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Megnyílt az ALDI első három diszkont benzinkútja Magyarországon

Biatorbágy, 2018. május 24. Mostantól az ALDI három magyarországi üzletének parkolójában diszkont
automata üzemanyagtöltő állomások állnak a vásárlók rendelkezésére.
Az ALDI diszkont üzemanyagtöltő állomásai Budaörsön, Szigetszentmiklóson és Sopronban nyíltak meg. A
vásárlók a benzinkúton négy töltőpontnál kétféle üzemanyag közül választhatnak: garantáltan magas minőségű,
MSZ EN 590 szabvány szerinti gázolaj és MSZ EN 228 szabvány szerinti 95-ös oktánszámú benzin tankolható
önkiszolgáló formában. Az ALDI ehhez a szolgáltatáshoz egy megbízható partnert, az OMV-t választotta, amely
biztosítja az üzemanyagok folyamatosan kiváló minőségét. Vásárláskor készpénzzel, illetve bank- és
hitelkártyával (Mastercard, Maestro, Visa és Routex funkcióval ellátott magyarországi OMV kártyával) lehet
fizetni. A diszkont benzinkutaknál az áruházak nyitvatartási ideje alatt lehet tankolni, legfeljebb 3,5 tonna
össztömegű gépjárművel.
Az üzemanyag vásárlás az ALDI-nál megszokott módon, egyszerűen és gyorsan elvégezhető: a vevőnek a
kútoszlopnál található érintőképernyőn csak ki kell választania az üzemanyag vásárlást, meg kell adnia, hogy
készpénzzel, vagy bankkártyával kíván-e fizetni. A tankolás összegének beírása után jeleznie kell esetleges áfás
számla-igényét az ehhez szükséges adatok megadásával, majd megkezdhető a tankolás. Az üzemanyag kiadása a
megadott vagy befizetett összeg elérésekor automatikusan leáll. A készpénzzel történő vásárlás esetén – ha nem a
teljes összegért tankolt a vásárló – a fennmaradó összeget a bizonylaton található utalványkóddal tudja a vásárló
az utalványt kiadó benzinkútnál 60 napig levásárolni.
„A diszkont önkiszolgáló üzemanyagtöltő állomásoknál is gyorsaságra és egyszerűségre törekszünk. A bolti
termékekhez hasonlóan diszkont árképzést valósítunk meg, hogy ügyfeleinknek még egy indokuk legyen minket
választani” – nyilatkozta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója.
A három diszkont benzinkút megnyitása alkalmából május 24-27-e között négy napon keresztül az ALDI minden
vásárlót külön is megajándékoz: a négy napig tartó akciós üzemanyagárak mellett minden vásárló 500 forint
értékű ALDI vásárlási kupont és további ajándékot kap, illetve megkóstolhatja az ALDI helyben sütött
péksüteményeit is.
Az első három ALDI diszkont üzemanyagtöltő állomás címe:
Sopron H-9400, Győri út 45.
Budaörs H-2040, Kandó Kálmán u. 2.
Szigetszentmiklós H-2310, Csepeli út 64.
Az ALDI-ról
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként a lehető legkedvezőbb áron biztosítja kiváló minőségű termékeit
vásárlói számára. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát
Magyarországon. Jelenleg közel 2600 magyar munkavállalót foglalkoztat és 132 áruházból álló országos hálózattá
bővült. Az ALDI Magyarországról bővebb információ a www.aldi.hu weboldalon található.
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