
Sajtóközlemény 

 
 
 
 

  aldi.hu 

 

Online is rendelhetők az ALDI termékei Budapesten 
 
Biatorbágy, 2020. november 27. – Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. együttműködést írt alá az 
online bevásárlási szolgáltatást nyújtó magyar startuppal, a ROKSH-sal. A megállapodás 
értelmében a jövőben az ALDI kínálatából közel 3000 termék lesz online rendelhető a roksh.com 
weboldalon. A szolgáltatás Budapest területén vehető igénybe. 
 
A jövőben még kényelmesebb és egyszerűbb módon lehet hozzájutni az ALDI által forgalmazott 
árucikkekhez. Az online bevásárlási szolgáltatást nyújtó roksh.com weboldalán – a Magyarországon működő 
diszkont áruházak közül elsőként – immár az ALDI termékeit is meg lehet rendelni házhozszállítással. A 
vásárlók a roksh.com honlapján közel 3000, az ALDI által forgalmazott, zömében saját márkás élelmiszer, 
illetve egyes nem-élelmiszer jellegű termék közül választhatnak. A kínálatban többek közt friss zöldség-
gyümölcs, hús-, tej- és pékáru szerepel, de kozmetikai termékek és tisztítószerek is elérhetők lesznek. 
 
„Nagyon örülünk a ROKSH-sal kötött együttműködésünknek, hiszen jelentős lépést teszünk a számunkra 
fontos online élelmiszer-kereskedelem irányába: egy innovatív magyar startup ötlete találkozott vásárlóink 
régi vágyával, az online vásárlás lehetőségével. A most megkötött partnerséggel már az online vásárlás 
területén is elmondhatjuk magunkról, hogy élen járunk az újszerű megoldások alkalmazásában, hiszen 
Magyarországon az ALDI lesz az első diszkont áruházlánc, amelynek termékei elérhetők lesznek a ROKSH 
weboldalán. A pandémiás időszakban a gyorsan változó körülmények között különösen fontos a 
megbízhatóság, és mi stabil partnerként bővítjük szolgáltatásainkat: a ROKSH segítségével a vásárlók a 
jövőben még kényelmesebben juthatnak hozzá kedvelt termékeinkhez – ráadásul ALDI árakon. Az online 
bevásárlási szolgáltatás révén megőrizzük diszkont értékeinket, hiszen ezen a platformon is a megszokott 
alacsony bolti árakon lehet rendelni közel 3000 ALDI terméket, míg a házhozszállítással újabb előnyöket 
teremtünk a vásárlók számára. A szolgáltatást igénybe vevők egyrészt értékes időt takaríthatnak meg, 
másrészt a vírushelyzetben csökkenthetik a fertőzésveszélyt. A ROKSH segítségével oda is el tudjuk juttatni 
termékeinket, ahol nincs a közelben áruházunk. Az online bevásárlási szolgáltatás elindításával az ALDI a 
régióban is első lesz, hiszen a környező országok esetében nincs még lehetőség az ALDI-tól, illetve a HOFER-
től élelmiszer-házhozszállítás igénybevételére” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer 
Bt. országos ügyvezető igazgatója.  
 
A ROKSH által 2019-ben elindított bevásárló szolgáltatásának küldetése, hogy egyszerűvé és élményszerűvé 
tegye a bevásárlást mindenki számára. A budapesti vásárlók mostantól a ROKSH.com weboldalon – az 
irányítószámuk megadását követően – a kedvenc ALDI termékeikből is összeállíthatják bevásárlólistájukat. 
A termékek kiválasztása után megjelölhetik, hogy mikor és hol szeretnék a bevásárlásukat átvenni. Ezt 
követően a ROKSH profi „Személyes bevásárlója” elmegy a vásárlóhoz közeli ALDI üzletbe, ott gondos  
odafigyeléssel összeválogatja a termékeket, és az áruházban elérhető aktuális áron megvásárolja azokat. A 
ROKSH vásárlói nagyra értékelik, hogy a bolti kínálat és a leadott bevásárlólista közötti esetleges áreltérés 
vagy termékhiány esetén a vállalat személyes bevásárló kollégája telefonon egyeztet velük a megoldásról. 
„Az elmúlt hónapokban az ALDI-val közösen azon dolgoztunk, hogy az ALDI kiváló minőségű termékeit a 
vásárlók által kedvelt alacsony árakon a ROKSH megbízható személyes bevásárlóinak segítségével minden 
budapesti vásárló az otthonába rendelhesse” – nyilatkozta Kövesdi Áron, a ROKSH ügyvezetője.  
 
A bevásárló szolgáltatás a karanténban élőknek is elérhető, hiszen a ROKSH számukra is végez kiszállítást. A 
vásárlónak a megrendelés leadásakor csupán a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie, hogy karanténban 
van. Ebben az esetben a személyes bevásárló felveszi vele a kapcsolatot telefonon és leegyezteti, hogy a 
csomagot az ajtó előtt hagyja, így nem szükséges fizikai érintkezés, hiszen a vásárlás összegét bankkártyával 
előre ki tudja fizetni a megrendelő. 
Az ALDI már évek óta biztosít ingyenes házhozszállítást elsősorban nagyobb értékű és méretű elektronikai 
termékek esetében. Ezeket az árucikkeket az ALDI üzleteiben személyesen lehet megvásárolni, a 
házhozszállításról az ALDI gondoskodik. Az áruházlánc a jövőben is kínál majd akciósan ilyen termékeket, ezt 
a szolgáltatást a ROKSH-sal kötött együttműködés nem érinti. 

 

https://www.aldi.hu/
http://www.roksh.com/
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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 146 üzlettel van jelen a magyar 
kiskereskedelemben és közel 4200 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és 
csoportos utazások, szállások széles körét kínálja online platformon, továbbá öt 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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