
Para
79% bawełna, 20% poliester, 
1% elastan; z regulacją w pasie
Rozmiary: 122–158

3499
3.

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. 5
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Znicz 
kapliczka
Sztuka
bez wkładu; 
do wyboru 
dwa rodzaje

2499

Znicz zalewany
Sztuka

129

Znicz welon
Sztuka
do wyboru różne 
rodzaje

799

Znicz kula
Sztuka
do wyboru 
dwa rodzaje

1499

Znicz korona
Sztuka
do wyboru dwa 
rodzaje

2499

249
Znicz kulka
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

WKŁAD 
PARAFINOWY 150 G

CZAS PALENIA: 
OK. 58 H

39cm

34cm
ZALEW 

PARAFINOWY 50 G

CZAS PALENIA: 
OK. 18 H

10cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 130 G

CZAS PALENIA: 
OK. 50 H

WKŁAD 
PARAFINOWY 220 G

CZAS PALENIA: 
OK. 66 H

35cm

34cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 60 G

CZAS PALENIA: 
OK. 18 H

21cm

PAMIĘTAJMYPAMIĘTAJMY
O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

WSZYSTKIE NASZE ZNICZE ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE W POLSCE

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.6
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Znicz kolumna
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

499

Znicz 
z dekoracyjną 
wstążką
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

599

Chryzantema pojedyncza
Sztuka
kwiaty sztuczne; wysokość: ok. 59 cm; 
do wyboru różne rodzaje

499 Znicz 
ceramiczny otwarty
Sztuka1299

Znicz z aplikacją 
serce
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

799

CALIX
Wkład parafinowy 
Sztuka

349

ZALEW 
PARAFINOWY 700 G

CZAS PALENIA: 
OK. 24 H

WKŁAD 
PARAFINOWY 120 G

CZAS PALENIA: 
OK. 36 H

GRAMATURA: 
330 G

CZAS PALENIA: 
OK. 90 H

29cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 120 G

CZAS PALENIA: 
OK. 36 H

36cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 120 G

CZAS PALENIA: 
OK. 36 H

29cm

7,5cm

34cm

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. 7
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PAMIĘTAJMYPAMIĘTAJMY
O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Znicz kapliczka
Sztuka
do wyboru różne rodzaje1299

Wianek dekoracyjny
Sztuka
wianek z dekoracją ze sztucznych kwiatów; 
średnica: 35 cm; do wyboru różne rodzaje2499

WKŁAD 
PARAFINOWY 100 G

CZAS PALENIA: 
OK. 30 H

32cm

WSZYSTKIE NASZE ZNICZE ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE W POLSCE

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.8
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Znicz 
z aplikacją
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

499
Stroik dekorowany 
w wazonie
Sztuka
gotowa kompozycja z kwiatów sztucznych; 
wysokość: 40 cm; do wyboru rożne rodzaje

2299

Znicz kolumna 
duża
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

1999

WKŁAD 
PARAFINOWY 190 G

CZAS PALENIA: 
OK. 65 H

38cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 80 G

CZAS PALENIA: 
OK. 26 H

26cm

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. 9
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Stroik dekorowany w misie
Sztuka
gotowa kompozycja z kwiatów sztucznych; 
wysokość: 40 cm; do wyboru różne rodzaje

2799 Znicz 
kapliczka 
mała
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje899

WKŁAD 
PARAFINOWY 80 G

WSZYSTKIE NASZE ZNICZE ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE W POLSCE

CZAS PALENIA: 
OK. 30 H

24cm

PAMIĘTAJMYPAMIĘTAJMY
O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

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.10
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Znicz z różą
Sztuka 
do wyboru dwa rodzaje

449

Bukiet kwiatów duży
Bukiet
kwiaty sztuczne; wysokość: 54–57 cm; 
do wyboru: róże, dalie lub gerbery

2299

Znicz z motywem 
kwiatów
Sztuka 
do wyboru dwa rodzaje

1599

WKŁAD 
PARAFINOWY 190 G

CZAS PALENIA: 
OK. 60 H

WKŁAD 
PARAFINOWY 100 G

CZAS PALENIA: 
OK. 32 H

40cm

29cm

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. 11
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 TECHNISCHE ÜBERWACHUNGSVEREINE (TÜV) 
Certyfikaty ośrodków TÜV dla artykułów technicznych to dodatkowe potwierdzenie 
ich jakości, bezpieczeństwa oraz użyteczności. Ośrodki TÜV (Stowarzyszenia Nadzoru 
Technicznego) na zlecenie producentów kontrolują produkty techniczne zarówno pod kątem 
ich dopuszczalności do ruchu i bezpieczeństwa, jak i zgodności z wymogami ustawowymi.

 BIO BAWEŁNA 
Certyfikat bawełna BIO powstał dla utworzenia i implementacji socjalnych, ekonomicznych 
standardów. Poprzez stosowanie uznanych międzynarodowych norm zrównoważonego rozwoju 
jako ALDI angażujemy się, wraz z naszymi kontrahentami, na rzecz zrównoważonych ulepszeń 
przy uprawie bawełny.

 GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS) 
Organizacja globalnie definiuje jednolicie, obowiązujące kryteria dla przetwarzania tekstyliów 
z utworzonych z certyfikatami biologicznymi włókien naturalnych przez cały łańcuch tekstylny. 
Te kryteria obejmują kontrolowane biologiczne uprawy włókien, przyjazne dla środowiska i pod 
względem socjalnym wytwarzanie i jednolite znakowanie produktów. 

Poznaj 
    ważne
CERTYFIKATY
W ALDI oferujemy najwyższą jakość produktów, pochodzących 
ze zrównoważonych źródeł, co potwierdzają liczne certyfikaty, 
wystawiane przez niezależne organizacje i instytuty badawcze.

 OEKOTEX 
Oeko-Tex Standard 100 to certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych 
i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność ze skórą człowieka. Organizacja 
Oeko-Tex przydziela certyfikat produktom, na których przeprowadzone zostały badania 
mające zweryfikować obecność 100 najbardziej niebezpiecznych substancji zagrażających 
konsumentom.

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.12

 DEKRA GEPRÜFT
Dekra to jednostka certyfikująca w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych audytów, 
certyfikacji systemów zarządzania, badania i certyfikacji wyrobów, rozwoju personelu 
oraz inspekcji i nadzorów technicznych, rzeczoznawstwa i nadzorów inwestycyjnych. 
W przypadku produktów non-food najczęściej znajdziemy go na kosmetykach 
samochodowych i elementach pojazdów oraz na produktach małego AGD.

 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC®)
Znakiem FSC oznaczane są drewno i produkty drewniane, które pochodzą z odpowiedzialnej 
gospodarki leśnej, spełniającej obowiązujące na całym świecie standardy środowiskowe 
i społeczne. Certyfikacja obejmuje dziesięć kryteriów zrównoważonego rozwoju, m.in. możliwość 
pełnej identyfikowalności łańcucha produkcji drewna; surowiec nie może pochodzić z terenów 
chronionych, a przy jego pozyskiwaniu muszą być szanowane prawa ludności rdzennej i musi 
być zapewniona długotrwała równowaga ekologiczna terenu leśnego.

 COTTON MADE IN AFRICA (CMIA)
Inicjatywa Cotton made in Africa (CmiA) ma na celu danie jak największej liczbie 
małych producentów w Afryce możliwości polepszenia warunków życiowych, ich 
i ich rodzin. Standard ten oznacza również certyfikowaną zrównoważoną bawełnę 
z regionu subsaharyjskiego Afryki, która jest produkowana z wyłączeniem sztucznego 
nawadniania, zmian ładunku genetycznego i określonych niebezpiecznych pestycydów. 

POZNAJ NASZE MARKI WŁASNE

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. 39



 DEKRA GEPRÜFT 
Dekra to jednostka certyfikująca w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych audytów, 
certyfikacji systemów zarządzania, badania i certyfikacji wyrobów, rozwoju personelu 
oraz inspekcji i nadzorów technicznych, rzeczoznawstwa i nadzorów inwestycyjnych. 
W przypadku produktów non-food najczęściej znajdziemy go na kosmetykach 
samochodowych i elementach pojazdów oraz na produktach małego AGD.

 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC®) 
Znakiem FSC oznaczane są drewno i produkty drewniane, które pochodzą z odpowiedzialnej 
gospodarki leśnej, spełniającej obowiązujące na całym świecie standardy środowiskowe 
i społeczne. Certyfikacja obejmuje dziesięć kryteriów zrównoważonego rozwoju, m.in. możliwość 
pełnej identyfikowalności łańcucha produkcji drewna; surowiec nie może pochodzić z terenów 
chronionych, a przy jego pozyskiwaniu muszą być szanowane prawa ludności rdzennej i musi 
być zapewniona długotrwała równowaga ekologiczna terenu leśnego.

 COTTON MADE IN AFRICA (CMIA) 
Inicjatywa Cotton made in Africa (CmiA) ma na celu danie jak największej liczbie 
małych producentów w Afryce możliwości polepszenia warunków życiowych, ich 
i ich rodzin. Standard ten oznacza również certyfikowaną zrównoważoną bawełnę 
z regionu subsaharyjskiego Afryki, która jest produkowana z wyłączeniem sztucznego 
nawadniania, zmian ładunku genetycznego i określonych niebezpiecznych pestycydów. 

POZNAJ NASZE MARKI WŁASNE

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. 13



  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

3999
QUEENTEX
Piżama 
damska 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XXL

-25%

299
399

TYMBARK
Sok 
pomarańczowy
Karton 1 l
100%, źródło witaminy C

Stroik dekorowany w misie
Sztuka
gotowa kompozycja z kwiatów sztucznych; wysokość: 40 cm; do wyboru różne rodzaje

2799

FINISH
Tabletki 
do zmywarki 
Classic
Opak. 110 szt.
(1 szt. = 0,36)
czyszczą i nadają połysk

TYLKO TERAZ

3999

OD SOBOTY 2.10OD CZWARTKU 30.09

OD PONIEDZIAŁKU 27.09 OD ŚRODY 29.09

39/2021

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.

NIE PRZEGAP OKAZJI

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

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



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



