
ALE!CENA
OD ŚRODY 6.10

OD SOBOTY 9.10

HOME CREATION
Patelnie z powłoką ceramiczną
Zestaw 2 szt.8999

ŚREDNICA 20 I 24 CMNA INDUKCJĘ

DO PIEKARNIKA (MAKS. 200°C)

QUEENTEX
Piżama 
damska
Komplet 

  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI

WYBRANE 
MODELE 

Z EFEKTOWNYM 
POŁYSKIEM3999

8999

6999 HOME CREATION
Koc polarowy 
Teddy
Sztuka

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

2999
HOME CREATION
Poduszka 
dekoracyjna
Sztuka

  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI

HOME CREATION
Sztućce ze stali 
szlachetnej 18/10
Zestaw 30 cz.

AŻ 30 ELEMENTÓW

ZESTAW DLA 6 OSÓB: 
6 WIDELCÓW, 6 NOŻY, 
6 ŁYŻEK, 6 ŁYŻECZEK, 

6 WIDELCZYKÓW



HOME CREATION
Patelnie z powłoką ceramiczną
Zestaw 2 szt.
kute aluminium; nieprzywierająca powłoka PFOA/
PTFE Free (wolna od pochodnych teflonu); 
do wyboru dwa rodzaje

8999

HOME CREATION 
Taca do serwowania 
Sztuka 
do wyboru: 
• taca okrągła o średnicy ok. 38 cm
• taca prostokątna o wymiarach ok. 51 × 38 cm

1799

HOME CREATION
Sztućce ze stali 
szlachetnej 18/10
Zestaw 30 cz.
dla 6 osób; polerowane 
na wysoki połysk; 
przystosowane do mycia 
w zmywarce

8999

PODANO
do stołu Taca do serwowania Taca do serwowania 

AŻ 30 ELEMENTÓW

ŚREDNICA 20 I 24 CM

NA INDUKCJĘ

DO PIEKARNIKA 
(MAKS. 200°C)

ZESTAW DLA 6 OSÓB: 
6 WIDELCÓW, 6 NOŻY, 
6 ŁYŻEK, 6 ŁYŻECZEK, 

6 WIDELCZYKÓW

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 4.10*

* oferta w wybranych sklepach, do wyczerpania zapasów3499
AQUAPHOR
Dzbanek 
filtrujący 
Amethyst
Sztuka
pojemność: 2,8 l; 
ze wskaźnikiem 
zużycia filtra 
sygnalizującym 
wymianę wkładu; 
w zestawie wkład 
B25 Maxfor; 
do wyboru 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.2

OD ŚRODY 6.10



ALIO
Tabletki do zmywarki classic
Opak. 100 szt.
(1 szt. = 0,21)
z aktywną formułą szybkiego czyszczenia, skutecznie 
neutralizują nieprzyjemne zapachy; zapewniają lśniącą 
czystość naczyń i usuwają nawet zaschnięte resztki 
posiłków; o świeżym cytrynowym zapachu

2099
HOME CREATION
Skrobak 
do płyt kuchennych
Sztuka 
do czyszczenia zabrudzeń z płyt grzewczych 
czy innych gładkich powierzchni; w zestawie 
4 ostrza ze stali węglowej

999
ALIO
Środek do czyszczenia 
zmywarek
Opak. 2 × 250 ml
(1 szt. = 4,00)
zapobiega osadzaniu się warstw tłuszczu 
i powstawaniu osadów kamienia; 
zapewnia higieniczną czystość

799

AMBIANO
Frytownica na gorące powietrze
Sztuka 
8 automatycznych programów; panel dotykowy 
z podświetleniem; timer 60 min; kosz do frytowania 
o pojemności 2,6 l; zabezpieczenie przed przegrzaniem

199

FUNKCJA 
OPÓŹNIONEGO 

STARTU DO 3 GODZIN

DOTYKOWY PANEL 
OBSŁUGOWY

MOC: 
1400 W

60MINUTOWY 
TIMER

8 PROGRAMÓW 
FRYTOWANIA

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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1499
ROMEO
Szczotka 
do pielęgnacji sierści
Sztuka
do wyboru: 
• szczotka do usuwania podszerstka i wypadającej sierści
• miękka szczotka pudlówka – do usuwania luźnej i sfilcowanej sierści
• miękka szczotka z zaokrąglonymi szpilkami – usuwa kurz 

i zabrudzenia z sierści
• szczotka 2 w 1 – usuwa luźną sierść, zabrudzenia i nadaje połysk

Zabawka 
dentystyczna dla psa
Sztuka 
do wyboru różne rodzaje

1299
ROMEO
Przekąski 
do żucia 
dla psa
Opak. 280 g
(1 kg = 17,82)
do wyboru różne rodzaje

499

GARDENLINE
Odstraszacz 
zwierząt
Sztuka 
emituje fale dźwiękowe 
denerwujące zwierzęta; mocna 
lampa błyskowa LED; zintegrowany 
panel słoneczny pozwala 
na doładowanie akumulatorów 
w ciągu dnia

Z MIŁOŚCIĄ
dla pupila

RÓŻNE 
PROGRAMY 
DO WYBORU 

BEZPIECZNY 
DLA 

ZWIERZĄT

ŁADOWANIE 
USB + 

SŁONECZNE

ODSTRASZA KUNY, 
GRYZONIE, LISY, DZIKI, 
PTAKI, NIETOPERZE ITP.

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.4
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WYBIERZ 
BIO BAWEŁNĘ 
Z ALDI

3499 POCOPIANO
Komplet niemowlęcy 
dzianinowy z bawełny BIO
Komplet 
100% bawełna BIO; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 62/68–86/92

  20.HBD.01438 HOHENSTEIN HTTI  20.HBD.01438 HOHENSTEIN HTTI  

1399
Puzzle 1000 elementów
Sztuka 
wysoka jakość druku i materiału; precyzyjnie 
wycięte puzzle gwarantują łatwe dopasowanie 
elementów; do wyboru różne rodzaje 

100% 
BAWEŁNA 

BIO

FUNKCJA 
MINUTNIKA 

WYMIARY 
PO UŁOŻENIU: 

70 × 50 CM

FUNKCJA 
ALARMU 

Z DRZEMKĄ

HASBRO
Gry dla dzieci
Zestaw 
do wyboru:
• Dr. Bibber – gra planszowa, która uczy zręczności; 

świetna i wciągająca gra dla dzieci powyżej 6 roku 
życia; zawiera: planszę, pęsetę, 12 plastikowych 
elementów (z gumką), instrukcję oraz 12 kart do gry 

• Twister – pełna śmiechu gra towarzyska, która 
stanowi interaktywną, zręcznościową zabawę dla 
osób w różnym wieku; zawiera: kolorową matę 
z 24 polami oraz tarczę ze wskazówką i instrukcją 

• Głodne hipcie – gra, w której uczestnicy prześcigają 
się w wystrzeliwaniu plastikowych melonów wprost 
do pyszczków swoich hipopotamów; zawiera: 
podstawę, 4 hipopotamy, 4 rampy, 4 wyrzutnie, 
20 plastikowych melonów, instrukcję do gry

8999

KRONTALER
Budzik projektor gwiazd
Sztuka
regulacja głośności; wyświetlanie 
godziny, daty, kalendarza i temperatury 
w pomieszczeniu; z efektami LED 
i dźwiękowymi; z dziesięcioma 
kołysankami i pięcioma dźwiękami natury

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. 5

OD ŚRODY 6.10



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

9999
WALKX
Buty męskie 
ochronne 
Para 
materiał wierzchni ze skóry 
z certyfikatem LWG i tworzywa 
syntetycznego
Rozmiary: 42–45

2499
ACTIVE TOUCH
Czapka 
robocza męska 
z lampką LED
Sztuka 
50% poliester (z recyklingu), 
50% akryl; ze zdejmowaną 
latarką czołową LED; 
latarka ładowana przez 
przyłącze USB; do wyboru 
dwa rodzaje 
Rozmiar: uniwersalny

  20.0.15235 HOHENSTEIN HTTI  20.0.15235 HOHENSTEIN HTTI  

KLASA 
BEZPIECZEŃSTWA: 

S3

STALOWY NOSEK I PODESZWA ŚRODKOWA

ACTIVE TOUCH to marka własna ALDI, 
w skład której wchodzą zarówno artykuły 
sportowe, jak i odzież sportowa dla dzieci, 

kobiet i mężczyzn. Linia ta wyróżnia się 
szeroką i innowacyjną ofertą.

STRAIGHT UP to marka własna ALDI wykreowana 
dla mężczyzn z wszystkich przedziałów wiekowych, 

obejmująca odzież wierzchnią oraz akcesoria.

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

49994499

ZE STÓJKĄ

1.

1.

2.

2.

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

DOSTĘPNE OD PONIEDZIAŁKU 4.10*

*oferta w wybranych sklepach

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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QUEENTEX to marka własna ALDI obejmująca bieliznę 
oraz piżamy dla kobiet w każdym wieku. Dostępne są 

trzy różne kategorie produktów: Standard, Maxi i Exclusive.

Produkty QUEENTEX przeznaczone są dla Pań:
• poszukujących wygodnej bielizny o wysokim komforcie noszenia
• potrzebujących produktów podstawowych, bez których nie może 

się obyć żadna szafa
• które szukają modnej bielizny lub lubią modne kolory
• ceniących sobie wysokiej jakości materiały i dobre dopasowanie
• chcących czuć się komfortowo w wygodnych piżamach

QUEENTEX
Piżama damska
Komplet 
100% bawełna lub 99% bawełna, 1% włókno 
metalizowane, lub 95% bawełna, 5% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XL

  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  

WYBRANE 
MODELE 

Z EFEKTOWNYM 
POŁYSKIEM

WALKX
Kapcie damskie pluszowe
Para 
100% poliester; podeszwa: 80% TPR, 20% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–40

1999

QUEENTEX
Biustonosz/Majtki damskie
Sztuka/Opak. 2 pary
94% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™), 6% elastan; 
w skład opakowania wchodzi biustonosz 
lub dwie pary majtek; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2299

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

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. 7
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WYBIERZ 
BIO BAWEŁNĘ 

Z ALDI

WALKX 
Chodaki zimowe 
damskie/męskie 
Para 
materiał wierzchni i podeszwa 
z lekkiego materiału 
syntetycznego; 
do wyboru
różne rodzaje 
Rozmiary 
damskie: 37–39 
męskie: 41–44 
Nie wszystkie modele 
dostępne są 
w każdym rozmiarze 

2499

UP2FASHION
Skarpety 
damskie z wełną i jedwabiem
Para 
32% wełna, 28% bawełna, 24% poliamid, 
15% jedwab, 1% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–39/42

1299

  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  

ENRICO MORI
Piżama męska 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: M–XXL

3999

PHILIPS
Parownica do ubrań 
STH3000/20
Sztuka
łatwa w użyciu, kompaktowa; 
składana; zbiornik na wodę 
o pojemności 100 ml; wytwarzanie 
pary: do 20 g/min

129

DOSTĘPNA OD PONIEDZIAŁKU 4.10*

* oferta w wybranych sklepach, do wyczerpania zapasów

OCIEPLANA 
WYŚCIÓŁKA

 100% BAWEŁNA

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 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.8
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HOME CREATION
Narzuta 
na sofę
Sztuka
tkanina: 100% poliester, wypełnienie: 100% poliester; 
do wyboru:
• narzuta na sofę 1-osobową; wymiary: 165 × 179 cm
• narzuta na sofę 2-osobową; wymiary: 224 × 179 cm
• narzuta na sofę 3-osobową; wymiary: 280 × 179 cm
do wyboru różne rodzaje

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

Bezprzewodowe słuchawki douszne
Zestaw
pojemność baterii: 30 mAh lub 35mAh; etui na powerbank 
o pojemności 300 mAh lub 400 mAh; czas ładowania ok. 2 godziny 
(etui na powerbank); Bluetooth ® 5.0 o zasięgu do 10 metrów; 
do wyboru dwa rodzaje

8999

HOME CREATION
Roleta termiczna
Sztuka
zaciemniająca; wymiary: 60 × 150 cm, 80 × 150 cm lub 100 × 150 cm; 
możliwość samodzielnego zwężenia; do wyboru różne rodzaje

3599

4999
wymiary: 224 × 179 cm

3999
wymiary: 165 × 179 cm

wymiary: 280 × 179 cm

5999

* oferta w wybranych sklepach, do wyczerpania zapasów

5999
QUIGG
Pulsoksymetr
Sztuka
łatwy i szybki pomiar saturacji 
(wysycenia krwi tlenem) oraz 
częstotliwości pracy serca; 
duża dokładność pomiarów; 
lekki i kompaktowy

ZINTEGROWANA FUNKCJA 
TELEFONU NA OBU ZATYCZKACH

OK. 3 DO 4 GODZIN 
TELEFONOWANIA 

I SŁUCHANIA MUZYKI

HOME CREATION
Koc polarowy Teddy
Sztuka
70% poliester, 30% bawełna; wymiary: 150 × 200 cm; 
do wyboru różne rodzaje

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

2999
HOME CREATION
Poduszka 
dekoracyjna
Sztuka
poszewka: strona 
wierzchnia: 86% bawełna, 
14% poliester; strona spodnia: 
100% bawełna; wypełnienie: 
100% poliester z recyklingu; 
wymiary: 45 × 45 cm; 
do wyboru różne rodzaje

  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI  

  18030332 CENTEXBEL  18030332 CENTEXBEL  

6999

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 4.10*

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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AUTO XS
Zestaw żarówek 
halogenowych H4/H7
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 15,00)
do użytku w miejscu dotychczasowych żarówek; zaleca się 
zawsze wymieniać parami; do wyboru różne rodzaje H4 lub H7: 
+50% światła, do 2 razy dłuższa żywotność

2999

AUTO XS
Dywaniki samochodowe
Zestaw 4 szt.
100% polipropylen; do wyboru różne rodzaje 

2999

AUTO XS
Podnośnik 
hydrauliczny 3 t
Sztuka 
do podnoszenia dużych ciężarów; waga podnośnika: 
ok. 3,3 kg; zakres wysokości podnoszenia: 198–383 mm; 
zawór spustowy; 2-częściowy teleskop

5999

Apteczka samochodowa
Sztuka 
zawiera instrukcję udzielania pierwszej 
pomocy oraz 27 elementów ratunkowych, 
m.in.: opatrunki, zestaw plastrów, koc 
ratunkowy, nożyczki i rękawice winylowe; 
do wyboru dwa rodzaje

1999

AUTO XS
Akcesoria 
do samochodu 
Sztuka 
do wyboru:
• uchwyt na zagłówek: do zawieszania toreb i odzieży; łatwe 

i szybkie mocowanie
• pojemnik na odpadki: samoczynnie zamykana pokrywa; łatwe 

i szybkie mocowanie
• torba wielofunkcyjna: łatwe i szybkie mocowanie

999
BIKEMATE
Pokrowiec na motor
Sztuka 
z wytrzymałego, odpornego 
na rozerwanie PVC; optymalne 
zabezpieczenie dzięki osadzonym 
oczkom pierścieniowym; 
elastyczne paski dla dodatkowego 
zamocowania; wodoodporny 
i odporny na promieniowanie UV

4999

ANTYPOŚLIZGOWE

WYMIARY:
145 × 245 × 80 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.10
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3M
Taśma uszczelniająca 
Sztuka 
do uszczelniania połączeń szklanych, metalowych, 
rynien, dachów w przyczepach itp.; bardzo wysoka 
przyczepność i trwałość; wymiary: 38 mm × 1,5 m; 
do wyboru: czarna lub transparentna

2999

Apteczka samochodowa
Sztuka
zawiera instrukcję udzielania pierwszej 
pomocy oraz 27 elementów ratunkowych, 
m.in.: opatrunki, zestaw plastrów, koc 
ratunkowy, nożyczki i rękawice winylowe; 
do wyboru dwa rodzaje

WORKZONE
Opaski 
mocujące 
Zestaw
do wyboru 5 różnych zestawów: rzepy do spinania kabli (12 szt.), opaski mocujące 
z rzepem (6 szt.), elastyczne opaski z rzepem (4 szt.), mini opaski z otworem (10 szt.), 
opaski odblaskowe na rzepy (4 szt.)

599

ŁADOWANIE 
USB

REGULOWANA 
JASNOŚĆ

WTYCZKA ZE 
ŚWIATŁEM LED

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

LIGHTZONE
Lampa warsztatowa LED
Sztuka 
uniwersalna lampa warsztatowa 
z podstawą magnetyczną i 2 źródłami 
światła – jako klasyczna latarka i lampa 
robocza COB o wysokiej jasności 

3499

2 SZTUKIWODOSZCZELNA ODPORNA NA UV

ODPORNA NA 
TEMPERATURY 

OD 40 DO +90°C

POJEMNOŚĆ 
AKUMULATORA: 

3 × 5000 MAH

CZAS 
ŁADOWANIA: 5 H

ŁADOWANIE 
PRZEZ USB

Z FUNKCJĄ 
WZMOCNIENIA BASÓW

KABEL AUDIO 
W ZESTAWIE

Z FUNKCJĄ BLUETOOTH: DO 
DZWONIENIA I ODTWARZANIA MUZYKI 

Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 
ZA POŚREDNICTWEM RADIA 

SAMOCHODOWEGO

AUTO XS
Powerbank z funkcją rozruchu
Sztuka 
• wydajny akumulator LiPo 3 × 5000 mAh
• oprawa robocza LED (światło ciągłe)
• 12 V, 250/500 A urządzenie rozruchowe 

do akumulatorów pojazdów
• mobilne zasilanie do ładowania komórek, 

tabletów, kamery
z akcesoriami w zestawie

MAGINON
Zestaw 
głośnomówiący 
z nadajnikiem 
FM z Bluetooth
Zestaw
obsługuje karty micro-SD 
i pamięć USB o pojemności 
do 32 GB; biały wyświetlacz 
LED

6999

219

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

OD SOBOTY 9.10



-20%

799
999

MIĘSNE SPECJAŁY
Gulasz 
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
z szynki wieprzowej

-25%

399
535

RIO D’ORO
Sok pomarańczowy
Karton 2 l
(1 l = 2,00)

6900
HOME CREATION
Patelnia z powłoką ceramiczną
Sztuka 
kute aluminium; nieprzywierająca powłoka PFOA/
PTFE Free (wolna od pochodnych teflonu); do wyboru 
dwa rodzaje

produkt
chłodzony

QUEENTEX
Piżama damska
Komplet 
100% bawełna lub 99% bawełna, 
1% włókno metalizowane, 
lub 95% bawełna, 5% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XL

3999

  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  

WYBRANE 
MODELE 

Z EFEKTOWNYM 
POŁYSKIEM

ŚREDNICA 28 CM NA INDUKCJĘ DO PIEKARNIKA 
(MAKS. 200°C)

OD SOBOTY 9.10OD CZWARTKU 7.10

OD PONIEDZIAŁKU 4.10 OD ŚRODY 6.10

NIE PRZEGAP OKAZJI

40/2021

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.

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



