
Érvényes: 2021.04.08–21.

Rendelj online 
országos kiszállítással!

A 
KERTÉSZKEDÉS

ÖRÖME

Fedezd fel az Auchan 
fergeteges kertészeti 
választékát!

Pantone font
Helvetica Nue LT Pro font
DINPro font
Roboto
Roboto italic

Garden and power tools www.villager.eu

NEXT LEVEL!

Panton 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Helvetica Neue LT Pro Condensed 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

DINPro 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Roboto Regular 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

  
ATLAS 3010T  
BENZINES FŰNYÍRÓ
vágási szélesség: 42 cm,  
6 központi fokozatban állítható 
magasság, gyűjtőtartály: 40 l, 
ajánlott m2: 800 m2

SMARAGD TUJA
30/40 cm, 2 l-es konténerben

2 490 Ft
80/100 cm, 5 l-es konténerben

MUSKÁTLI
többféle szín, 12 cm-es 
cserépben, álló

649 Ft
futó

699 
Ft

1 690 
Ft 49 990 

Ft

2,6 kW

A THM0% áruhitel részleteit keresse a jelen újság hátoldalán!

Országosan  
elérhető mennyiség:  

300 db

5-
6 

m

6 x 7 498 Ft

4 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:
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MUSKÁTLI
10-es pack, futó vagy félfutó

1 690 Ft
álló

Kevesebb hely? 
Több kreativitás!
Kreatív kertészet pár 

négyzetméteren!

MUSKÁTLI
több szín, 9 cm-es 
cserépben, futó

299 Ft
álló

MUSKÁTLI
rózsaszín, piros, lila vagy fehér,  
13 cm-es cserépben, álló

MUSKÁTLI
különleges színek,  
10,5 cm-es 
cserépben, álló

449 Ft
futó

TERASZLÁDA***
80x34x40 cm

KORLÁTLÁDA 
BALKONRA**
műanyag, antracit vagy 
cseresznye szín, 30 cm

3 490 Ft**
40 cm

BALKONLÁDA
műanyag, barna, 40 cm

359 Ft
60 cm

MONACO BALKONLÁDA 
ALÁTÉTTEL**
műanyag, 40 cm

849 Ft**
60 cm

279 
Ft 499 

Ft 849 
Ft

269 
Ft

549 
Ft

2 490 
Ft

6 990 
Ft

1 490 
Ft

BOMBA  ÁR

**A termék csak a budakalászi, budaörsi, csepeli, csömöri, debreceni, dunakeszi, fehérvári, kecskeméti, 
Miskolc József Attila utcai, solymári, soroksári, szolnoki és törökbálinti áruházunkban kapható.

***A termék csak a budakalászi, budaörsi, csepeli, csömöri, debreceni, dunakeszi, fehérvári, 
kecskeméti, Miskolc József Attila utcai, solymári és soroksári áruházunkban kapható.
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ANGOL MUSKÁTLI
többféle szín, 19 cm-es 
ampolnában

1 490 Ft
futó vagy félfutó

EGYNYÁRI NÖVÉNY MIX
bársonyvirág, begónia, 
petúnia, paprikavirág stb.,  
9 cm-es cserépben

BALKON MIX
10,5 cm-es cserépben

LEVY KERÁMIA TÁL****
23 cm, fagyálló

2 190 Ft****
30 cm, fagyálló

2 990 Ft
LEVANTE KERÁMIA KASPÓ****
30 cm, fagyálló

5 990 Ft****
38 cm, fagyálló

NASHVILLE VAGY 
KANSAS KERÁMIA 
KASPÓ*****
27 cm, fagyálló

10 990 Ft*****
37 cm, fagyálló

SIENA KERÁMIA 
KASPÓ****
29 cm, fagyálló

5 990 Ft****
30 cm, fagyálló

6 490 Ft****
35 cm, fagyálló

LIVERPOOL 
TERASZLÁDA*****
74,5 cm hosszú,  
fagyálló

16 990 Ft*****
kocka, 28,5x28,5 cm, 
fagyálló

199 
Ft 499 

Ft 1 990 
Ft

7 490 
Ft

7 990 
Ft

1 290 
Ft

4 490 
Ft

****A termék csak a budakalászi, budaörsi, csepeli, csömöri, debreceni, dunakeszi, fehérvári, 
kecskeméti, Miskolc József Attila utcai, solymári és soroksári áruházunkban kapható.
*****A termék csak a budaörsi, csepeli, csömöri, dunakeszi, fehérvári,  
Miskolc József Attila utcai, solymári és soroksári áruházunkban kapható.
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2 790 
Ft

3 990 
Ft3 490 

Ft

1 290 
Ft

CSÜNGŐ BARKAFŰZ
4 l-es konténerben, 40 cm

4 490 Ft
6 l-es konténerben, 125 cm

VÉRSZILVA
6 l-es konténerben

TARKA BABÉRSOM
3 l-es konténerben

LILIOMFA
Magnólia,  
9 cm-es cserépben

7 990 Ft
7,5 l-es konténerben

  
SZOLÁR FÉNYCSŐ
100 LED, 8 m

KERTI TÖRPE 
DEKORÁCIÓ
többféle,  
90x65x155 mm

2 990 Ft
305x125x125 mm

SZOLÁR KERTI TÖRPE
többféle szín,  
135x75x95 mm

799 
Ft 999 

Ft

1 990 
Ft 

SZÍNES SZOLÁRLÁMPA
Ft/db, 31 cm

SZOLÁRLÁMPA
37 cm

299 
Ft 699 

Ft

8-
10

 m

3-
5 

m

2-
3 

m

3-
5 

m
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FÉM SZOLÁRLÁMPA
Ft/db, 31 cm

 
FÜGGŐ SZOLÁR GÖMB
6 cm

 
SZOLÁR LAMPION
Ft/db, többféle, 10 cm

399 
Ft

399 
Ft

299 
Ft

BOMBA  ÁR

2 490 
Ft 2 490 

Ft

3 490 
Ft

BOMBA  ÁR

BABÉRMEGGY
3 l-es konténerben

KÉK TÖRPECSILLAG BORÓKA
2 l-es konténerben  

JAPÁN JUHAR
2 l-es konténerben, 40/60 cm

5 490 Ft
BORDÓ LEVELŰ JAPÁN JUHAR
2 l-es konténerben, 80/100 cm

 
SZÍNES FÜGGŐ 
SZOLÁR GÖMB
Ft/db, többféle, 6 cm

  
SZOLÁR ÜVEG
Ft/db
A termék a fehérvári, óbudai,  
Miskolc Pesti úti és szegedi 
áruházunkban nem kapható.

399 
Ft 1 190 

Ft

2,
5-

5 
m

60
-8

0 
cm

3-
5 

m
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FITO TÁPKONCENTRÁTUM 
MUSKÁTLIHOZ VAGY LEANDERHEZ
1 kg 
A termék a Savoya parki és szegedi 
áruházunkban nem kapható.

1 490 Ft
BIO UNIVERZÁLIS 
TÁPKONCENTRÁTUM
1 l 
A termék az óbudai, Miskolc Pesti úti,  
Savoya parki, szegedi, szolnoki és 
törökbálinti áruházunkban nem 
kapható.

AGRO HORTENZIA 
TÁPOLDAT VAGY 
DÍSZCSERJE 
TÁPOLDAT
1 l 

VOLLDÜNGER LINZ 
MŰTRÁGYA
vízoldható műtrágya,  
összetétel: 14% N  
+ 7% P + 21% K  
+ 1% Mg + 1%  
mikroelemek  
(B, Cu, Mn, Fe, Zn),  
2 kg, 1 245 Ft/kg 
A termék a 
budakalászi, budaörsi, 
debreceni, fehérvári, 
fóti, maglódi, Miskolc 
Pesti úti, óbudai, 
Savoya parki, 
szegedi, szolnoki 
és törökbálinti 
áruházunkban  
nem kapható.

2 490 
Ft999 

Ft

999 
Ft

4 490 
Ft 2 990 

Ft 1 990 
Ft

2 990 
Ft

BOMBA  ÁR

FÜGE ZÖLD VAGY 
LILA TERMÉSŰ
2 l-es konténerben 

MARGARÉTA
18 cm-es színes 
cserépben

LEANDER
többféle méret és szín

5 490 Ft
20 cm-es cserépben

TÖLCSÉRJÁZMIN
Dipladenia, 14 cm-es cserépben

4 990 Ft
17 cm-es cserépben 

KITE PÁZSIT FŰMAG 
VAGY SZÁRAZSÁGTŰRŐ 
FŰMAG KEVERÉK
3 kg, 1 497 Ft/kg 

4 490 
Ft

vá
lto

zó

50
-7

0 
cm

30
-4

0 
cm

2-
3 

m
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LANDFORCE 
ÁLTALÁNOS 
FÖLDKEVERÉK
50 l, 13 Ft/l

649 
Ft

2 990 
Ft

2 490 
Ft 2 490 

Ft

1 490 
Ft 449 

Ft

MÁLYVACSERJE
3 l-es színes cserépben

HORTENZIA
3 l-es konténerben

2 990 Ft
KÚSZÓ HORTENZIA
3 l-es konténerben

RHODODENDRON
több fajta, 3 l-es 
konténerben

TALAJTAKARÓ RÓZSA
2 l-es konténerben

ÉVELŐ NÖVÉNY
több fajta,  
9 cm-es cserépben

999 Ft
14 cm-es cserépben 

LANDFORCE  
MUSKÁTLI FÖLDKEVERÉK
50 l, 16 Ft/l

INTELLIGENS FÖLD
5 kg, 358 Ft/kg
Előnyei:
• természetes összetevők
•  mikrobiológusok által 

kifejlesztett mikrokristályok
•  50% kevesebb tápanyag 

utánpótlás
• 50% kevesebb vízigény

TEKLAND 
SZARVASMARHA 
TRÁGYA
50 l, 15 Ft/l

1 790 
Ft

799 
Ft

BOMBA  ÁR

749 
Ft

2-
3 

m

40
 cm

15
-2

0 
cm

30
-6

0 
cm

vá
lto

zó

ÚJDONSÁG
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FŰSZEGÉLYNYÍRÓ
vágási szélesség: 22 cm,   
3 év garancia

  
TELESZKÓPOS 
FŰSZEGÉLYNYÍRÓ
vágási szélesség: 25 cm, 
teleszkópos nyél,  
3 év garancia   

TELESZKÓPOS 
FŰSZEGÉLYNYÍRÓ**
vágási szélesség: 25 cm, 
teleszkópos nyél,  
3 év garancia

  
EASY GRASS CUT23  
ELEKTROMOS  
FŰSZEGÉLYNYÍRÓ***
vágási szélesség: 23 cm

RURIS TE 500 PIVOT 
ELEKTROMOS 
FŰSZEGÉLYNYÍRÓ**
vágási szélesség: 
30 cm

 
FM3813 
ELEKTROMOS 
FŰNYÍRÓ
vágási szélesség:  
37 cm, kerekenként  
3 fokozatban 
állítható magasság, 
gyűjtőtartály: 35 l,  
ajánlott m2: 350 m2

  
ELEKTROMOS 
FŰNYÍRÓ
vágási szélesség:  
36 cm, 3 központi 
fokozatban állítható 
vágási magasság,  
gyűjtőtartály: 35 l, 
ajánlott m2: 350 m2,  
3 év garancia

  
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ**
vágási szélesség: 38 cm, 5 központi 
fokozatban állítható magasság,  
gyűjtőtartály: 40 l, ajánlott m2: 500 m2,  
3 év garancia

 
KK4217 
ELEKTROMOS 
FŰNYÍRÓ**
vágási szélesség:  
40,5 cm, 4 központi  
fokozatban  
állítható magasság,  
gyűjtőtartály: 45 l,  
ajánlott m2: 500 m2

5 990 
Ft4 990 

Ft 7 990 
Ft

12 990 
Ft

14 490 
Ft

14 990 
Ft

20 990 
Ft

25 990 
Ft 29 990 

Ft

350 W250 W

1000 W

1500 W

550 W500 W

1600 W

280 W

1300 W

1700 W

27 990 
Ft

BOMBA  ÁR  
FM 3310 
ELEKTROMOS 
FŰNYÍRÓ**
vágási szélesség:  
30,5 cm, kerekenként 
3 fokozatban 
állítható magasság, 
gyűjtőtartály: 28 l,  
ajánlott m2: 250 m2

**A termék a Savoya parki áruházunkban nem kapható.

***A termék az óbudai, Savoya parki és szegedi áruházunkban nem kapható.

A THM0% áruhitel részleteit keresse a jelen újság hátoldalán!

6 x 4 198 Ft

2 799 Ft

Részletekben:

Saját erő:

6 x 4 498 Ft

2 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:
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 415B 
BENZINES FŰKASZA
vágási szélesség: 21 cm

 
43CC BENZINES 
FŰKASZA**
vágási szélesség: 43 cm

DAC 310 BENZINES 
FŰKASZA***
vágási szélesség: 25 cm

Pantone font
Helvetica Nue LT Pro font
DINPro font
Roboto
Roboto italic

Garden and power tools www.villager.eu

NEXT LEVEL!

Panton 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Helvetica Neue LT Pro Condensed 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

DINPro 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Roboto Regular 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

 BC52EB 
BENZINES FŰKASZA
1,8 l, vágási szélesség: 45 cm

Pantone font
Helvetica Nue LT Pro font
DINPro font
Roboto
Roboto italic

Garden and power tools www.villager.eu

NEXT LEVEL!

Panton 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Helvetica Neue LT Pro Condensed 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

DINPro 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Roboto Regular 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

 ATLAS 5001T 
BENZINES FŰNYÍRÓ
vágási szélesség: 51 cm, 
kerekenként 3 fokozatban  
állítható magasság,  
oldalkidobós,  
ajánlott m2: 1100 m2

 EASY 4.2 P-S 
BENZINES FŰNYÍRÓ**
vágási szélesség: 42 cm,  
7 központi fokozatban  
állítható magasság,  
gyűjtőtartály: 50 l,  
ajánlott m2: 2000 m2

Pantone font
Helvetica Nue LT Pro font
DINPro font
Roboto
Roboto italic

Garden and power tools www.villager.eu

NEXT LEVEL!

Panton 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Helvetica Neue LT Pro Condensed 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

DINPro 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Roboto Regular 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

 ATLAS 3110T 
BENZINES FŰNYÍRÓ***
önjáró fűnyíró, motor: 146 cm3, 
vágási szélesség: 42 cm,  
5 központi fokozatban állítható 
magasság, gyűjtőtartály: 40 l

Pantone font
Helvetica Nue LT Pro font
DINPro font
Roboto
Roboto italic

Garden and power tools www.villager.eu

NEXT LEVEL!

Panton 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Helvetica Neue LT Pro Condensed 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

DINPro 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Roboto Regular 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

 PRIME 4011T 
ÖNJÁRÓ BENZINES 
FŰNYÍRÓ****
motor léghűtéses EURO5 
146 cm3, oldalkidobós, 
vágási szélesség: 46 cm, 
központi kerékmagasság 
állítás, gyűjtőtartály: 50 l

  
3IN1 ÖNJÁRÓ  
BENZINES FŰNYÍRÓ**
vágási szélesség: 51 cm, 
oldalkidobós, tisztító 
funkció, összecsukható 
gyűjtőtartály: 70 l

29 990 
Ft

44 990 
Ft

49 990 
Ft 59 990 

Ft

72 990 
Ft 89 990 

Ft

33 990 
Ft

37 990 
Ft

1,3 kW

2,6 kW

43 cm3

2,5 kW

1,86 kW

2 kW

196 cm3

64 990 
Ft

BOMBA  ÁR

2,6 kW

1,85 kW

**A termék a Savoya parki áruházunkban nem kapható.

***A termék az óbudai, Savoya parki és szegedi áruházunkban nem kapható.

****A termék a budakalászi, budaörsi, debreceni, fóti, kecskeméti, óbudai, maglódi,  
Miskolc Pesti úti, Savoya parki, szegedi, szolnoki és törökbálinti áruházunkban nem kapható.

A THM0% áruhitel részleteit keresse a jelen újság hátoldalán!

6 x 6 748 Ft

4 499 Ft

Részletekben:

Saját erő:

6 x 7 498 Ft

4 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:

10 x 5 399 Ft

5 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:

10 x 5 849 Ft

6 499 Ft

Részletekben:

Saját erő:

10 x 6 569 Ft

7 299 Ft

Részletekben:

Saját erő:
10 x 8 099 Ft

8 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:

6 x 4 498 Ft

2 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:

6 x 5 698 Ft

3 799 Ft

Részletekben:

Saját erő:

6 x 5 098 Ft

3 399 Ft

Részletekben:

Saját erő:
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LOCSOLÓTÖMLŐ
1/2”, 20 m

3 490 Ft
3/4”, 20 m

  
FLEXIBILIS 
LOCSOLÓTÖMLŐ
többféle, 5-15 m

4 990 Ft
10-30 m 

 
SZENNYVÍZSZIVATTYÚ
400 W, emelési 
magasság: 5 m,  
vízszállítás: 7500 l/h

 
TÖMLŐKOCSI
magasság: 83 cm 

 
SZENNYVÍZ-
SZIVATTYÚ
1100 W, emelési 
magasság: 10 m, 
vízszállítás: 14000 l/h,  
3 év garancia
A termék a Savoya parki 
áruházunkban nem 
kapható.

  
JPV 1500B BRONZLAPÁTOS  
KERTI SZIVATTYÚ
1500 W, emelési magasság: 48 m,  
vízszállítás: 6300 l/h
A termék a Savoya parki áruházunkban 
nem kapható.

2 190 
Ft1 490 

Ft

8 990 
Ft

8 990 
Ft

12 990 
Ft

14 990 
Ft 34 990 

Ft

14 990 
Ft

39 990 
Ft

19 990 
Ft

BOMBA  ÁR

 
HÁZI VÍZELLÁTÓ  
HW 600ECO 
580 W, emelési 
magasság: 35 m, 
vízszállítás: 3000 l/h
A termék az óbudai, 
Miskolc Pesti úti,  
Savoya parki, szegedi  
és szolnoki 
áruházunkban  
nem kapható.

GPK 55/42-800 S  
KERTI SZIVATTYÚ
800 W, emelési magasság: 42 m,  
vízszállítás: 3300 l/h

 
SDW800 S 
SZENNYVÍZ-
SZIVATTYÚ
800 W, emelési 
magasság: 7 m, 
vízszállítás: 12000 l/h

  
KERTI SZIVATTYÚ
1000 W, emelési magasság: 44 m, 
vízszállítás: 3300 l/h

A THM0% áruhitel részleteit keresse a jelen újság hátoldalán!

6 x 5 248 Ft

3 499 Ft

Részletekben:

Saját erő:
6 x 5 998 Ft

3 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:
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DARWIN  
MŰANYAG KERTI HÁZ
alapterület: 2,3 m2, minőségi DuoTech 
műanyagból, nagy teherbírású tető és padló, 
egyszárnyú ajtó

EASY GO TALICSKA 
zöld vagy narancs szín,  
55 l

  
FŰ- ÉS SÖVÉNYVÁGÓ
vágási hossz: 8-12 cm

  
ELEKTROMOS GYOMÉGETŐ
Ft/db
A termék a Savoya  
parki áruházunkban  
nem kapható.

RURIS RS 1600  
HÁTI PERMETEZŐ
16 l
A termék a Savoya 
parki áruházunkban 
nem kapható.

ECO KOMPOSZTÁLÓ
fekete, 320 l
A termék az óbudai,  
Savoya parki és  
szegedi áruházunkban 
nem kapható.

 
SÖVÉNYVÁGÓ
vágási hossz: 46 cm,  
3 év garancia

3 990 
Ft 4 990 

Ft

3 490 
Ft 8 990 

Ft

8 990 
Ft

5 990 
Ft

14 990 
Ft

79 990 
Ft 124 990 

Ft

8 990 
Ft

BOMBA  ÁR

  
TELESZKÓPOS NYELŰ 
SÖVÉNYVÁGÓ
vágási hossz: 46 cm,  
3 év garancia
A termék az óbudai, 
Savoya parki és szegedi 
áruházunkban nem 
kapható.

MANOR 4X3 TÁROLÓ
128x94x196 cm

  
MŰANYAG PERMETEZŐ
Ft/db, 5 l

A THM0% áruhitel részleteit keresse a jelen újság hátoldalán!

RENDELÉSRE  
KAPHATÓ!

RENDELÉSRE  
KAPHATÓ!

10 x 7 199 Ft

7 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:
10 x 11 249 Ft

12 499 Ft

Részletekben:

Saját erő:

550 W

3,6 W 2000 W 500 W
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749 
Ft

ROVARHÁLÓ ABLAKRA
Ft/db, 150x150/130x160 cm, 
fehér vagy antracit szín

1 790 Ft
ROVARHÁLÓ AJTÓRA
Ft/db, többféle kivitel

2 999 
Ft

1 190 
Ft

1 790 
Ft 1 999 

Ft

2 390 
Ft

SUPRALUX UNIVERSAL 
AQUA ZOMÁNCFESTÉK
többféle szín, vízbázisú, 
kiadósság: 16 m2/l,  
0,75 l, 2 665 Ft/l

LENGŐHOSSZABBÍTÓ
narancssárga, 20 m

4 399 Ft
30 m

KÜLTÉRI KÁBELDOB FÉMVÁZZAL
IP44, védőérintkezős, 4 db földelt dugaszolóaljzat, 
túlmelegedés elleni védőkapcsolóval ellátva,  
az aljzatok gyermekvédelemmel ellátva, 25 m

16 490 Ft
40 m

AUCHAN NÍVÓ VÉKONYLAZÚR
többféle szín, vízbázisú, kültéri-beltéri 
használatra, kiadósság: 7,5 m2/l, 0,75 l, 1 587 Ft/l

AUCHAN NÍVÓ KÜLTÉRI 
FEHÉR FALFESTÉK
időjárásálló, színezhető, vizes 
diszperziós kötőanyagú,  
4 l, 598 Ft/l

5 490 Ft
14 l, 392 Ft/l

RO 55 ROZSDAOLDÓ  
ÉS ÁTALAKÍTÓ
1 l
NITROHÍGÍTÓ
1 l

HAMMERITE AEROSOL
többféle szín, közvetlen 
a rozsdára használható 
fémvédő zománcfesték  
spray változatban,  
400 ml, 4 475 Ft/l

10 490 
Ft MINDEN SITTES ZSÁK 

ÉS TAKARÓFÓLIA
A polcon feltüntetett  
ár már tartalmazza  
a kedvezményt!

-35%

649 
Ft

BOMBA  ÁR
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4 290 
Ft

3 590 
Ft

7 490 
Ft

STECK! STCS658 VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ
IP55, hálózati, 58 féle csengőhang, 3 hangerőszínt, 
hatótávolság nyílt terepen: 150 m, 4 tetszőlegesen 
választható működési mód, nyomógomb 
tápellátás: 1 db CR2030 elem (tartozék)

36 990 
Ft

BOMBA  ÁR

 K2 HOME MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
1400 W, nyomás: 110 bar, max. 360 l/h, kábelhossz: 4 m, 
pisztoly és szórószár, szennymaró, beépített vízszűrő
A készlet továbbá tartalmaz egy T150 terasztisztítót  
és egy 500 ml-es terasztisztító koncentrátumot.

 PRÉMIUM 
SZERSZÁMOSLÁDA
20”, L-es méret, kivehető 
rendszerező tálcával 
és extra két kivehető 
rendszerezővel

5 790 Ft
26", XL-es méret

14 990 
Ft

13 690 
Ft

29 990 
Ft

11 490 
Ft13 990 

Ft

  
HYD-3203 FÚRÓKALAPÁCS
720 W, befogó: SDS PLUS, fúrás - ütvefúrás - 
vésés fokozat, fordulatszám: 870/perc,  
ütési energia: 2,4 J

  
KX1650-QS  
HŐLÉGFÚVÓ
1750 W, kábelhossz: 2 m,  
2 hő- és légszállítás 
fokozat: 570/740 l/perc 

  
PWS 730-115 SAROKCSISZOLÓ
730 W, csiszolókorong átmérő: 115 mm, 
üresjárati fordulatszám: 12000/perc

  
BEW210 EXCENTERCSISZOLÓ
230 W, 125 mm átmérőjű csiszolótalp,  
max. 14000 fordulat/perc, rezgésszám: 28000, 
puha gumírozott markolat, porvédett kapcsoló, 
mosható filter 

  
PST 650 CT SZÚRÓFŰRÉSZ
500 W, löketszám: max. 3100 löket/perc,  
talplemez: acél

 
HYD-160A INVERTERES  
HEGESZTŐ
hálózati feszültség: 220 V ~50/60 Hz,  
effektív áramfelvétel: 24,3 A, 
ívgyújtás: nagyfrekvencia,  
hegesztő áram: 20-160 A, 
munkafeszültség: 26,4 V,  
védelmi osztály: IP21, szigetelési 
osztály: F, hatásfok: 80%,  
súly: 4,8 kg

A THM0% áruhitel részleteit keresse a jelen újság hátoldalán!

6 x 4 498 Ft

2 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:

6 x 5 548 Ft

3 699 Ft

Részletekben:

Saját erő:
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FUTÓKERÉKPÁR
10”

MINI CAR-MINI FUN 
GYERMEKKERÉKPÁR
12”, sportos megjelenésű, kormány- és 
nyeregmagassága könnyedén állítható, 
a támkerekek szükség esetén a hátsó 
tengelyről könnyedén  
le- és felszerelhetők

30 990 Ft
16”

32 990 Ft
20”

28 990 
Ft

MTB ÖSSZTELESZKÓPOS 
KERÉKPÁR**
24” vagy 26”, rugós váz  
és rugós első villa,  
18 sebességes kivitel,  
alu V-típusú fékek,  
alu V-típusú fékkarok

45 990 
Ft

49 990 
Ft

OKLAHOMA NŐI VAGY  
FÉRFI MTB KERÉKPÁR**
26”, acél váz és villa,  
18 sebességes kivitel, V-típusú fékekkel 

54 990 
Ft

HUNOR KERÉKPÁR**
megbízható női kerékpár  
mindennapi használatra,  
fém sárvédő, elemes világításszett,  
acél csomagtartó, gazdag felszereltsége és 
alacsony átlépésű kialakítása kényelmessé 
teszi városi célra, bevásárláshoz

52 990 
Ft

GALAXY MT35  
NŐI VAGY FÉRFI  
TREKKING KERÉKPÁR**
28”, 18 sebességes kivitel,  
Shimano váltószett,  
teleszkópos első villa,  
alumínium V-típusú fékkarok, 
mechanikus tárcsafékek, acél 
csomagtartó, fém sárvédő  
és elemes világításszett

72 990 
Ft

GALAXY ML230 MTB 
KERÉKPÁR**
acél váz, 21 sebességes kivitel, 
28-as kerékméret, mechanikus 
tárcsafék

92 990 
Ft

7 990 
Ft

79 990 
Ft

BOMBA  ÁR

KORMORÁN CITY  
HOLLAND TÍPUSÚ  
NŐI KERÉKPÁR
26”, max. terhelhetőség: 100 kg-ig, kontrafékes 
kivitel, alu V-típusú elsőfék, fém sárvédő, elemes 
világítás, acél csomagtartó, fém első kosár  
és fém szoknyavédő

GALAXY  
ÖSSZECSUKHATÓ  
KERÉKPÁR**
20”, 6 sebességes kivitel,  
Shimano váltószett,  
alumínium V-típusú fékek,  
alumínium V-típusú fékkarok,  
fém sárvédő és acél csomagtartó

**A termék a Savoya parki áruházunkban nem kapható.

A THM0% áruhitel részleteit keresse a jelen újság hátoldalán!

6 x 4 348 Ft

2 899 Ft

Részletekben:

Saját erő:

10 x 7 199 Ft

7 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:

6 x 7 948 Ft

5 299 Ft

Részletekben:

Saját erő:

10 x 8 369 Ft

9 299 Ft

Részletekben:

Saját erő:
10 x 6 569 Ft

7 299 Ft

Részletekben:

Saját erő:

6 x 6 898 Ft

4 599 Ft

Részletekben:

Saját erő:

6 x 7 498 Ft

4 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:
6 x 8 248 Ft

5 499 Ft

Részletekben:

Saját erő:
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AUCHAN NÍVÓ 
ETETŐANYAG
többféle, 1 kg

699 Ft
3 kg, 233 Ft/kg

299 
Ft

BOMBA  ÁR

 
PVC FUTBALL LABDA
Ft/db, 5-ös méret

2 290 
Ft

 
FOCIKAPU
240x150x90 cm, 
poliészter hálóval

9 990 
Ft

ITALTARTÓS 
SZÉK
80x50 cm2 990 

Ft

 
TOLLAS SZETT
Ft/szett, 4 részes

4 990 
Ft

 
ROLLER
Ft/db, 120 mm

10 990 Ft
Ft/db, 145 mm

11 990 Ft
Ft/db, 200 mm

4 490 
Ft

 
KOSÁRLABDA ÁLLVÁNY
állítható magasság max. 209 cm, 
beépített kerekekkel

22 990 
Ft

TRAMBULIN 
VÉDŐHÁLÓVAL
244 cm

49 990 Ft
305 cm

59 990 Ft
360 cm

39 990 
Ft

A THM0% áruhitel részleteit keresse a jelen újság hátoldalán!

6 x 5 998 Ft

3 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:



További ajánlatainkat az auchan.hu 
oldalon is megtalálja. 

Keressen minket a Facebookon!

/AuchanMagyarorszag
InfoCenter:
06 80 10 90 10

Free
WiFi

Áruházaink nyitvatartását keresse a www.auchan.hu weboldalon.

Az újságban szereplő ajánlataink kizárólag a hipermarket áruházainkban érhetők el.
Az újságban szereplő termékek a csepeli Auchan benzinkút shopban korlátozottan érhetők el,  
a benzinkút 5.00–20.00 óra között tart nyitva. Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek.  
Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák! Az esetleges nyomdai kivitelezésből  
eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az újságban szereplő termékek, ajánlatok  
a www.online.auchan.hu webshopban korlátozottan érhetők el. TR111

A házhozszállításban szereplő termékek listájáról valamint a további  
részletekről az áruházainkban tájékozódhat.

Levesszük  
a válláról  
a terhet!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS?

203100002104212071



Minden 
bazár 
termékre*

6 vagy 10
futamidő  

hónapos 
AUCHAN
ÁRUHITEL

Részletekről érdeklődjön a Pénzügyi Sarokban!

ÉRVÉNYES: 
2021.

04.08-04.21.

THM       

12-07_TR111_B4_87,5x58.indd   1 2021. 03. 26.   11:57

 
MŰANYAG 
SZOLÁRLÁMPA
Ft/db, 30 cm

199 
Ft

Pantone font
Helvetica Nue LT Pro font
DINPro font
Roboto
Roboto italic

Garden and power tools www.villager.eu

NEXT LEVEL!

Panton 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Helvetica Neue LT Pro Condensed 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

DINPro 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Roboto Regular 10pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

  
PRIME 4111T  
BENZINES FŰNYÍRÓ
vágási szélesség: 46 cm,  
7 központi fokozatban  
állítható magasság,  
gyűjtőtartály: 60 l,  
ajánlott m2: 2000 m2

69 990 
Ft 51 990 

Ft

TRIKOLOR KERÍTÉSLAZÚR
többféle szín, vízbázisú,  
kiadósság: 10 m2/l, 5 l, 538 Ft/l

4 690 Ft
10 l, 469 Ft/l

2 690 
Ft

 
UNIVERSAL AQUATAK 130 
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ  
+ AJÁNDÉK AUTÓMOSÓ KÉSZLET 
max. nyomás: 130 bar,  
motorteljesítmény: 1700 W,  
max. szállítási mennyiség: 380 l/h,  
max. befolyási hőmérséklet: 40 °C,  
kábelhossz: 5 m, tömlőhossz: 6 m (PVC)

Az autómosó készlet tartalma: mosókefe, 
6 m magasnyomású tömlő, 90°-os fúvóka, 

mikroszálas törlőkendő.

-20%

A kupon 2021.04.08–21. között érvényes.  
A kedvezmény a kupon átadásával, a pénztárnál kerül levonásra.

MINDEN KÉZI  
KERTI SZERSZÁM

*A THM0% áruhitel az egyes Auchan áruházakban 2021.04.08-04.21. között vásárolt minden autó és barkácstermékre, bútorra, bőröndre, építőanyagra, 
játékra, szabadtéri játékra, medencére, kertápolási termékre, kerti gépre, kerti bútorra, grillre, sporteszközre, sportfelszerelésre, szerszámra, kandallóra és 
kályhára igényelhető 27.990 Ft vételár felett 6 hónapos futamidővel, 55.990 Ft vételár felett 10 hónapos futamidővel. Az akcióban résztvevő Auchan áruházak 
pontos listáját keresse a Pénzügyi Sarokban vagy a vonatkozó Hirdetményben. Jelen áruhitel ajánlat az ONEY Magyarország Zrt. más akcióival nem vehető 
együttesen igénybe. Az ONEY Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja, a hitelbírálat jogát fenntartja. Az online feltüntetett árucikkek áruhitel 
igénybevételével történő megvásárlása továbbra is kizárólag személyesen, az Auchan áruházakban lehetséges.

Országosan  
elérhető  

mennyiség:  
100 db

6 x 7 798 Ft

5 199 Ft

Részletekben:

Saját erő:
10 x 6 299 Ft

6 999 Ft

Részletekben:

Saját erő:

2,5 kW


