Sajtóközlemény

Az ALDI valamennyi üzletében elfogadja a SZÉP-kártyát
Biatorbágy, 2022.02.01. – Az ALDI Magyarország bővítette az üzleteiben használható fizetőeszközök
körét. A jogszabályi keretek értelmében 2022. február 1. és május 31. között immár a Széchenyi
Pihenőkártya (SZÉP-kártya) minden alszámlájáról lehet élelmiszert vásárolni. Az ALDI ezért úgy döntött,
hogy elfogadja a SZÉP-kártyákat fizetőeszközként, a vásárlók mind a 153 magyarországi üzletében
SZÉP-kártyájukkal is fizethetnek a kasszáknál. A SZÉP-kártyák tulajdonosai bármelyik alszámlát
igénybe vehetik, tehát akár a szabadidő, a szálláshely, illetve a vendéglátás alszámlán található
összeget is felhasználhatják az ALDI üzleteiben.
A kártyával vásárolható termékek körébe szinte valamennyi élelmiszer beletartozik, így a friss és
fagyasztott hús, a tejtermékek, a zöldség-gyümölcs, a pékáruk, a konzervek, a szárazáru, ugyanakkor
a SZÉP-kártyákon lévő összeg továbbra sem fordítható például non-food, vegyszer, kozmetikai cikk,
állateledel, alkoholtartalmú italok, illetve dohány és feldolgozott dohánypótló termékek
megvásárlására.
„Bővítjük a fizetési lehetőségeket kasszáinknál, így a készpénz, a bankkártyák, az ALDI-utalványok, az
Edenred kártyák mellett a SZÉP-kártyát is elfogadjuk. Ezzel a lépéssel lehetővé tesszük, hogy az ALDI
kedvező árú termékeihez azok a vásárlók is hozzájussanak, akik élelmiszer-vásárlásaik értékét
utalvánnyal kívánják kiegyenlíteni” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
országos ügyvezető igazgatója.
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 153 üzlettel van jelen
a magyar kiskereskedelemben és több mint 4500 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 üvegházhatásúgázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. Az ALDI környezetvédelmi tevékenységével elnyerte
Az Év Környezettudatos Kereskedője 2021-es díjat. Az ALDI Magyarország lett a PwC 2021 Legvonzóbb
Munkahelye Díj első helyezettje a kiskereskedelem kategóriában. A vállalatról bővebb információ a
www.aldi.hu honlapon található.
Sajtófotók az alábbi oldalról tölthetők le: https://www.aldi.hu/hu/vallalat/sajto/fotok/
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