Sajtóközlemény

Csalók küldenek sms-t vagy e-mailt az ALDI nevében
Biatorbágy, 2021. január 22. – Jogtalanul és megtévesztő módon használják ismeretlen csalók az
ALDI nevét, akik sms-ben vagy e-mailben küldenek értesítést az ALDI-tól érkező csomagról,
nyereményről, vagy tesztről. A kiküldött sms-ekhez és e-mailekhez az ALDI Magyarországnak
nincs köze, ezért a vállalat arra kéri a felhasználókat, hogy ne kattintsanak az sms-ben vagy emailben érkezett linkre, és ne adják meg semmilyen felhasználónevüket, jelszavukat vagy egyéb
személyes adatukat.
Ismeretlen csalók küldenek különböző tartalommal - vélhetően adathalász céllal - megtévesztő sms-eket és
e-maileket Magyarországon, amelyekben visszaélnek az ALDI nevével. Az egyik típusú sms-ben az ALDI-tól
érkező csomagról tájékoztatják a telefonszám használóját, a csomag részleteit a felhasználó pedig egy, az
sms-ben megadott linken tudja ellenőrizni. Egy másik típusú sms-ben az ALDI-tól érkező
nyereménytelefonról értesítik a felhasználót és adatai megadását kérik. A megtévesztő e-mailekben
tesztelési programra invitálják a felhasználókat.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.-nek nincs köze azokhoz az sms-ekhez és e-mailekhez, amelyekben
személyes, vagy felhasználói adatokat kérnek ismeretlenek, továbbá a vállalat nem hirdetett olyan
nyereményjátékot, amelyben okostelefont lehet nyerni vagy tesztelni. Az sms-ekben és e-mailekben
jogtalanul és megtévesztően használják fel az ALDI nevét. Az áruházlánc azt javasolja az érintetteknek, hogy
ne kattintsanak az sms-ben vagy e-mailben érkező linkre és semmilyen személyes, vagy felhasználói adatot
ne adjanak meg.
A felhasználók az ALDI által hirdetett nyereményjátékokról kizárólag az ALDI saját csatornáin a www.aldi.hu,
a https://www.facebook.com/ALDI.Magyarorszag/, a https://www.instagram.com/aldi.magyarorszag és a
https://www.tiktok.com/@aldi.magyarorszag oldalakon tájékozódhatnak.

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 147 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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