
   
  
 
 

Hosszabb nyitvatartást vezet be az ALDI a kiemelt nyaralóhelyeken 
 

Biatorbágy, 2019. május 28. – A megnövekedett vásárlói igények kielégítése érdekében az ALDI 

Balaton környéki és velencei-tavi, valamint hajdúszoboszlói üzletei június 1-től augusztus 31-ig 

meghosszabbított nyitvatartással várják a nyaralókat és a helyi lakosokat.  
A nyári üzem az ALDI 10 balatoni, valamint gárdonyi és hajdúszoboszlói áruházát érinti. A turisztikai 
főszezonban a siófoki, a balatonlellei, a keszthelyi, a balatonfüredi Fürdő utcai, a szántódi és a balatonalmádi 
üzletek hétfőtől szombatig reggel 7 és este 22, vasárnap reggel 7 és este 20 óra között várják a vásárlókat, 
míg a balatonfüredi Petőfi Sándor utcában hétköznaponként már reggel 6.30-kor nyit az áruház. A két 
veszprémi és a hajdúszoboszlói egység hétfőtől szombatig reggel 7 és este 21, vasárnap 8 és 18 óra között 
üzemel, a tapolcai a hét első hat napján szintén 7 és 21, vasárnap viszont 7 és 20 óra között tart nyitva. 
Gárdonyban hétfőtől szombatig reggel 7 és 22, vasárnap 7 és 20 óra között tart nyitva az ALDI áruháza.  
 
Az elektromos, vagy tölthető hibrid meghajtású autósok számára jó hír, hogy várhatóan a nyár folyamán már 
elérhető lesz Veszprémben, az északkeleti útgyűrűn található ALDI parkolójában az elektromosautó-töltő. 
 

Az ALDI-ról  
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket biztosít 
vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg 
hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 139 üzlettel van jelen a magyar 
kiskereskedelemben és mintegy 3300 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és 
csoportos utazások, szállások és repülőjegyek széles körét kínálja online platformon, továbbá három 
üzletének parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai 
központjának, mind pedig boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá 
klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatású-
gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon 
található. 
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