Velja od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019 oziroma do odprodaje zalog.

Petrol klub katalog

Zlate jesenske
ponudbe

V šolo

4

Za najmlajše

6

Na poti

9

Izdelek/storitev je mogoče predhodno naročiti zgolj na določenih
bencinskih servisih, pri čemer naročanje ni potrebno za izdelek/
storitve, ki so del rednega asortimenta. Če izdelka na bencinskem
servisu ni na zalogi, bo kupec lahko napoten na najbližji bencinski
servis ali pa bo lahko podal naročilo na danem bencinskem servisu.
Brezplačna dostava do vrat objekta ob predhodnem naročilu in
plačilu na bencinskem servisu.

Multimedija

16

Šport in prosti čas

21

Za dom

24

Za mojstre

37

Ogrevanje

39

Posebna ponudba za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Doživetja in oddih

44

Zabava

47

Izdelek lahko kupite le po predhodnem naročilu na prodajnem mestu
ali v spletni trgovini Petrol eShop.

Doživetja

46

S potrdilom Petrol kluba izkoristite in poravnate ugodnost pri
izbranem zunanjem partnerju.
Obročno odplačevanje za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let zaradi nevarnosti zaužitja majhnih
delov. Uporaba pod nadzorom odraslega! Hranite izven dosega otrok.

Novi izdelki za imetnike
50 točk
Petrol klub plačilne kartice

Veljavnost:
1. 8. 2019 do
31. 10. 2019.

*Vsako četrtletje vam na vašo Petrol klub plačilno kartico naložimo posebej za vas prilagojeni nabor izdelkov (po
štiri iz skupine izdelkov na fotografiji), od Kave na poti do smoothijev ter ponudbe sveže hrane Fresh. Trenutne
ugodnosti lahko, ob unovčenju 50 Zlatih točk za posamezni izdelek, izkoristite na Petrolovih prodajnih mestih v
Sloveniji do 31. 10. 2019. Izdelki niso na voljo na vseh Petrolovih prodajnih mestih.

1. Cene so v evrih in vključujejo DDV. Ne glede na število fotografij veljajo cene za en kos izdelka oz. eno
storitev, razen če ni v katalogu izrecno navedeno drugače. Cene veljajo od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019
oziroma do odprodaje zalog. Količine izdelkov/storitev so omejene.
2. Vabila k predložitvi ponudb v tem katalogu veljajo zgolj za fizične osebe, ki so imetniki Petrol klub kartic
zvestobe in zgolj v količinah, primernih za zadovoljitev potreb povprečnega gospodinjstva.
3. Fotografije v katalogu so simbolične.
4. Popusti in druge ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Ob nakupu izdelka/storitve kupec ni upravičen
do Zlatih točk, izjema je zgolj nakup energentov iz kataloga.
5. Odstotki so zaokroženi na cela števila.
6. Pridržujemo si pravico do morebitnih nenamernih napak v tisku.
7. Reševanje reklamacij poteka v skladu z veljavno zakonodajo RS.
8. Informacije o uporabi Petrol klub kartic zvestobe zasledite v pripadajočih splošnih pravilih, objavljenih na:
www.petrol.si/petrolklubpravila.
9. Ponudba iz Petrol klub kataloga je, upoštevajoč relevantne oznake glede naročanja in dostave blaga/
storitev, cen in popustov, na voljo na prodajnih mestih in/ali Energetskem centru Petrol in/ali spletni
trgovini eShop. Ponudba ne velja v trgovinah HopIN.
2

Majhne cene, velika izbira.
Brezplačna dostava
na vse Petrolove
bencinske servise.

-40 %

-44 %
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na
9 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne
kartice zvestobe.

Garancija: 1 leto.

Robotski sesalnik iRobot Roomba 691

GPS pametna
zapestnica
Chameleon

499,90 €

Za 150 Zlatih točk:
Bl. št.: 234121

279,90 €
V košarico

Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na
9 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne
kartice zvestobe.

Možnost plačila na
8 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne
kartice zvestobe.

449,90 €

Bl. št.: 233849

299, €
90

V košarico

36,50 €
V košarico

Bl. št.: 233835

-do24 %

Prenosni zvočnik MANTA SPK95008
Seraphin Premium, disko/karaoke

60,90 €

Za 80 Zlatih točk:

-33 %

Za 150 Zlatih točk:

Super cene
za člane
Petrol kluba.

Prijazen nakup z
možnostjo plačila na obroke
s Petrolovo plačilno kartico.

Električni skiro
PRIME3 EES21,
motor 250 W
Za 150 Zlatih točk:
Bl. št.: 233857 - rdeč
Bl. št.: 233855 - bel
Bl. št.: 233856 - moder

329,90 €

od

249,90 €
V košarico

Za še več prihrankov si oglejte pestro ponudbo na www.eshop.si. Naročite po spletu ali telefonu
080 22 13 in prevzemite brezplačno na Petrolovih prodajnih mestih.
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Potovalna torba Target

Enoramna torba Target

Torba blagovne znamke Target je primerna za šport in prosti čas.
Dimenzije 30 x 55 x 27 cm.
Bl. št.: 232996 - Gray Chili 21396
Bl. št.: 180225 - Allover 17486

Enoramna torba Target je primerna za vse, ki imajo radi odlično
oblikovane torbe. Videz je sodoben, primerna pa je za prosti čas
in tudi za študijske namene. Velikost Zebra Style in Energetico 35
x 40 x 10 cm, velikost Code 30 x 40 x 14 cm.
Bl. št.: 233610 - Zebra Style 11-5549
Bl. št.: 233607 - Code 11-6186
Bl. št.: 233608 - Energetico 11-5536

30 točk

30 točk

redna cena: 36,98 €

redna cena: 19,98 €

Športna torba, CAMU LD7 BY RUCKSACK
ONLY

Športni nahrbtnik Densual

19,90 €
-46 %

11,89 €
-40 %

Športna torba LD7 by Rucksack only camu, umetni material,
barva: siva/modra, mera: 56 x 29 x 28,5 cm, teža: 630 g, 1 leto
garancije, snemljiv, nastavljiv naramni trak, predel za športne
copate, zapiranje na zadrgo.
Bl. št.: 232691

Nahrbtnik z nastavljivimi naramnicami z oblazinjenim hrbtiščem
in ročajem, vodoodporen, veliki predal z zadrgo, žep z zadrgo na
sprednji strani, 2 žepa za plastenke na straneh nahrbtnika.
Mera: 310 x 280 x 480 mm. Teža 0,275 kg.
Bl. št.: 233806 - zelen AP721149-71
Bl. št.: 233804 - rdeč AP721149-05
Bl. št.: 233805 - moder AP721149-06

50 točk

50 točk

redna cena: 34,99 €

redna cena: 26,90 €

22, €
-35 %
40

4

14,99 €
-44 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Pisarniški stol CHEER

Pisarniški stol ZUMBO

Stol z oporo za roke in mrežnim naslonom. Podnožje je kromirano
z gumiranimi kolesi. Stol je vrtljiv in po višini nastavljiv. Dimenzija
(Š x G x V): 53,5 x 58 x 89-101 cm. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 200462 - črn
Bl. št.: 232885 - moder

Otroški pisarniški stol. Vrtljiv in nastavljiv po višini. Podnožje je
plastično. Maks. obremenitev: 70 kg. Višina sedišča je 41-53 cm.
Dimenzija (Š x G x V): 38 x 45 x 77/89 cm. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 232891 -moder
Bl. št.: 232897 - vijoličast
Bl. št.: 232886 -zelen

80 točk

50 točk

redna cena: 52,90 €

redna cena: 49,90 €

39,90 €
-24 %
Barvice ali flomastri Colorino
Flomastri z detajlno
čopič konico 5/1
15813PTR
Bl. št.: 181970

24,90 €
-50 %
Zvezek Pukka

Lesena tabla 3TOYS 3V1

Zvezek s spiralo, format A4, 100
listov, črte, platnica je pobarvanka, s
pregradnimi kartoni

Lesena tabla s papirjem, magnetnimi
črkami, barvnimi kredami in pisalom.
Priložena rola papirja 20 m. Primerna za
otroke, starejše od 3 let. Dimenzija: 95
x 43,5 x 37 cm.

Bl. št.: 232565

Bl. št.: 232918

-34 %
30 točk
redna cena: 7,30 €

4,79 €

do
-31
%

Barvice: šestkotne
lakirane barvice 12/1
14687PTR.
Bl. št.: 232997

-33 %

50 točk
redna cena: 34,99 €

-36 %

30 točk

30 točk

redna cena: 2,98 €

redna cena: 10,28 €

1,99 €

Še več izdelkov na www.eshop.si

6,50 €

29,90 €
za PK kartico zvestobe

23,90 €
za PK plačilno kartico

5

Igrača Yookidoo Pritisni & igraj Avion,
kravica
Igračka predvaja glasbo in zvok vrtljivega letalskega propelerja.
Lahko se pripne na otroški voziček ali druge površine. Priložene
so 3 demo-baterije. Primerno za otroke od rojstva do 12
mesecev.

Set, Ses konstrukcijski metalni, dinozaver
Ustvari dinozavra s kovinskimi ploščicami. Uporabi izvijač in
matice. S penastimi dodatki ga dodatno oblikuj in pravi dinozaver
bo pred teboj. Kreativno in zabavno. Primerno za starost nad 7 let.
Bl. št.: 232685

Bl. št.: 232686

30 točk

30 točk

redna cena: 14,99 €

redna cena: 16,99 €

Avto na daljinsko vodenje NIKKO v merilu
1:18

Slovenska abeceda Hape

9,90 €
-33 %

Vozilo je v merilu 1:18, doseže hitrost do 7,5 km/h, ima domet
do 40 m in deluje na frekvenci 2,4 Ghz. 22 x 11 x 13 cm. Ima
svetlobne učinke in je primeren za otroke, starejše od 8 let.

10,90 €
-35 %
Učni pripomoček, ki spodbuja mišljenje in je iztočnica za pogovor
o narisanih predmetih. Primerno za otroke nad 3. letom starosti.
Bl. št.: 184600

Bl. št.: 233561

50 točk

50 točk

redna cena: 37,90 €

redna cena: 23,99 €

Puzzle: ura z zabavnimi žužki Hape

Leseni kuža Hape potegni in vleci

Pripomoček za učenje poznavanja časa. Z vstavljanjem barvnih
številk na pravo mesto zabavni hroščki dobijo svojo obliko.
Velikost izdelka: 30 x 30 x 4,5 cm. Za otroke od 3. leta.

Pelji malega veselega kužka na sprehod. Povleci ga za seboj z
vrvico in videl boš, kako veselo miglja z repkom. Kužka lahko
tudi posedeš. Velikost igrače je 22 x 9,2 x 16,2 cm. Primerno za
starost nad 12 mesecev.

29,80 €
-21 %

Bl. št.: 232688

14,90 €
-37 %

Bl. št.: 232687

30 točk

50 točk

redna cena: 14,90 €

redna cena: 20,49 €

9,90 €
-33 %
6

12,90 €
-37 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Igrača motor Cross Unikatoy, 18 cm

Igrača roža, 60 cm

Motor »cross« velikosti 18 cm treh različnih barv ima prosti tek
koles. Barve ni možno izbirati.

Širok nasmeh in pet cvetnih listov na dolgem zelenem steblu ima
60 cm dolga plišasta roža, ki je lahko namizni ali viseči okras.
Steblo rože lahko upogibate in zvijate v različne oblike. Motiva ni
možno izbirati.

Bl. št.: 233564

Bl. št.: 134327

30 točk

30 točk

redna cena: 5,90 €

redna cena: 5,90 €

My Sugar Friends v vrečki

Blazina samorog, 32 x 30 cm

My Sugar Friends, ljubke plišaste igrače. 10 različnih karakterjev z
obeskom, ki dišijo vsaka drugače. 3 v 1: dišava, obesek in igrača.
Motiva ni možno izbirati.

Plišasta blazina velikosti 32 x 30 cm modre, rožnate ali vijoličaste
barve z všito podobo samoroga. Motiva ni možno izbirati.

Bl. št.: 233570

Bl. št.: 233565

30 točk

30 točk

redna cena: 7,90 €

redna cena: 11,90 €

Sprehajalnik Chicco 2V1

Set Surprise Unicorn

Pripomoček za učenje prvih korakov in obenem igralna podloga
z dodanimi liki. Primeren za otroke, starejše od 9 mesecev.
Dimenzije: 38 x 40 x 40 cm.

Set 5 surprise Unicorn vsebuje 1 sodobno samoroginjo, različne
modne dodatke in nalepko presenečenja. Na voljo je 13 različnih
samoroginj: ANASTASIA, AURORA, BELLA, CHARLIE, CHERRY,
CORAL, DJ, JADE, LUNA, PIPPA, ROXY, SHIMMER in TRIXIE.
Motiva ni možno izbirati.

3,90 €
-33 %

3,90 €
-50 %

Bl. št.: 232917

3,50 €
-40 %

6,90 €
-42 %

Bl. št.: 233572

50 točk

30 točk

redna cena: 45,99 €

redna cena: 12,90 €

29,99 €
-34 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

9,90 €
-23 %
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Avtosedež Karmafix FREEON

Avtosedež Metis FREEON

Avtosedež je namenjen otrokom od 9 do 36 kg (do 150 cm
višine),- skupina I, II, III. Testiran je po standardu ECE R44/04,
omogoča isofix sistem pritrditve in pet-točkovni sistem zapenjanj.
Ima po višini nastavljive ramenske pasove in naslonjalo za glavo.
Zagotavlja dodatno bočno zaščito ter možnost naklona hrbtnega
naslona v 4 položaje. Garancija: 1 leto.

Avtosedež je primeren za otroke od 15 do 36 kg (do 150 cm
višine), skupina II, III. Testiran je po standardu ECE R44/04.
Omogoča namestitev v smeri vožnje. Ima nastavljivo višino opore
za glavo, ojačano bočno zaščito, delno nastavljiv hrbtni naslon in
snemljivo ter pralno prevleko. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 232923 - siv
Bl. št.: 232922 - lila

Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 232921 - črn
Bl. št.: 230565 - rjav

100 točk

80 točk

redna cena: 187,90 €

redna cena: 75,90 €

148,90 €
-20 %
Tricikel Comfort SMOBY

58,90 €
-22 %
Otroški štirikolesnik Chillafish Quadie

Bl. št.: 232919 - moder
Bl. št.: 232920 - roza

Quadie je 4-kolesnik, primeren za deklice in dečke, stare od
enega do treh let. Dobavljiv je v treh barvah (zelena, rožnata in
modra). Narejen je iz lahke kovine, nosilnost je do 25 kg. Ima po
višini nastavljiv sedež od 22 do 27 cm. Teža štirikolesnika je 2,6
kg. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 233836 - zelen
Bl. št.: 233837 - roza
Bl. št.: 233838 - moder

100 točk

80 točk

redna cena: 129,90 €

redna cena:59,99 €

Tricikel omogoča potiskanje otroka in raste skupaj z otrokom.
Primeren je za otroke, starejše od 10 mesecev. Tricikel ima
protidrsna pedala, snemljivo torbo za potrebščine in dodatni
prostor za odlaganje potrebščin. Dimenzije 68 x 52 x 101 cm.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

74, €
-42 %
90
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35,90 €
-40 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Foto-knjiga z mehkimi platnicami

Foto-knjiga s trdimi platnicami

Z unovčitvijo 30 točk si pridobite BON za 25 % popusta, da si
ustvarite fotoknjigo in poskrbite, da bodo vaši spomini ostali
shranjeni za vedno. Format: A4, pokončen, 21 x 21, A5, pokončen,
A5, ležeč. Obseg strani: 28, 44, 64, 104.
Več o ponudbi: www.petrol.si/fotonapoti
T: 080 17 60; E: info@digifot.com; I: www.petrol.si
Šifra storitve: 5460

Z unovčitvijo 50 točk si pridobite BON za 25 % popusta, da si
ustvarite fotoknjigo in poskrbite, da bodo vaši spomini ostali
shranjeni za vedno. Velikost: A4, pokončen, A4, ležeč, 21 x 21 cm.
Obseg strani: 28, 44, 64 ali 104.
Več o ponudbi: www.petrol.si/fotonapoti
T: 080 17 60; E: info@digifot.com; I: www.petrol.si
Šifra storitve: 5405

30 točk

50 točk

redna cena: od 14,00 €

od 10, € -25 %
50

redna cena: od 24,00 €

od 18,00 € -25 %

Leseni stol Freeon CHEF natur

Torba Case Logic, DCB-314 antracit

Primeren je za otroke, ki že samostojno sedijo od 6. meseca
naprej. Stol je iz naravnih materialov, testiran po standardu: EN
14988. Dimenzije 45 x 50 x 78 cm. Maksimalna obremenitev: 50
kg. Zaloga je omejena.
Bl. št.: 233678

Torbica Case Logic DCB-314 je odlična za shranjevanje
kompaktnih sistemov, hibridov in high zoom fotoaparatov.
Dimenzije (DxŠxV): 19 x 12. 1x 17,8 cm / Dimenzije prostora za
kamero (DxŠxV): 14,7 x7.6 x 11,7 cm.
Bl. št.: 233742

80 točk
redna cena: 59,90 €

48,90 €

50 točk
redna cena: 25,00 €

za PK kartico zvestobe

39,90 €

-33 %
do

za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

9,50 €
-62 %
9

Polirna krema SONAX, 250 ml
Bl. št.: 957

Univerzalni sprej Sonax
MoS2Oil, 300 ml
Univerzalno nizkoviskozno olje s
specialnimi sestavinami na nano
tehnologiji za kontakte, drsnike.
Služi kot zaščita pred rjo in mazivo.
Bl. št.: 9426

30 točk

30 točk

redna cena: 11,75 €

redna cena: 7,55 €

7, €
60

5,19 €
-31 %

-35 %
Brisalci Zollex
So izredno kakovostni in trpežni. Imajo 9 univerzalnih adapterjev in so
primerni za 95 % vseh tipov avtomobilov. Brisalci so narejeni iz 100 %
gume prevlečene z grafitnim slojem. Zagotavljajo stik s steklom v vseh
vremenskih razmerah. Kakovostne gume delujejo skorajda neslišno.
Prodajna enota 1 kos. Dimenzija: od 40 do 70 cm.

Motorno olje Petrol
Scooter 2T, 1 l
Scooter 2T je specialno
visokokakovostno popolnoma
sintetično olje za dvotaktne motorje
skuterjev.
Bl. št.: 102376

30 točk
redna cena: od 9,10 €

od 7,25 €

30 točk
redna cena: 13,90 €

-20 %
Bl. št.: 179340 - UN9-400
Bl. št.: 179341 - UN9-450
Bl. št.: 179343 - UN9-480
Bl. št.: 179347 - UN9-500

Bl. št.: 179348 - UN9-530
Bl. št.: 179350 - UN9-550
Bl. št.: 179354 - UN9-600
Bl. št.: 179355 - UN9-650
Bl. št.: 179356 - UN9-700

9,70 €
-30 %

Sprej Lustragomme, 400 ml

Vžigalni kabli, 400 A, 3 m

Izdelek za zaščito in vzdrževanje pnevmatik
ter gumijastih predpražnikov pred različnimi
dejavniki okolja. Preprečuje razpoke in
povrne prvoten sijaj.

400 A, kovinsko kleme, s certifikati TUV in GS. Kabli so
shranjeni v priročni PVC-torbi. Dolžina kablov: 3 m.
Bl. št.: 36315

Bl. št.: 32296

30 točk
redna cena: 5,65 €

3,60 €
-36 %
10

30 točk
redna cena: 12,00 €

7,90 €

-34 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Potovalni kovček 		
Travel & More, velik, 4
kolesni

Potovalni kovček 		
Travel & More, srednji, 4
kolesni

Velikost: 53 x 30,5 x 77 cm, prostornina
100 l, teža 3,9 kg. Oblikovano v Sloveniji.
Garancija: 1 leto.

Velikost: 43 x 25 x 66 cm, prostornina
59 l, teža 3,3 kg. Oblikovano v Sloveniji.
Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 228603

Bl. št.: 228601

Kabinski kovček 		
Travel & More, 2 kolesni
Velikost: 56 x 37 x 21 cm, umetni
materiali, teža 2,6 kg. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 228600

80 točk

80 točk

80 točk

redna cena: 74,99 €

redna cena: 69,99 €

redna cena: 64,99 €

48, €
-35 %
50

44, €
-35 %

Univerzalna sedežna podloga S-Race
Mehka, 12 mm debela, penasta obloga omogoča udobno sedenje
med kratkimi in dolgimi potovanji in hkrati zaščiti avtosedež pred
obrabo. Pakiranje: 1 kom.
Bl. št.: 226265 - antracit
Bl. št.: 226267 - modra
Bl. št.: 226268 - rdeča

30 točk

41,90 €
-35 %

90

Avto držalo in brezžični polnilnik
+ hitri avtopolnilnik
Certifikat QI. Maksimalna moč 15 W. Nastavek za v zračnik in
prisesek za steklo. Držalo se zapre, ko zazna brezžično polnjenje.
Največja širina klešč je 9 cm. Priložena polnilni kabel in hitri
avtopolnilnik. Mobilnik mora podpirati brezžično polnjenje.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 230217

80 točk

redna cena: 12,00 €

redna cena: 62,80 €

9,00 €
-25 %

34,50 €
-45 %

TOP RIM, 500 ml, čistilo za
platišča

Varnostni telovnik za pse

Izrazito učinkovito čistilo za kolesna platišča
in zavore. Ko spremeni barvo, začne
učinkovati na umazanijo, ki jo nato speremo
z močnim curkom vode.
Bl. št.: 196336

Varnostni odsevni telovnik poveča vidnost vašega psa
na sprehodu, s čimer se zmanjša možnost njegovih
poškodb in poškodb drugih udeležencev v prometu
(kolesarjev, motoristov). Primeren je tudi za lovske pse.
Velikost S: vrat/prsa: 40-50/45-60 cm. Velikost M:
vrat/prsa: 50-70/55-85 cm.
Bl. št.: 232881 - velikost S
Bl. št.: 232882 - velikost M

30 točk

30 točk

redna cena: 7,00 €

redna cena: 4,30 €

4,90 €
-30 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

3,00 €
-30 %
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Avtomobilske žarnice, popust ob nakupu
dveh enakih žarnic
Bl. št: 113083 - žarnica H1 12V 55W, 3222, Elvelux x 2
Bl. št: 113084 - žarnica H4 12V 60/55W, 3022, Elvelux x 2
Bl. št: 113085 - žarnica H7 12V 55W, 3242, Elvelux x 2
Bl. št: 126948 - žarnica H1 12V 55W 12258 Philips x 2
Bl. št: 126949 - žarnica H4 12V 60/55W 12342 Philips x 2
Bl. št: 126950 - žarnica H7 12V 55W 12972 Philips x 2

Osvežilec prostorov Ambio Organic
Kakovosten osvežilec za preprosto in varno uporabo. Vsebuje kar
14 ml najkakovostnejše dišave. Osnova so popolnoma naravna
lesna vlakna, embalažo pa je mogoče v celoti reciklirati.
Bl. št.: 122091 - vanilija
Bl. št.: 122092 - tropical summer
Bl. št.: 168354 - češnja
no v
Bl. št.: 168353 - lavanda
dela

Iz veniji
Slo

30 točk
redna cena: 4,90 €

-15 %

3,40 €
-30 %

Vaša digitalna
Petrol klub kartica
Ste naveličani plastičnih kartic?
Mobilna aplikacija Na poti vam omogoča, da
svojo Petrol klub kartico nadomestite z digitalno.
Aplikacija Na poti vam omogoča veliko več:
• vsaka 10. Kava na poti je brezplačna,
• informacije o cenah goriva in aktualnih akcijah Fresh izdelkov,
• pregled nad Zlatimi točkami in ugodnostmi,
• plačevanje brez Petrol klub kartice in gotovine.
Več o aplikaciji in pričetku uporabe na: petrol.si/app-na-poti
NA VOLJO NA

Na voljo na

Postanite član AMZS
Ob včlanitvi v AMZS izkoristite popust v višini 8 EUR, ne glede na vrsto članstva.
V AMZS pomagajo članu, ne glede na to, katero in čigavo vozilo vozi. Če imate torej v družini več avtomobilov,
motor, avtodom …, lahko z enim samim AMZS članstvom koristite pomoč na cesti in druge prednosti članstva
za vsa vozila. Če sklenete družinsko članstvo, lahko članske storitve koristijo vsi družinski člani.

Cenik letnega članstva AMZS
VRSTA ČLANSTVA

REDNA CENA

CENA S POPUSTOM

Osnovno

40 €

30 točk + 32 €

Osnovno družinsko

60 €

30 točk + 52 €

Plus

69 €

30 točk + 61 €

Plus družinsko

89 €

30 točk + 81 €

Premium

99 €

30 točk + 91 €

Premium družinsko

136 €

30 točk + 128 €

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019.
Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba v vseh poslovnih enotah AMZS d.d. in v članski
točki AMZS na Dunajski cesti 128 v Ljubljani, do 15. 11. 2019.

Pomoč na cesti 24/7/365
Članstvo je vezano na osebo in ne
na vozilo
Nudimo pomoč na cesti ne glede,
čigavo vozilo vozite
Vsako drugo vozilo uspemo popraviti
na mestu okvare
Vozilo odpeljemo na želeni naslov
Omogočimo nadaljnjo mobilnost
Dodatni članski popusti za vozilo in
voznika.

Vse o kategorijah članstva in ugodnostih, ki jih prinašajo si lahko preberete na www.amzs.si/clanstvo/primerjava-clanstev.
Seznam poslovnih enot AMZS si lahko ogledate na www.amzs.si/poslovalnice

Zavarovanje

100 točk
Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba:
od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019.
Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba v vseh poslovalnicah
Generali in pri pogodbenih partnerjih do 15. 11. 2019.
2-krat 10 % popust na PaketDom
ali PaketDom RENT
Ob vnovčenju 100 Zlatih točk ste člani Petrol kluba upravičeni do:
10 % popusta v prvem zavarovalnem letu pri sklenitvi novega
zavarovanja PaketDom in PaketDom RENT za najmanj 5 let ter
dodatnega 10 % popusta v šestem zavarovalnem letu v primeru
brezškodnega dogajanja in sklenitvi zavarovanja za najmanj 10 let.
Ugodnost velja za zavarovanje nepremičnin in premičnin pri
zavarovanju PaketDom in PaketDom RENT (produkta PDN in PDP).
Podrobnosti so objavljene na www.generali.si in na www.petrol.si.

T: 080 70 77; E: info.si@generali.com; I: www.generali.si

Še več izdelkov na www.eshop.si

Nezgodno zavarovanje
Petrol kluba
Samo članom Petrol kluba ponujamo ekskluzivno nezgodno
zavarovanje z vključenim kritjem trajne invalidnosti s progresijo
in zavarovalno vsoto 20.000 EUR (izplačilo pri 100 % invalidnosti
kar 108.000 EUR), nadomestilom za bolečine pri zlomih kosti v
višini 500 EUR in bolnišničnim dnevom v višini 50 EUR/dan.
Petrol klub cena:
100 Zlatih točk + 15,13 €/mesec
Redna cena za osebo: 23,26 €/mesec
Popust na obvezno avtomobilsko
zavarovanje (AO) in A0-plus
Članom Petrol kluba ob unovčenju 100 Zlatih točk ponujamo Dvojni
popust (10 %) za zavarovanje AO in AO-plus za varne voznike*.
* Varni vozniki so fizične osebe (lastniki osebnih vozil), ki v dveh zaporednih
zavarovalnih letih ne prijavijo škode iz zavarovanja AO in AO-plus.
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Vremenska napoved:

Vianor : Zima
4:0
4x
=20€
kupon za
premontažo

V TipStop Vianor poskrbimo za varno zimo.
Le en obisk vas loči od nakupa, premontaže in
shranjevanja pnevmatik.
Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 zimskih in Weatherproof pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila
na bencinskih servisih Petrol, eShopu in izbranih Vianor servisih, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem znesku
ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu.
Število kuponov je omejeno. Akcija traja do 30. 11. 2019.

www.petrol.si/tipstop | www.vianor.si

Avtopranje L, XL ali
XXL do 20 % ceneje!

točk

60 %
-20

točk

30
%
-10

V sodelovanju s Christ Wash Systems, vodilnim
podjetjem na področju avtomatskega pranja
avtomobilov, vam ponujamo vrhunsko tehnologijo
sistemov za avtopralnice. Petrolove avtopralnice
so varčne, saj inovativna tehnologija naprav omogoča
manjšo porabo vode, elektrike in kemikalij.

Ob unovčitvi 60 točk pridobite 20 % popusta za avtopranja L, XL ali
XXL, ob unovčitvi 30 točk pa 10 % popusta za avtopranja L, XL ali XXL
v Petrolovih avtopralnicah. Popust ne velja za kombinirana vozila.

Akumulatorji
Za klasična vozila

Za vozila s Start Stop
sistemom
VARTA® Silver Dynamic AGM je
sinonim za neverjetno vzdržljivost: v
primerjavi z običajnimi akumulatorji
imajo 3-krat daljšo življenjsko dobo.

-30 %

Petrol klub cena:
50 Zlatih točk + 69,75 € /52 Ah
Redna cena: 93,00 €
50 Zlatih točk + 77,10 € /60 Ah
Redna cena: 102,80 €
50 Zlatih točk + 90,70 € /74 Ah
Redna cena: 120,90 €

-25 %

Za motocikle, skuterje,
kosilnice
Iskalnik akumulatorja:
www.varta-automotive.si/sl-si/
izdelki/akumulatorji-powersports.

-10 %

OST

NOV

NOKIAN WR
SNOWPROOF

Prvovrsten oprijem v
vseh zimskih razmerah.

Uradni zastopnik Nokian Tyres.

Predplačniški paket A1 Simpl
Predplačniški paket A1 omogoča preprosto uporabo mobilnih
storitev brez mesečne naročnine. Za takojšnjo uporabo paket že
vključuje 5 € dobroimetja.
Bl. št.: 177521

30 točk
redna cena: 6,00 €

3,00 €
-50 %

Mobilni telefon Blaupunkt FL 02

Pametni telefon CUBOT Quest

Mobilni telefon Blaupunkt FL 02, moder, velikost zaslona 2,8«
(7,11 cm), bluetooth, DUAL SIM, FM-radio, dimenzija: 138 x 58 x
9 mm, 1,3 MP-kamera, priložene žične slušalke, 2 leti garancije,
kovinsko ohišje. Klasičen telefon je primeren za vse starosti.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 233734

Cubot Quest je robusten in kvalitetno izdelan telefon, ki je
odpornejši na udarce, prah in vodo. IP68, LTE, Android 9 . Ekran
13,97 cm (5.5'') Corning®Gorilla®5Glass. Baterija 4000 mAh.
Procesor 8-jedrni 2.0 GHz. Spomin 4 GB/64 GB. Kamera zadaj
12+2 MP/spredaj 8 MP. Barva: črna, rdeče-črna. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233853 - črn
Bl. št.: 233854 - rdeče-črn

50 točk

150 točk

redna cena: 49,90 €

redna cena: 249,90 €

36, €
-26 %
90
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189,90 €
-24 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

LED TV Philips 55PUS6523, 55'', 4K-UHD
Smart

LED TV Manta 40LFA29E, 40'', Android,
Smart

Diagonala zaslona 139 cm (55''), 3840 x 2160 UHD, Smart TV,
HDR Plus, Micro Dimming, kakovost gibanja v sliki PPI 900, Pixel
Precise Ultra HD, zvok: 20 W, Smart Sound, Clear Sound, 4-jedrni
procesor, energetski razred A+. Garancija: 2 leti.

40'' (diagonala 102 cm), DLED, Full HD, Android, Smart, WiFi,
RJ45, USB, DVB-T2/C, CI, Youtube, Google Play, Netflix, zvok
Dolby Digital Plus, tanko ohišje, Hotel mode, podpora za EON, T-2,
Neo. Garancija 2 leti.

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233919

Bl. št.: 233850

200 točk

150 točk

redna cena: 649,90 €

redna cena: 319,90 €

Avtokamera Prestigio Roadrunner Cube
PCDVRR530

Zvočnik soundbar JBL BAR 3.1 4K, črn

389,90 €
-40 %

Videokamera PRESTIGIO RoadRunner CUBE. Značilnosti: FHD
1920 x 1080@30fps, 1.5 inch screen, 2 MP CMOS SONY
IMX323 image sensor, 2 MP-kamera, 140° Viewing Angle,
Micro USB, 150 mAh, WiFi, Motion Detection, G-sensor, Cyclic
Recording, metal in plastika. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 204030 - črna
Bl. št.: 204031 - zlato-bela
Bl. št.: 204033 - roza-zlata
Bl. št.: 204034 - rdeče-bela
Bl. št.: 204035 - srebrno-črna

219,90 €
-31 %
JBL prostorski zvok, brezžično pretakanje glasbe z Bluetooth,
Bluetooth: 4.2, HDMI (ARC) povezava, maksimalna moč - RMS
moč: 300 W, avdio vhodi: 1x analogni, 1x optični, Bluetooth,
USB, video: 3 x HDMI vhodi, 1 x HDMI izhod z avdio povratnim
kanalom (ARC), nizkotonec: brezžični, daljinski upravljalnik,
mere soundbara (ŠxVxG): 1018 x 58 x 78 mm / teža: 2,3 kg,
mere nizkotonec (ŠxVxG): 305 x 305 x 440 mm / teža: 12,1 kg.
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 225262

80 točk

150 točk

redna cena: 69,90 €

redna cena: 499,99 €

53, €
-23 %
80

Še več izdelkov na www.eshop.si

385,90 €
-22 %
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Prenosnik LENOVO Ideapad 330-15IKBR

Gaming komplet, MARVO CM370 ENT

Procesor: Intel i3-8130U 2.20 GHz (do 3.40 GHz, predpomnilnik
4 MB). Zaslon: 39,6 cm (15,6'') HD LED (1366 x 768). Pomnilnik:
4 GB, 256 GB SSD-disk. Grafična kartica: integrirana Intel HD
Graphics. Operacijski sistem: Windows 10. Garancija: 1 leto.

Komplet vsebuje tipkovnico (osvetlitev ozadja, vmesnik USB 2.0,
dolžina kabla 1,4 m), miško (optični senzor, osvetlitev ozadja - 7
barv, vmesnik USB 2.0, dolžina kabla 1,5 m), slušalke (dolžina
kabla 2,1 m), podlogo (gumijasta, proti zdrsu). Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 235102

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 220010 - rdeč
Bl. št.: 220008 - vijoličen

150 točk
redna cena: 468,99 €

419,99 €
za PK kartico zvestobe

do
375,00 € -20
%
za PK plačilno kartico

Tablični računalnik ACER Iconia B3-A42K8B6, bela
Diagonala zaslona: 25,6 cm (10,1''), 1280 x 800 dpi, IPS,
razmerje 16 : 10, na dotik (multitouch). Operacijski sistem:
Android 7.0 Nougat, procesor: MediaTek MTK, MT8735
quad-core Cortex A53 1.3 GHz, pomnilnik RAM: 2 GB LPDDR3,
pomnilnik Flash: 16 GB eMMC, brezžične povezave: LTE,
802.11a/b/g/n wireless LAN, Bluetooth 4.0. Garancija: 2 leti.

30 točk
redna cena: 42,90 €

29,90 €
-30 %
Zvočniki TRUST ARYS COMPACT 2.0.
Komplet zvočnikov s prefinjeno zasnovo in izhodno močjo
12 W. Ima enostavno dosegljiv gumb za uravnavanje glasnosti
na sprednji strani in USB-napajanje, za kar ni potrebna stenska
vtičnica. Mera: 165 x 160 x 75. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226516

Možnost plačila na 3 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226700

100 točk

50 točk

redna cena: 179,90 €

redna cena: 24,99 €

139,90 €
-22 %
18

14,90 €
-40 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Spominska kartica SanDisk MicroSDHC
32GB ULTRA MOBILE + adapter
Snemanje videa in slik v Full HD ločljivosti, A1 standard za hitro
obdelavo podatkov mobilnih aplikacij, 98 MB/s, UHS-I C10, A1,
adapter.
Bl. št.: 219507

USB ključ SanDisk 32 GB, ULTRA, 3.0
3.0, brez pokrovčka.
Bl. št.: 234119 - črn
Bl. št.: 234118 - moder
Bl. št.: 234117 - rdeč

30 točk

30 točk

redna cena: 9,30 €

redna cena: 8,99 €

Prenosna baterija Defender, Lavita 10000B

Namizni brezžični polnilnik + hitri hišni
polnilnik

5,95 €
-36 %
Prenosna baterija Lavita (Power bank) z močjo 5 V, 2 A.
Kapaciteta: 10000 mAh. Izhodna moč največ do: 2100 mA.
Priklop: 2 x USB. Barva: črna. Dimenzije: 2 x 15,7 x 6 cm. Teža:
0,34 kg. Garancija: 1 leto.
Bl. št.:233825

5,29 €
-41 %

Certifikat QI. Polnilnik z močjo 10 W in možnostjo hitrega
brezžičnega polnjenja. Priložena sta polnilni kabel in hitri hišni
polnilnik. Primeren za vsak dom ali pisarno, tako da vaš mobilnik
nikoli ne bo prazen. Mobilnik mora podpirati brezžično polnjenje.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 230206

30 točk

50 točk

redna cena: 16,99 €

redna cena: 45,80 €

12, €
-28 %
20

Še več izdelkov na www.eshop.si

25,19 €
-45 %
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Prenosni zvočnik Caterpillar, CAT-BT-SPK,
Bluetooth
Prenosni bluetooth zvočnik z izhodno močjo 18 W je izdelan iz
aluminija in oblečen v gumo za odpornost proti udarcem, vodi
(IP66) in prahu. Omogoča prostoročno telefoniranje. Priložen
polnilni in AUX-kabel. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 233839

Univerzalna VR-očala TRUST GXT720
Vstavite svoj pametni telefon in se vživite v VR-igre, filme
in videoposnetke v osupljivi 3D-realnosti. Delujejo z vsakim
pametnim telefonom velikosti do 6”. Glejte 3D in 360°
videoposnetke na YouTubu in drugih portalih. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 207496

80 točk

80 točk

redna cena: 89,90 €

redna cena: 54,99 €

Prenosni zvočnik JBL GO2, Bluetooth

Brezžična slušalka BASEUS Encok Mini A02

Prenosna zvočna postaja, povezljivost preko BT ali AUX, moč: 3 W,
baterija: li-Ion, vgrajen mikrofon. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 233863 - rdeč
Bl. št.: 233862 - moder
Bl. št.: 207581 - črn

Tip slušalke: ušesna, mini. Povezljivost: bluetooth. Frekvenca
slušalke: 20-20000 Hz. Življenjska doba baterije: do 5 ur. Čas
pripravljenosti: do 120 ur. Čas polnjenja: do 2 uri. Občutljivost:
110 dB. Domet: do 10 m. Barva: črna. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 233826

50 točk

30 točk

53,90 €
-40 %

redna cena: 34,99 €

26,90 €
20

34,50 €
-37 %

-23 %

redna cena: 15,90 €

11,90 €

-25 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Naglavna svetilka Cree LED, 3 W, polnilna +
senzor
3W Cree LED + 2 dve rdeči diodi LED, 200 lumnov, tip baterije:
li-polimer, 1200 mAh, baterija priložena, polnilnik: 5V1A USB port
z USB-kablom (priloženo), indikatorski senzor za vklop in izklop.
Načini delovanja: 1. Beli LED-načini: 4 ure. Garancija: 2 leti, razen
na baterijske vložke.

Naglavna svetilka Chameleon B1
Domet 74 m, svetilnost do 140 lumnov, možnost nagiba in senzor
za vklop svetilke. Svetilka sveti od 5,5 do 17,5 ure in ima močno,
srednjo in šibko jakost svetlobe ter SOS-način. Vgrajena 1200
mAh li-polimerna baterija. Priložen kabel za polnjenje. Garancija:
1 leto.
Bl. št.: 233833

Bl. št.: 233803

50 točk
redna cena: 22,00 €

30 točk

14,30 €
-35 %

redna cena: 34,90 €

LED-lučka za na peto Chameleon

Steklenička EQUA BLOOM in GINKGO

Za večjo varnost pri športu. Namesti se na peto čevlja katerekoli
oblike in velikosti. Sveti v rdeči barvi. Deluje do 30 ur v načinu
utripanja ali 15 ur v načinu svetenja. Ima vgrajeno 200 mAh
baterijo. Polni se s priloženim polnilnim kablom. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 233832

BLOOM IN GINKGO kot odsev življenja, obstoja in obnove. Navdih
v prebujanju novega življenja, rasti, praznovanja. Steklenička
uteleša silo transformacije in oživitve. Matirano borosilikatno
steklo, svetleč pokrovček, velikost 750 ml.

30 točk
redna cena: 14,90 €

7, €
-47 %
89

Še več izdelkov na www.eshop.si

20,90 €
-40 %

Bl. št.: 226466 - Bloom
Bl. št.: 226467 - Ginko

50 točk
redna cena: 22,00 €

15,40 €
-30 %
21

Pametna ura Chameleon V15

Tekaška pametna ura GPS, Forerunner 245

Atraktivna kovinska oblika. Velik 1,3'' zaslon. Dinamično meri
srčni utrip, tlak, kakovost spanja in količino kisika v krvi. Meri
športne dejavnosti in korake. Sprejema obvestila z mobilnika.
Čas delovanja od 6 do 8 dni, odvisno od načina uporabe ure.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 233834

Tekaška pametna ura z naprednimi vadbenimi funkcijami, GPS,
GLONASS, Galileo, Bluetooth, ANT+, zapestno merjenje utripa,
ocena VO2max, čas regeneracije, brezplačni treningi Garmin
Trenerja, zaznavanje/javljanje nezgode, sledenje, navigacija po
sledi. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 8 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233819 - black/slate
Bl. št.: 233820 - black/berry

150 točk
50 točk
redna cena: 44,90 €

24,90 €
-44 %

redna cena: 304,99 €

275,00 €
za PK kartico zvestobe

do
249,00 € -18
%
za PK plačilno kartico

Palice Abbey za nordijsko hojo 21SR

Košarkarski koš HUDORA XXL PRO 305

Aluminijaste pohodne palice za nordijsko hojo. Debelina aluminija
0,8 mm. Anatomsko oblikovani plastični ročaji iz plute. 2-delne
nastavljive palice. Nastavljiva dolžina od 86 do 140 cm. Podložen
zapestni trak s trakom velkro.
Bl. št.: 233830

Izredno stabilen in izdelan iz kakovostnih materialov. Po višini je
nastavljiv od 260 do 305 cm. Tabla velikosti 110 x 75 cm. Koš
ima transportna kolesa za lažje premikanje. Podstavek napolnimo
z vodo ali peskom.

50 točk

150 točk

redna cena: 25,95 €

14,90 €
-42 %
22

Možnost plačila na 3 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 140216

redna cena: 219,90 €

141,90 €
-35 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Veslaška naprava Tunturi Fitrow 50i

Eliptični trenažer Body Sculpture BE 1720d

Veslaška naprava Tunturi 50i trenutno ponuja največ! Njene
glavne prednosti so: tekmovalni test, kjer tekmujete sami s seboj
in možnost vadbe potega roke navzgor. Računalnik vsebuje: 17
različnih programov, 16 stopenjska obremenitev, prikaz časa na
500 m, razdalja, čas, kalorije in število zavesljajev. Garancija: 2
leti.

Funkcije računalnika: merjenje srčnega utripa, časa, hitrosti,
razdalje, porabe kalorij, scan, skupna razdalja. Notranja magnetna
zavora. Velikost: 97 x 61 x 158 cm. Maksimalna obremenitev:
100 kg. Teža: 26 kg. Koleščka za lažji transport. Garancija: 1 leto.

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 207456

Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233746

200 točk
redna cena: 675,00 €

539,00 €
-20 %

150 točk
redna cena: 297,95 €

154,90 €
za PK kartico zvestobe

do
134,90 € -54
%
za PK plačilno kartico

Set za jogo 41WZ Avento
Set vsebuje: PVC-podlogo s kompaktnim satastim vzorcem, ki je
idealna za jogo, fitnes ali raztezanje. Blok iz pene EVA, ki povečuje
prožnost in zagotavlja podporo in stabilnost za različne položaje.
Bombažni pas za varno podporo.
Bl. št.: 233829

Tekalna steza
Pro Form Performance 410 i
Tekalna steza PRO FORM PERFOMANCE 400i je primerna tako
za začetnike kot rekreativne tekače. Moč motorja 2,5 HP, 18
prednaloženih programov, tekalna površina 51 x 140 cm, naklon
od 0-10%, dodatno blaženje, nosilec za tablico, nosilnost 125 kg.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 207717

50 točk

200 točk

redna cena: 34,95 €

redna cena: 1.099,00 €

16, €
-52 %
75
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789,00 €
-28 %
23

Kapsule za pranje perila in tekoči detergent Persil

Prašek Persil Freshness by
Silan, 63 pranj, 4,095 kg, box

Bl. št.: 232678 - Persil Discs Regular Box, 38 pranj
Bl. št.: 196174 - Gel Lavender Color, 3 l, za 60 pranj
Bl. št.: 196175 - Gel Freshness by Silan, 3 l za 60 pranj

Bl. št.: 232505

30 točk

50 točk

redna cena: 19,99 €

redna cena: 22,99 €

10,99 €
-45 %

12,59 €
-45 %

Specialni detergent Perwol

WC-obešanka Bref, 3 x 50 g

Bl. št.: 200503 - Perwoll Renew Advanced Black, 4,05 l
Bl. št.: 200504 - Perwoll Renew Advanced Color, 4,05 l

Bl. št.: 232680 - Bref DeLuxe Magnolia, 3 x 50 g
Bl. št.: 182499 - Bref Premium Color Aktiv Flowers, 3 x 50 g

30 točk
redna cena: 14,99 €

8, €
99

-40 %

30 točk
redna cena: 6,99 €

3,79 €
-45 %

Mehčalec Silan, 2,775 l

Za strojno pranje posode Somat

Bl. št.: 232679 - Aromatherapy Coconut Water
Bl. št.: 193712 - Orange Oil & Magnolia
Bl. št.: 182493 - Sensitive

Bl. št.: 221716 - Somat Gold Gel Lemon & Lime, 2 x 684 ml
Bl. št.: 221718 - Somat Gel All in One, 2 x 900 ml
Bl. št.: 221714 - Somat All in One, 80 tablet

30 točk

30 točk

redna cena: 6,99 €

3, €
99

-42 %
24

redna cena: 19,99 €

10,99 €
-45 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Brivnik Gillette Blue 3, za
enkratno uporabo, 9 + 3 kos

Gel za britje Gillette Series Protection,
2 x 200 ml, Extra protect

Gillette Blue 3 Comfort moški brivnik za
enkratno uporabo, 9+3, do 10 udobnih britij z
vsakim brivnikom
Bl. št.: 232629

Gillette Series Protection gel za britje za moške
Bl. št.: 232632

30 točk
redna cena: 6,29 €

4,70 €

30 točk
redna cena: 11,99 €

za PK kartico zvestobe

8, €
-25 %
90

3,90 €
za PK plačilno kartico

Tekoče milo s pumpico Palmolive, 300 ml

do
-38
%

5,2 pH nevtralna za kožo.

Šampon Head & Shoulders, 900 ml,
s pumpico

Bl. št.: 232658 - Aquarium
Bl. št.: 232659 - Minions

Bl. št.: 232627 - Citrus Fresh proti prhljaju za mastne lase
Bl. št.: 232625 - Classic Clean proti prhljaju

30 točk
redna cena: 9,49 €

30 točk
redna cena: 1,99 €

1,39 €

-30 %

Odstranjevalec vlage Ceresit STOP Vlaga
Aero 360°
Odstranjevalec vlage AERO v beli barvi s posebnim zračnim tunelom
in varovalom proti razlitju učinkovito vpija odvečno vlago iz zraka in
nevtralizira neprijetne vonjave. Aparat + 1 x polnilo 450 g.
Bl. št.: 232672 - Aparat
Bl. št.: 232670 - Nevtralno
polnilo, 2 x 450 g

6,90 €
-27 %
Ceresit Stop Plesen All in One
Stop Plesen All in One je univerzalno dezinfekcijsko sredstvo in
odstranjevalec plesni. Odstranjuje temne madeže plesni na fugah,
keramiki, stenah, ometu in zidovih.
Bl. št.: 232674

30 točk

30 točk

redna cena: 11,99 €

redna cena: 8,19 €

7, €
-35 %
70
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4,50 €
-45 %
25

o
darim

Po

ti 5€!

Poveži Petrol klub
plačilno kartico
z mBills, prejmi 5€
in plačuj samo
še s telefonom.

Dober dan, Matej

250,00€

3

Sodeluj v nagradni igri in osvoji
brezplačno pot na poljuben oddih
Kako sodelujem?
08:39

Zadnje transakcije

MOBI LAB d.o.o.

-14,40

RAČUN: SG1-LOO1-149260

mBills: 29 feb. 19 19:28

ALEŠ ZUPANČIČ 3864175769
KOSILO

mBills: 29 jan. 19 19:28

-24,80

RAČUN: SG1-LOO1-149260

Še nisi mBills uporabnik?
Brezplačno prenesi v manj kot minuti!

mBills: 29 jan. 19 19:28

SANJA SONC 3863174971

denarnica

KOSILO

transakcije

kartice

mBills: 29 jan. 19 19:28

Akcija velja do vključno 31.10.2019. Pogoji akcije na www.mbills.si/petrol-klub.

Električna zobna ščetka Sonic Smile Deluxe

Merilnik krvnega tlaka Omron, model MIT 3

Dokazano izboljša ustno zdravje in zagotavlja izvrstno čiščenje in
belino zob. 5 načinov delovanja, 31.000 čistilnih gibov/min. Priloženo:
2 ščetki, 2 dvostranska nastavka za čiščenje jezika, potovalna torbica
z USB-polnilnikom. Garancija: 2 leti.

Merilnik krvnega tlaka Omron MIT 3 je sodobno oblikovan
merilnik v privlačni črno-beli kombinaciji, klinično preizkušen,
dokazano natančen, opozarja na motnje srčnega ritma, dobitnik
iF-nagrade za oblikovanje. Številka za svetovanje je 02/674
08 52. Zaloga je omejena. Garancija: 3 leta.

Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233151

Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 166333

100 točk
redna cena: 169,99 €

67,90 €
-60 %
Zobna pasta Splat, 75 ml
Za krepitev sklenine in nežno beljenje.
Bl. št.: 232692 - Stress Off
Bl. št.: 232693 - Silver

30 točk
redna cena: 7,90 €

4, €
-37 %
90

26

80 točk
redna cena: 79,00 €

60,47 € -23 %
Toaletna vodica Old Spice
Original, 100 ml
Bl. št.: 232628

30 točk
redna cena: 9,99 €

7,50 €
-24 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

-13,80

€

SNAGA d.o.o.

nastavitve

4,50

Strižnik brade Remington MB350LC E5,
Lithium Barba Beard Trimmer

Sušilnik las Remington AC5999 E51 PRO, Air
AC dryer

Litijsko napajanje, napredna keramično prevlečena rezila,
nastavljiv glavnik omogoča 9 nastavitev (med 0,44 mm in 18
mm). EDGEStyler za oblikovanje robov vaše brade, pralne glave,
brezžično/žično delovanje, 60 min uporabe brez polnjenja
Garancija: 3 + 1 leto.
Bl. št.: 233796

2300 W profesionalni sušilnik, AC-motor, ionsko delovanje, 3
nastavitve temperature/2 hitrosti, koncentrator za hitro sušenje,
difuzor. Garancija: 5 + 1 leto.
Bl. št.: 233797

80 točk

80 točk

redna cena: 54,99 €

redna cena: 57,99 €

Brivnik Remington F9200 E51, Power
Advanced Foil Shaver

Moški brivnik PHILIPS S5130/06

32,99 €
-40 %

Upogljive folije in prestrezniki, nastavljiva vrtljiva glava, turbo
funkcija, žično/brezžično delovanje, čas polnjenja: 2 uri, funkcija
hitrega polnjenja, potovalna torbica, stojalo za polnjenje, LEDindikator s 3 stopnjami, zaščita glave, čistilna krtača. Garancija:
2 leti
Bl. .št.: 233801

35,90 €
-38 %
SHAVER Series 5000 vnese hitrost v vašo jutranjo rutino s hitrim
sistemom rezil MultiPrecision in popolnoma pralnimi glavami.
Brivnik ima dodan prirezovalnik zalizcev.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233859

80 točk

80 točk

redna cena: 79,99 €

redna cena: 89,99 €

46, €
-41 %
90
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62,99 €
-30 %
27

Zamrzovalna skrinja Candy CCHM 200

Štedilnik CANDY CCMM 513 PW

Prostostoječa skrinja Candy v beli barvi. Prostornina 197 l.
Zmogljivost zamrzovanja: 12 kg / 24 ur. Možnost elektronske
nastavitve temperature, zaklepa vrat, 2 nastavljivi nogici.
Dimenzije (V x Š x G): 82,5 x 95 x 56 cm. Glasnost 42 dB.
Garancija: 2 + 3 leta ob registraciji.

Prostostoječi štedilnik s tremi plinskimi in enim električnim
kuhališčem. Multifunkcijska pečica z volumnom 43 l. Načini
gretja/pečenja: zgornji in spodnji grelnik z ventilatorjem,
zgornji spodnji grelnik, zgornji grelnik, spodnji grelnik, žar, žar z
ventilatorjem. Dimenzije (V x Š x G): 87 x 50 x 61 cm. Garancija:
2 + 3 leta ob registraciji.

Možnost plačila na 7 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Možnost plačila na 8 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233159

Bl. št.: 232966

150 točk
redna cena: 349,99 €

279,99 €
za PK kartico zvestobe

150 točk

CANDY

37000583
CCHM 200

redna cena: 299,99 €

229, €
-23 %
99

259,00 €
za PK plačilno kartico

213

-

197

42

do
-26
%

Sušilni stroj Beko DS7433PA0

Sušilni stroj Candy GVS C8DE-S

Sušilni stroj s toplotno črpalko. Energijski razred A++.
Zmogljivost: 8 kg. Prikazovalnik časa in zamik vklopa do 24
ur. 16 programov sušenja - športno perilo, sintetika, bombaž,
babyProtect, jeans, srajce, hitri program. Indikator za čiščenje
filtra. Dimenzije (V x Š x G): 85 x 60 x 54 cm. Garancija: 2 + 3
leta jamstva.

Kondenzacijski sušilni stroj. Energijski razred B. Zmogljivost
sušenja 8 kg. Prikazovalnik časa in zamik vklopa. 15 + 1 program
sušenja. Zaznavanje teže perila, višje postavljena odprtina bobna,
enostavno praznjenje zbiralnika za vodo. Povezovanje preko
pametnega telefona z NFC. Dimenzije (V x Š x G): 85 x 60 x 58,5
cm. Garancija: 2 + 3 leta jamstva.

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Možnost plačila na 9 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233384

Bl. št.: 222247

200 točk
redna cena: 549,99 €

419,00 €
za PK kartico zvestobe

150 točk

380,00 €

redna cena: 359,99 €

za PK plačilno kartico

do
-30
%

_

28

_

279,90 €
-22 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Pralni stroj Bosch WAN280A1
Energijski razred A+++ z EcoSilence Drive™ inverter motorjem
(10 let jamstva na motor) za tiho delovanje in dolgo življenjsko
dobo. Zmogljivost pranja 6 kg. 1400 obr./min. VarioPerfect™:
zahvaljujoč svobodni izbiri programskih opcij porabi 65 % manj
časa in 50 % manj energije. Glasnost 53 dB/74 dB. Upravljanje z
LED zaslonom in priročnim gumbom. Dimenzije (V x Š x G): 84,8 x
59,8 x 55 cm. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 193718

150 točk

WAN280A1

redna cena: 379,00 €

339, €
-10 %

Robotski sesalnik Rowenta Smart Force,
RR7126WH
4 nastavitve načina samodejnega čiščenja in infrardeči senzorji
za zaščito pred močnimi trki in padci. Nastavitev 7 programov
za vsak dan delovanja. Visoko zmogljiva litijeva baterija, do 100
minut. Stranske krtače za učinkovito čiščenje kotov. Garancija:
2 leti.
Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233941

150 točk
redna cena: 349,90 €

99

137

kWh/annum

53dB
8580

L/annum

6,0
kg

ABCDEFG

74dB

2010/1061

Parni likalnik Tefal Comfort Glide, FV2675
Priročni in učinkoviti likalnik z močjo 2500 W in rednim izpustom
pare do 40 g/min ter pospešenim izpustom pare za zahtevnejše
tkanine 150 g/min. Drsna keramična likalna plošča Durilium in
rezervoar za vodo, 270 ml, za hitre rezultate likanja. Garancija:
2 leti.
Bl. št.: 233910

198,00 €
-43 %
Pokončni sesalnik Rowenta Steam & Clean,
RY7597WH
2 v 1: kombinacija pokončnega sesalnika in parnega čistilca za
brezhibno čista tla, prilagodljivost izpusta pare; čas segrevanja
30 s, 2 anti-calc vodna filtra, primerno za vse vrste tal, priložene
4 mikrokrpice, zaščita za sesal. glavo, rezervoar: 0,7 l. Garancija:
2 leti.
Možnost plačila na 5 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233911

50 točk
redna cena: 46,90 €

32,80 €
za PK kartico zvestobe

do
26,90 € -42
%
za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

150 točk
redna cena: 269,90 €

177,90 €
-34 %
29

Pokončni baterijski sesalnik Electrolux
EER85SSM 2 v 1
2 v 1 pokončni baterijski sesalnik, edinstveni POWERPRO
ROLLER za brezhibne rezultate in učinek poliranja na trdih talnih
površinah, 18 V li-ionska baterija, čas delovanja do 45 min,
posesa do 135 m2, vodljivost 180°, Easy Steer, samostoječi
dizajn. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 5 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Sesalnik Electrolux ESP754IW, z vrečko
Sesalnik z vrečko, glasnost: 70 dB, uravnavanje moči, delovni
radij: 12 m, vrečka S-Bag classic long performance, kombinirana
krtača Dust Magnet Silent, krtača za trda tla, krtača za preproge,
teleskopska cev iz nerjavnega jekla, izdelano v EU. Garancija:
2 leti.
Možnost plačila na 4 obroke za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233818

Bl. št.: 233817

150 točk

100 točk

redna cena: 249,90 €

redna cena: 179,90 €

Sesalnik Samsung VC07M2110SR/GE, brez
vrečke

Sesalnik DYSON V8 ABSOLUTE

169,90 €
-32 %

124,90 €
-30 %

Prostornina posode za prah je 1,5 l, moč sesanja 180 W, glasnost
80 db, nastavek 2 v 1, delovni radij 9 m, barva vitalno rdeča.
Garancija: 2 leti.

Masa: 2,6 kg, dimenzija: 124 x 22,4 x 25 cm, maksimalna moč:
115 AW, čas polnjenja: 3,5 ure, čas delovanja: do 40 minut,
filter: trajni pralni filter, prostornina posode za prah: 0,54 l, vrsta
baterije: li-Ion. Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 227435

Bl. št.: 233864

100 točk

150 točk

redna cena: 109,00 €

redna cena: 419,99 €

75, €
-30 %
90

30

349,99 €
-16 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Sekljalnik-mešalnik Russell Hobbs 2528056/RH Compact Home Food Processor
2 hitrostni in pulzna nastavitev, vključena dva diska za sekljanje/
rezanje s 500 W, rezilo iz nerjavnega jekla, kabel z ovojem, deli, ki
se dotikajo hrane, so brez BPA, 1,9 l (8 skodelic), plastična skleda
za pripravo. Garancija: 2 + 1 leto.
Bl. št.: 233798

Kuhinjski robot Wizzo TEFAL, QB310138
Pat. tehnologija Flex Whisk za hitro in preprosto mešanje,
nastavki iz kakovostnih materialov: kavelj za gnetenje, metlica za
stepanje in mešanje. Mešalna posoda iz inoksa, 4 l. Moč: 1000
W. Elegantna posoda za mešanje iz nerjavnega jekla. Garancija:
2 leti.
Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 218141

80 točk

100 točk

redna cena: 79,99 €

redna cena: 199,90 €

Grelnik vode Russell Hobbs 24360-70,
Inspire Kettle White, 2,4 kW

Opekač kruha Russell Hobbs 24370-56,
Inspire 2SL Toaster White

2400 W, 1,7 l kapacitete, osvetljen indikator za vklop/izklop,
1 skodelico zavre v 55 sekundah, prihrani do 66 % energije.
Preprost pogled na merilnik vode, snemljiv pokrov, odstranljiv
pralni kljun, 360-stopinjska osnova s prostorom za shranjevanje.
Garancija: 2 + 1 leto.
Bl. št.: 233799

Funkcije odmrzovanja, prekinitve in pogrevanja, funkcija visokega
dviga, modra LED-osvetlitev, 2 reži, grelnik za štručke, odstranljivi
pladenj za drobtine, različne stopnje zapečenosti. Garancija: 2
+ 1 leto.
Bl. št.: 233800

50 točk

50 točk

redna cena: 49,99 €

redna cena: 49,99 €

47,90 €
-40 %

28, €
-42 %
90
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126,90 €
-36 %

28,90 €
-42 %
31

Kuhinjski robot KM3711 CLATRONIC

Kuhinjski robot Bosch MUM4657, 550 W

Visoko zmogljiv kuhinjski robot z močnim 1100 W motorjem.
Variabilno elektronsko krmiljenje hitrosti. 5 l posoda iz nerjavnega
jekla za pripravo 2,5-3 kg testa. Dodatki: metlica za stepanje,
kavelj za mešanje težkega testa in metlica za mešanje. Garancija:
1 leto.

Ponaša se z izjemno Boschevo kakovostjo in obsežno izbiro
pribora. Je priročen vsestranski aparat z veliko posodo za
mešanje. Pogon MultiMotion Drive zmeša sestavine do popolnosti
z uporabo dinamičnega 3-D-mešalnega sistema. Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233745

Možnost plačila na 3 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 221959 - moder
Bl. št.: 221960 - roza
Bl. št.: 221962 - mint

100 točk
redna cena: 149,99 €

100 točk

79, €
-46 %

redna cena: 179,90 €

Večnamenski kuhalnik DelimanoMULTICOOKER PRO 5,5 l

Espresso kavni aparat PHILIPS EP5310/10

99

Z večnamenskim kuhalnikom boste skuhali vaše obroke hitreje,
porabili manj energije in ohranili več vitaminov in mineralov.
Vgrajenih ima več varnostnih sistemov in 15 programov za
kreativno kuhanje brez stresa. Kapaciteta 5,5 l, moč 1000 W.
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

98,90 €
-45 %

Zgolj pritisnite gumb in uživajte v aromatičnih kavnih napitkih
iz svežih zrn. Za vse napitke, vključno z espressom, kavo in
ameriško kavo, lahko spremenite njihovo moč, temperaturo in
količino.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233861

Bl. št.: 233379

200 točk
redna cena: 599,99 €

100 točk
redna cena: 129,99 €

78, €
-40 %
00

32

469,90 €
za PK kartico zvestobe

do
439,90 € -26
%
za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

Pekač za peko pasjih priboljškov DCM3638
Clatronic
Hitra in preprosta uporaba. Posebej primeren za hišne
ljubljenčke, ki so občutljivi ali imajo alergijo, saj lahko uporabite
le sestavine, ki jim ne škodujejo. Priloženi so tudi predlogi
receptov. Moč: 700 W. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 228515

Aparat za vkuhavanje EKA3338 CLATRONIC
Prostornina posode je 25 litrov za 14 litrskih kozarcev. Ohišje
je emajlirano in odporno proti praskam. Variabilna kontrola
temperature (30-100 °C). Vgrajena pipica za praktično uporabo
npr. kuhanega vina, punča ali drugih vročih napitkov.
Moč: 1800 W. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233154

50 točk

100 točk

redna cena: 29,99 €

redna cena: 139,99 €

Električni pekač za pico G3 ferrari Delizia

Aparat za vakuumiranje in varjenje VVAC0458

15,89 €
-47 %

79,99 €
-42 %

Omogoča pripravo prave italijanske pice v domači kuhinji v
le 5 minutah. Skrivnost za pripravo dobre pice je doseganje
zelo visoke temperature za peko (400 °C) v le nekaj minutah.
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 223265

Preprosta uporaba. Avtomatično ali ročno vakuumiranje in
varjenje s pritiskom na gumb. Vgrajeno rezilo za rezanje folije
na zadnji strani aparata.Tako shranjena živila ostanejo sveža do
štirikrat dlje. Moč: 110 W. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 223237

100 točk
redna cena: 119,90 €

99,90 €

80 točk
redna cena: 69,99 €

za PK kartico zvestobe

89, €
90

-25 %
do

za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

32,89 €
-53 %
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Gospodinjski rezalnik z dvema reziloma,
40 cm, s predalčkom
Je prvi vsestranski rezalnik, narejen iz kakovostnega
bukovega lesa, klini sta iz inoks jelka. Poleg dveh klin, ki ju
odlikujejo velike ribežne, ima ta tudi predalček, kjer lahko
ribamo korenček, peso, kumare, bučke, čebulo in ostale
povrtnine in sadje. Velikost je 40 x 12 cm, premer luknje
v predalčku je dobrih 7 cm. To omogoča, tudi ribanje zelja
in podobnih vrtnin. To je po eni strani priročen kuhinjski
rezalnik, po drugi strani pa lahko ribamo tudi vrtnine, ki jih
drugače omogočajo veliki ribežni. Vzdrževanje je enostavno,
po uporabi se samo spere z vodo.

Vsestranski rezalnik Ritter Orbis 1
Moč 65 W, Eco motor z 20 % manjšo porabo in 50 % večjo
učinkovitostjo, nazobčano rezilo Solingen premera 17 cm,
nastavljiva širina rezanja do 14 mm, zložljivo ohišje za lažje
shranjevanje (širina 10,5 cm), narejeno v Nemčiji. Garancija: 2
leti.
Bl. št.: 233828

Bl. št.: 234097

30 točk

80 točk

redna cena: 15,00 €

redna cena: 59,90 €

Set ekonom loncev Alza, 4 l, 6 l

Ponev za palačinke Jazzy Black

Set ekonom loncev Duplex priznanega evropskega proizvajalca
Alza je narejen iz kakovostnega nerjavečega jekla 18/10.
Ergonomski ročaji omogočajo dober prijem in enostavno uporabo
zapiranja oz. odpiranja. Vertikalni ventil za paro preprečuje
nevarnost opeklin, varnostni sistem avtomatskega zaklepanja pri
zapiranju pokrova. Ravno termično dno je primerno za vse vrste
kuhalnih površin, tudi za indukcijo. Garancija: 1 leto.

Ponev je narejena iz stisnjenega aluminija, ki omogoča
enakomerno distribucijo toplote. Poseben notranji premaz
preprečuje sprijemanje hrane. Ročaj iz posebne umetne mase
(silikon), omogoča udoben in varen oprijem, ob kuhanju se ne
segreva. Primerna za indukcijo. Ø 24 cm.
Bl. št.: 233381

12,00 €
-20 %

35,90 €
-40 %

Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233383

80 točk

30 točk

redna cena: 99,99 €

redna cena: 9,99 €

69, €
-30 %
99
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6,99 €
-30 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Pivo Staropramen, 6 x 0,5 l
Bl. št.: 130935

-31 %
30 točk
redna cena: 8,00 €

5,49 €

Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
Rolada Gorenjka, mini
vanilija, 280 g
Bl. št.: 64907

-18 %
30 točk
redna cena: 2,69 €

Arašidi, praženi slani, 1 kg

bl. št.: 233967

30 točk

redna cena: 5,09 €

3,79 €

Lešniki, praženi, 1 kg

bl. št.: 233969

30 točk
redna cena: 14,70 €

10,99 €
Indijski oreščki, 1 kg
bl. št.: 233970

30 točk

redna cena: 15,99 €

11,99 €
Hit mix, 1 kg
bl. št.: 233971

30 točk

2,19 €

redna cena: 11,35 €

Osje gnezdo z rozinami, 110 g, Žito

Sendvič šunka sir, 200 g, Žito

Bl. št.: 194678

Bl. št.: 102598

-21 %

-25 %

8,49 €

-20 %

30 točk

30 točk

redna cena: 1,89 €

redna cena: 2,89 €

1,49 €

2,29 €

Martinov kruh, 500 g, Žito

Sendvič Kmečki, 200 g, Mlinotest

Bl. št.: 127705

Bl. št.: 118955

-29 %

-14 %

30 točk

30 točk

redna cena: 1,69 €

redna cena: 2,80 €

1,19 €

2,39 €

Še več izdelkov na www.eshop.si
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Kulinarični vodnik Gault & Millau
Slovenija 2019
Knjiga, tiskani vodnik, ki predstavlja najboljše restavracije,
popularna mesta (POP's) in vinske kleti, po kriterijih znanega
francoskega vodnika Gault & Millau.
Bl. št.: 216522

30 točk
redna cena: 19,90 €

13,90 €
-30 %
Brusilnik nožev TKS-168 Texell

Žepni nož Picnicker, rdeč 0.8353

Brusilnik nožev za ostrenje rezil Texell ima kakovostno rezilo iz
legure volframa. Ohišje je izdelano iz ABS-plastike. Brusilnik lahko
enostavno vakuumsko pritrdimo na podlago.
Bl. št.: 233848

Material: PVC, inox. Funkcije: rezilo, odpirač za konzerve, odpirač
za steklenice, odčepnik, obroček za ključe, luknjač, zobotrebec,
pincete, strgalo za kable.

30 točk

50 točk

redna cena: 9,99 €

redna cena: 38,90 €

Weiconlock AN 302-43, 10 ml

Weiconlock AN 302-70, 10 ml

Anaerobno sredstvo za varovanje vijakov
srednje trdnosti in višje viskoznosti. Omogoča
demontažo z ročnim orodjem.
Bl. št.: 225264

Anaerobno sredstvo za varovanje vijakov
visoke trdnosti in srednje viskoznosti. Težja
demontaža z ročnim orodjem.
Bl. št.: 225269

30 točk

30 točk

redna cena: 9,50 €

redna cena: 9,50 €

za PK kartico zvestobe

za PK kartico zvestobe

3,99 €
-60 %

27,20 €
-30 %

6,65 €

6,15 €
za PK plačilno kartico
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Bl. št.: 233807

6,65 €
do
-35
%

6,15 €

do
-35
%

za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

Lak lazura BORI, 0,75 l
Namenjen je dekoraciji in zaščiti lesa pred soncem in drugimi
vremenskimi vplivi. Bogat, svileno sijajni premazni film. Visoka
elastičnost, zaščitni film ne poka in se ne lušči.
Bl. št.: 232907 - UV EXTRA
Bl. št.: 232949 - 2 BOR
Bl. št.: 232955 - 3 TIK
Bl. št.: 232956 - 4 OREH

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik MAKITA
DDF482RFE3
Napetost akumulatorja 18 V, kapaciteta akumulatorja 3,0 Ah,
tip akumulatorja Li-ion, dve mehanski hitrosti, kovinska zasnova
zobnikov, hitrovpenjalna glava, izboljšana zaščita pred prahom in
vodo, akumulator 3 x BL1830, hitri polnilnik, kovček. Garancija: 1
leto + podaljšanje na spletnem mestu Makita na 3 leta.
Možnost plačila na 9 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233354

30 točk

200 točk

redna cena:12,88 €

redna cena: 506,30 €

Sod z galvaniziranim zateznim
zapiralom, 120 l

Akumulatorski vrtalni vijačnik BOSCH GSR
180-Li

Primeren za namakanje vseh vrst sadja, kot tudi za
shranjevanje raznih tekočin. Sod odlikujeta močna
konstrukcija in odlično tesnjenje.

Zmogljiv in robusten akumulatorski vrtalni vijačnik z dvema 18
V 2,0 Ah baterijama in polnilnikom v kovčku. Vrtilni moment
(mehak/trd): 21/54 Nm. Št. vrtljajev v prostem teku (1./2.
stopnja): 0–500/0–1.900 min-1. Stopnje vrtilnega momenta:
20 + 1. Garancija: 2 leti, podaljšanje na 3 leta za vsa električna
orodja za profesionalno uporabo v kolikor jih v štirih tednih od
dneva nakupa registrirate na spletni strani www.bosch-pt.com/
warranty

8,50 €
-34 %

Bl. št.: 124469

269,90 €
-46 %

Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 233408

50 točk
redna cena: 30,00 €

23,20 €
-22 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

150 točk
redna cena: 307,44 €

129,90 €
-57 %
37

Vžigalne kocke Forest brez vonja
Večnamenske kocke za podžig omogočajo hitro in učinkovito
prižiganje ognja v vseh vrstah kurišč. Izdelek ne vsebuje
vonja.
Bl. št.: 229468

Novo
na lu
Petro

30 točk
redna cena: 1,49 €

1,19 €
-20 %
Plinoklin in plin v 10 kg modri jeklenki Ina
Plinoklin je plastični izdelek (ABS/TPE), ki je namenjen
zaustavljanju premikanja plinske jeklenke v prtljažniku
avtomobila.
Bl. št. 229788

V tej bi
d
ponu le
n
i
pl
0€
19,8

30 točk
redna cena: 29,80 €

22,61 €
-24 %

Cene veljajo ob zamenjavi modre ali oranžne jeklenke za polno.
V primeru, da kupec nima prazne jeklenke, je potrebno plačilo kavcije.

Plinski pekač za kostanj - boben za kostanj
in plin v 10 kg rumeni jeklenki Plindom
Lastnosti plinskega pekača za kostanj:
• grelec: plinski
• moč plinskega grelca: 3,75 kW
• poraba plina: 275g/h
• pogon na: elektromotorček
• kapaciteta bobna: max. 1 kg kostanja
• čas pečenja: 20 min
• material: celoten boben je iz inox pločevine
• SLOVENSKI proizvod

V tej bi
d
ponu le
n
pli
0€
19,8

100 točk
redna cena: 154,80 €

Možnost plačila na 3 obroke za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št. 228802

Cene veljajo ob zamenjavi prazne rumene ali rdeče jeklenke za polno. V primeru, da kupec nima prazne jeklenke, je potrebno plačilo kavcije.
V primeru, da ima kupec prazno oranžno jeklenko, pa je potrebno doplačilo kavcije.

38

99,99 €
-35 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Paleta lesnih peletov Forest,
65 vreč po 15 kg

Paleta lesnih peletov Forest Premium,
66 vreč po 15 kg

Lesni peleti za ogrevanje so biomasno gorivo izdelano iz 20 %
smrekovega ter 80 % bukovega materiala in ne vsebujejo dodanih
primesi. Cena vključuje brezplačno dostavo do vrat objekta.

Lesni peleti Forest Premium za ogrevanje so biomasno gorivo
izdelano iz 100 % lesa iglavcev in ne vsebujejo dodatnih primesi.
Cena vključuje brezplačno dostavo do vrat objekta.

Možnost plačila na 9 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 146167

Bl. št.: 146169

100 točk

100 točk
redna cena: 356,14 €

redna cena: 309,85 €

299, €
-8 %

339,00 €
-4 %

Paleta lesnih briketov Forest v škatli,
90 škatel po 10 kg

Paleta briketov Forest v PVC ovoju,
96 ovitkov po 10 kg

Lesni briketi izdelani iz lesa listavcev brez dodanih primesi. Cena
vključuje brezplačno dostavo do vrat objekta.

Lesni briketi izdelani iz visokokakovostnega mešanega lesa
listavcev brez primesi. Cena vključuje brezplačno dostavo do
vrat objekta.

00

Možnost plačila na 7 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Možnost plačila na 8 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 202331

Bl. št.: 227510

100 točk

100 točk

redna cena: 252,00 €

redna cena: 268,80 €

239, €
-5 %

254,93 €
-5 %

00

Petrol Solar N, 10 l

Električni radiator Rowenta Dualio, IR5010F1

Sredstvo za solarne sisteme in centralno kurjavo.
Bl. št. 105056

Kombinacija infra in ventilatorskega segrevanja prostora.
Primeren tudi za kopalnico. Nastavljiv termostat z varovalom
pred zamrzovanjem in IP21. Višina 0,44 m. Samodejni izklop,
vgrajen termostat. Moč in način delovanja je mogoče kombinirati.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

80 točk

Bl. št.: 233943

redna cena: 71,45 €

50,00 €

80 točk
redna cena: 99,90 €

za PK kartico zvestobe

46, €
40

-35 %
do

za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

69,90 €
-30 %
39

ENERGETSKE
REŠITVE ZA
VSE LETNE
ČASE

Plinska peč Vaillant ecoTEC plus
z močjo 25,6 kW*
•
•
•
•

Povezava na ločen 120 L bojler za sanitarno vodo,
razred energetske učinkovitosti plinske peči: A+,
moč ogrevanja pri 80/60 °C: 25 kW,
normirana stopnja izkoristka: 98 % (Hs) / 109 % (Hi).

Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo in zagon,
• magnetni filter,
• vremensko vodeno regulacijo,
• zavarovanje plinske peči (v primeru
nakupa na Petrol financiranje),
• 2-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Zemeljskega plina.

-225,66 €
200 točk
redna cena: 5.462,77 €

5.237,11 €
60 x 87,29 €
*MODEL: VU 256/5-5 (H-INT-I) + uniSTOR VIH R 120/6M

Sanitarna toplotna črpalka Orca Zeus plus*
300 L z montažo
| B

•
•
•
•

• 300-litrski bojler,
• možnost priklopa dodatnega vira,
• energetska učinkovitost: A.

-544,66 €

200 točk

150 točk

redna cena: 6.264,09 €

6.155, €
61

60 x 102,59 €
*Model: B2KB049

redna cena: 2.243,66 €

1.699,00 €
24 x 70,79 €
*Model: ZSW Plus 300 (1)

080 22 34

EZ

anja

I | BR

-108,48 €

financir

ST

Cena vključuje:
• osnovno montažo in dostavo na dom,
• 5-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

2 leti

OBRE

Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo in zagon,
• magnetni filter,
• vremensko vodeno regulacijo,
• zavarovanje plinske peči (v primeru nakupa na Petrol financiranje),
• 2-letno splošno garancijo ter 10-letno garancijo na prenosnik
toplote,
• akcijsko ceno dobave Petrol Zemeljskega plina.

R

GA

EZ

Vgrajen pretočni bojler,
razred energetske učinkovitosti plinske peči: A+,
nazivna toplotna moč 80/60 °C: 2,4 – 24,1 kW,
normirana stopnja izkoristka: 98 % (Hs) / 109 % (Hi).

POLO

Plinska peč Viessmann Vitodens 200-W
z močjo 26 kW*

Ob nakupu katerekoli
ogrevalne toplotne črpalke

TV ali klimatska
naprava VOX
le 1 €.

1€

1€

Ogrevalna toplotna črpalka
Daikin Altherma 3* z močjo 8 kW
•
•
•
•

Vgrajen 230 L bojler za sanitarno vodo,
izhodna temperatura do 65 °C,
serijsko vgrajen magnetni filter,
energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35) A++/A+++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A+(XL),
• hladilno sredstvo R32.
Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo in zagon,
• zavarovanje toplotne črpalke (v primeru
nakupa na Petrol financiranje),
• 2-letno garancijo z možnostjo podaljšanja,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

250 točk
redna cena: 9.538,79 €

8.757,84 €
Klimatska naprava VOX, 3,5 kW (IVA5-12JR) ali TV VOX (49SWB299B).
Več o akciji si lahko preberete na spletni strani www.petrol.si/tc-jesen

Ogrevalna toplotna črpalka Hitachi Yutaki
S Combi* z močjo 11 kW
• Vgrajen 260 L bojler za sanitarno vodo,
• izhodna temperatura: do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A++/A+++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A.

60 x 145,96 €

-780,95 €

* Model: ERGA08D(A)V3 + EHVH08S23D9W

Ogrevalna toplotna črpalka
Mitsubishi Electric Ecodan Hydrobox
in Zubadan* z močjo 11 kW
• Delovanje do –28 °C,
• izhodna temperatura: do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35) A++/A++.

Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo in zagon,
• magnetni filter,
• zavarovanje toplotne črpalke (v primeru
nakupa na Petrol financiranje),
• 3-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo in zagon,
• magnetni filter,
• zavarovanje toplotne črpalke (v primeru
nakupa na Petrol financiranje),
• 3-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

250 točk

250 točk
redna cena: 9.870,58 €

redna cena: 9.574,93 €

9.056, €

8.773,94 €

45

60 x 150,94 €
* Model: RAS-4WHNPE + RWD-4.0NWE-260S

-814, €
13

60 x 146,23 €
* Model: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-YM9C.

080 22 34

-800,99 €

Ogrevalna toplotna črpalka Orca DUO
300* z močjo 14 kW

Ogrevalna toplotna črpalka Panasonic
Aquarea T-CAP All in one* z močjo 9 kW

• Vgrajen 300 L bojler za sanitarno vodo,
• izhodna temperatura: do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A++/A++,
• energetska učinkovitost za
ogrevanje sanitarne vode: A (XL).

• Vgrajen 190 L bojler za sanitarno vodo,
• izhodna temperatura: do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A++/A++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A.

Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo in zagon,
• magnetni filter,
• zavarovanje toplotne črpalke (v primeru
nakupa na Petrol financiranje),
• 3-letno garancijo z možnostjo podaljšanja,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo in zagon,
• magnetni filter,
• zavarovanje toplotne črpalke (v primeru
nakupa na Petrol financiranje),
• 2-letno osnovno garancijo ter 5-letno
garancijo na kompresor,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

250 točk

250 točk
redna cena: 8.129,91 €

redna cena: 11.452,85 €

10.505, €

7.468,42 €

07

60 x 175,08 € -947,78 €

60 x 124,47 € -661,49 €

* Model: DUO 300 (8-16) + PUHZ-SHW140YHA

* Model: WH-UX09HE8 + WH-SXC09H3E8

Ogrevalna toplotna črpalka Termo shop
Hydrotank*, z močjo 14 kW

IR panel Ceilhit U 700 W

• Vgrajen 230 L bojler za sanitarno vodo,
• izhodna temperatura: do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A++/A++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A.

• Moč: 700 W,
• mere (VxŠxG): 1192 x 592 x 30 mm,
• teža: 9,4 kg.
Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• 5-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave
Petrol Elektrike.

Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo in zagon,
• magnetni filter,
• daljinski nadzor,
• zavarovanje toplotne črpalke (v primeru
nakupa na Petrol financiranje),
• 3-letno garancijo ter dodatna možnost
2-letnega jamstva,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

250 točk

100 točk

redna cena: 11.407,96 €

10.440, €

redna cena: 329,39 €

10

60 x 174,00 €

*Model: HYDROTANK N14 230 SMART + PUHZ-SHW140YHA

-967,86 €

245,00 €
8 x 30,66 €
Blagovna številka: 167466

080 22 34

-84,39 €

Univerzalno lepilo Gorilla Glue, 115 ml

Troslojni lepilni trak Gorilla Tape, 9 m

Je vodoodporno in namenjeno za uporabo tako v notranjih
kot zunanjih prostorih, saj deluje v vseh vremenskih
razmerah. Poliuretanska formula, ki jo aktivira voda, se
razvije v peno in prodre v površine, kar daje lepilu dodatno
moč.

Izjemno močan trak za projekte in popravila v notranjih kot
zunanjih prostorih. Z lahkoto se prilepi na gladke, grobe in
neenakomerne površine kot so les, kamen in opeke.
Bl. št.: 198309

Bl. št.: 198303

30 točk

30 točk

redna cena: 8,99 €

redna cena: 2,99 €

5, €
-33 %
99

1,99 €
-33 %

Gasilnik na prah ABC GEN, 3 kg

Pripomoček za gašenje Bioversal, 2 l, penilo

Gasilniki proizvajalca FIPIS na prah so primerni za gašenje
začetnih požarov trdnih snovi, kapljevin in plinov ter gašenje na
električnih napeljavah do 1000 V. Vsi gasilniki so certificirani v
skladu z evropskim standardom EN-3.

BIOVERSAL QF je mednarodno priznani izdelek za gašenje, ki je
primeren za učinkovito gašenje požarov vrste A in B, in izdelek,
namenjen ekološkemu odstranjevanju onesnaženj z olji.

Bl. št.: 5931

50 točk

Bl. št.: 233081

50 točk

redna cena: 29,00 €

redna cena: 37,00 €

20,30 €
-30 %

19,90 €
-46 %

Sveča eko Vestina klasik, 40-dnevna

Elektronska steklena sveča za 120
dni

Sveča eko Vestina klasik je elektronska sveča, prijazna do okolja
in odporna proti vetru, vodi in vlagi, gori 40 dni. Izdelana v
Sloveniji iz PET-plastike, ki ne vsebuje klora.
Bl. št.: 90218

Elektronska steklena sveča sveti 120 dni, v njej
lahko zamenjate elektronski modul, saj je namenjena
večkratni uporabi.
Bl. št.: 232668

30 točk

30 točk

redna cena: 3,59 €

redna cena: 3,99 €

1,90 €
-47 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

2,79 €
-30 %
43

DOŽIVETJA
IN ODDIH

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 2. 9. 2019 do 15. 11. 2019.
Pri nekaterih ponudnikih je potrebna predhodna rezervacija.

Terme 3000, Moravske
Toplice, celodnevno
kopanje

Atlantis, Termalni tempelj
in Dežela savn, dnevna
vstopnica

Petrol klub cena za osebo:
Termalni park Terme 3000
30 Zlatih točk + 12,00 €/odrasli
Redna cena: 15,90 €/odrasli
30 Zlatih točk + 9,00 €/otroci
Redna cena: 11,90 €/otroci

TERMALNI TEMPELJ:
Petrol klub cena za osebo/odrasli
30 Zlatih točk + 12,00 €
Redna cena: 20,50 €
Petrol klub cena za osebo/otroci
30 Zlatih točk + 10,00 €
Redna cena: 18,50 €
DEŽELA SAVN:
Petrol klub cena za osebo/odrasli
30 Zlatih točk + 23,80 €
Redna cena: 34,00 €

Kopališče Livada Prestige,
kopanje, savna in fitnes
30 Zlatih točk + 15,00 €
Redna cena: 25,90 €

Terme Ptuj, celodnevno
kopanje
Termalni Park s sedmimi bazeni,
toboganom in savnami. Kopališče
Vespasianus brez savn Flavia.
Petrol klub cena za osebo:
30 Zlatih točk + 11,20 €/odrasli
Redna cena: 16,00 €/odrasli
30 Zlatih točk + 7,35 €/otroci
Redna cena: 10,50 €/otroci
Kopališče Vespasianus
30 Zlatih točk + 13,30 €/odrasli
Redna cena: 19,00 €/odrasli
30 Zlatih točk + 10,15 €/otroci
Redna cena: 14,50 €/otroci

T: 02 512 24 55
E: kopalisce@terme3000.si
I: www.terme3000.si

T: 01 585 21 20, 01 585 21 21
E: vodnomesto@btc.si
I: www.atlantis-vodnomesto.si

T: 02 749 41 50, I: www.shr.si
E: termalni.park@terme-ptuj.si

do
-42
%

do

-42 %

-30 %

Terme Banovci

Terme Lendava, 		
kopanje in kosilo

Zdravilišče Radenci,
celodnevno kopanje

Petrol klub cena za osebo:
30 Zlatih točk + 10,50 €/odrasli
Redna cena: 15,00 €/odrasli
30 Zlatih točk + 5,18 €/otroci*
Redna cena: 7,40 €/otroci*
*Cena za otroke velja za celodnevno
kopanje, brez kosila.

1460 m2 vodnih površin z 10 različnimi
med seboj povezanimi bazeni s
termalno in navadno vodo. V sklopu
našega kopališča vam ponujamo
tudi svet savn in plavalni bazen za
rekreativno plavanje.
Petrol klub cena za osebo/odrasli
30 Zlatih točk + 8,00 €
Redna cena: 11,50 €
Petrol klub cena za osebo/otroci
30 Zlatih točk + 6,00 €
Redna cena: 8,50 €

Se želite sprostiti in uživati v nežnem
objemu vode? Vabimo vas na kopanje
v Terme Banovci, kjer vam ponujamo
skoraj 2000 m2 vodnih površin v
bazenih z zdravilno termalno vodo.

30 točk
redna cena: 9,00 €/osebo

6, €
30

T: 02 513 14 40
E: info@terme-banovci.si
I: www.terme-banovci.si

-30 %

30 točk
redna cena: 7,40 €/otroci/osebo*

5,18 € *

T: 02 577 44 60; E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com/sl/lendava

T: 02 520 28 00
E: kopaliska.blagajna@zdravilisce-radenci.si
I: www.sava-hotels-resorts.com/sl/radenci

-30 %

-30 %

DOŽIVETJA
IN ODDIH

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 2. 9. 2019 do 15. 11. 2019.
Pri nekaterih ponudnikih je potrebna predhodna rezervacija.

Rimske terme, celodnevno
kopanje in savna + kosilo

Apartmaji Silva v Prlekiji,
3-dnevni oddih

Terme Vivat, 3-dnevni
wellness oddih

Celodnevno kopanje in savna v
termalnem kompleksu, grajenem v slogu
starih rimskih kopališč. Med razvajanjem
pa si privoščite še odlično kosilo ali
večerjo v naši restavraciji. Ponudba velja
od ponedeljka do petka.

2 x polpenzion (bograč+obrok v Taverni
na Jeruzalemu) za dve osebi, steklenica
vina, večerno kopanje v Banovcih,
degustacija vin v zidanici Malek,
degustacija bučnega olja v oljarni, ogled
lončarstva.

Popoln oddih v objemu termomineralne vode Term Vivat, 3 dni /2
noči na bazi polpenziona, neomejenim
vstopom v bazenski kompleks in
steklenico penine ob prihodu, darilni
boni za wellness razvajanje.

30 točk

30 točk

30 točk

redna cena: 235,00 €/2 osebi

redna cena: 209,80 €/osebo/paket

T: 03 574 20 00; I: www.rimske-terme.si
E: booking@rimske-terme.si

T: 041 423 320, 041 427 380
E: apartmajisilva@gmail.com
I: www.apartmaji-silva.com

T: 02 538 21 10
E: info@vivat.si
I: www.vivat.si

-36 %

-39 %

-52 %

Hotel Cerkno, 3-dnevni
termalni paket

Golf Arboretum, igranje
golfa

Go4.global

Preživite jesenski oddih v prekrasnem
objemu cerkljanskih hribov, kjer vas
pričakujejo Terme Cerkno. Tridnevni
oddih z vstopom v Terme in enim
vstopom v savne. Popust za otroke po
rednem ceniku.

Golf Arboretum, kjer je narava doma!
Ponudba velja samo od ponedeljka
do petka.

30 točk

redna cena:70,00 €/osebo

redna cena: 46,00 €/osebo

26, €
20

redna cena: 120,00 €/osebo

94, €
00

143,00 €

30 točk

35,00 €

99,90 €

Opatija, Hotel***, dve nočitvi z zajtrkom:
Petrol klub cena za osebo/2 osebi
30 Zlatih točk + 240,00 €
Redna cena: 300,00 €
Dunaj, Hotel****, tri nočitve:
Petrol klub cena za osebo/2 osebi
30 Zlatih točk + 190,00 €
Redna cena: 240,00 €
Beograd, Hotel****,tri nočitve z zajtrkom:
Petrol klub cena za osebo/2 osebi
30 Zlatih točk + 137,00 €
Redna cena: 180,00 €

T: 05 374 34 00
E: info@hotel-cerkno.si
I: www.hotel-cerkno.si

T: 051 395 777; E: info@golfarboretum.si
I: www.golfarboretum.si

T: 00386 70 324 174
E: info@go4.global
I: www.go4.global

-22 %

-50 %

do
-24
%

DOŽIVETJA
IN ODDIH
Terme Zreče, jesenski oddih
Polpenzion, kopanje v termalnih
bazenih, hotelski in rekreacijski
program, brezplačen wi-fi.
Petrol klub cena za osebo:
Vile Terme Zreče (polpenzion)
30 Zlatih točk + 43,00 €
Redna cena: 63,00 €
Hotel Vital **** (polpenzion)
30 Zlatih točk + 48,00 €
Redna cena: 81,00 €

30 točk

redna cena: 63,00 €/osebo/Vile T. Zreče

43,00 €

T: 080 73 77, E: terme@unitur.eu
I: www.terme-zrece.eu

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 2. 9. 2019 do 15. 11. 2019.
Pri nekaterih ponudnikih je potrebna predhodna rezervacija.

Terme Čatež - Termalna
riviera in kos pice

Krvavec, povratna vožnja s
kabinsko žičnico in malica

Bazen z valovi, termalna formula,
gusarski otok, otroški vodni park,
počasna reka, blagodejni mehurčki
termalne vode. Velja za poletno in/ali
zimsko Termalno riviero.
Petrol klub cena za osebo:
30 Zlatih točk + 13,00 €/delavniki
Redna cena: 17,90 €/delavniki
30 Zlatih točk + 17,00 €/vikend,
prazniki
Redna cena: 21,90 €/vikend, prazniki

Vsebuje panoramsko vožnjo s kabinsko
žičnico in pastirsko malico pred najvišje
ležečim hotelom v Sloveniji, s pogledom na
prečudovite Kamniško-Savinjske Alpe.
Petrol klub cena za osebo:
30 Zlatih točk + 13,00 €/odrasli
Redna cena: 19,00 €/odrasli
30 Zlatih točk + 9,00 €/otroci
Redna cena: 13,00 €/otroci

T: 07 62 07 882
E: info@terme-catez.si
I: www.terme-catez.si

do
-40
%

do
-27
%

30 točk
redna cena: 13,00 €/otroci/osebo

9,00 €

T: 04 25 25 911; E: info@rtc-krvavec.si
I: www.rtc-krvavec.si

do
-31
%

Terme Zreče: kopanje v
termalnih bazenih

Vitaminska nega rok z
lakiranjem

Solna soba - terapija za
odraslo osebo

Predajte se užitkom zdravilne termalne
vode. Voda vrelcev koristi, razvaja in riše
nasmešek na obraze vseh generacij.
Petrol klub cena za osebo/odrasli
30 Zlatih točk + 12,00 €/vikend
Redna cena: 15,00 €/vikend
30 Zlatih točk + 10,40 €/delavniki
Redna cena: 13,00 €/delavniki
Petrol klub cena za osebo/otroci:
30 Zlatih točk + 9,20 €/vikend
Redna cena: 11,50 €/vikend
30 Zlatih točk + 8,00 €/delavniki
Redna cena: 10,00 €/delavniki

Vitaminska nega zajema kompletno nego
in urejanje rok, nohtov, nohtne kožice.
Uporabi se keratin, vlažilni gel, masažno
emulzijo, olje za obn. kožico, masažo
rok in navadno lakiranje po želji stranke.
Lokacije: Manikra Urban Spa Mercator
Šiška, Center Vič, Citypark Ljubljana, City
Center Celje, Qlandia Novo mesto, Qlandia
Maribor.

Terapija blagih poškodb dihal, kože
ali nizke imunske odpornosti telesa.
40 minut - 1 odrasla oseba ali otrok
s spremstvom starša. Cena velja za 7
terapij - obiskov. Lokacija: Ljubljana,
Mercator Center Šiška, Manikira Urban
Spa.

T: 03 757 61 00; E: terme@unitur.eu
I: www.terme-zrece.eu

E: pisarna@manikira.si
I: www.manikira.si

-20 %

30 točk
redna cena: 22,50 €/osebo

18,00 €

-20 %

30 točk
redna cena: 102,00 €/osebo

69,00 €

T: 051 604 212
E: pisarna@manikira.si
I: www.manikira.si

-32 %

EuroVolley 2019
Opremite se za zmagovalno navijanje
Navijaška majica OZS:
100 % bombaž

Bl. št.: 232049 - S, 232051 - M,
232052 - L, 232053 -XL

30 točk
redna cena: 14,90 €

11, €
-20 %
90

Maskota Ozi: Uradna maskota
slovenske reprezentance na CEV
EuroVolley 2019.
Dimenzija: 38 x 32 x 15 cm, teža: 270 g,
sestava: 100 % poliester.
Bl. št.: 233276

30 točk
redna cena: 19,90 €

14,90 €
-25 %
Navijaški šal OZS: 100 % akril.
Bl. št.: 232054

Žoga za odbojko Mikasa:
Mikasa V200W: Uradna odbojkarska

žoga vseh tekmovanj v okviru FIVB, CEV,
olimpijskih iger IN OZS.
Bl. št.: 228729

80 točk
redna cena: 89,90 €

64,00 €
-28 %
Mikasa V330W: Žoga za tekmovanja
in treninge.
Bl. št.: 228730

50 točk
redna cena: 49,90 €

35,90 €
-28 %
Mikasa VS170W: Lahka in odporna
žoga iz pene EVA, za odbojko v dvorani, na
mivki in za igre v vodi.
Bl. št.: 228731

30 točk

50 točk

redna cena: 11,90 €

redna cena: 29,90 €

9, €
-20 %
49

21,50 €
-28 %

Vstopnice na voljo na prodajnih mestih
Petrol in www.petrol-ticket.si

Slovenski odbojkarji izbirajo
zmagovalne sendviče

3,15

3,45

KLEMEN ČEBULJ OSTAJA ZVEST
SENDVIČU S ŠUNKO

ALEN ŠKET KOT MEDVED SKOČI NA
LOSOSA

3,20

3,10

MITJA GASPARINI IZBIRA
VEGETARIJANSKI SENDVIČ

TINE URNAUT RAD SPREJME
PIŠČANČJE PRSI

EUR

EUR

EUR

EUR

.

3,45

3,69

JANI KOVAČIČ RAD POMISLI NA
PRŠUT

DEJAN VINČIĆ NOČE DELITI
POHANČKA

EUR

EUR

.

Tudi vi izberite svojega na vseh prodajnih mestih Fresh in Fresh mini.
Ponudba velja do 30. 9. 2019 oz. do odprodaje zalog.
Cene se lahko razlikujejo na avtocestnih prodajnih mestih Petrol in trgovinah HopIN.

PICA ŠUNKA
SIR, Ø 15 cm
+ ENERGIJSKA PIJAČA Q, 0,25 L

2,79 €

+ 30 točk

-31 %
redna cena: 4,08 €

Bl. št.: 233952 (Sugar Free)
Bl. št.: 233951 (Classic)
*Ponudba velja le za prodajna
mesta s Fresh MINI ponudbo.

PICA ŠUNKA
SIR, Ø 30 cm
+ ENERGIJSKA PIJAČA Q, 0,25 L

99

-20 %

+ 30 točk

redna cena: 6,28 €

4, €

Bl. št.: 233959 (Sugar Free)
Bl. št.: 233960 (Classic)
*Ponudba velja le za prodajna mesta s
Fresh ponudbo (ne velja za PM Dul in
Fresh mini).

Prihranite čas in
plačajte Na poti
Skeniraje
kodo za
prenos
aplikacije
Na poti

eFresh.si

PICA ŠUNKA
SIR, Ø 50 cm

+ 2 X ENERGIJSKA
PIJAČA Q, 0,25 L

-20 %
redna cena: 12,57 €

9,99 €

+ 30 točk

Bl. št.: 233953 (Sugar Free), Bl. št.: 233957 (Classic)
*Ponudba velja le za prodajna mesta s
Fresh ponudbo (ne velja za Fresh mini).

IZBERITE
OBROK
IZBERITE
LOKACIJO
PREVZEMA
IZBERITE
ČAS
PREVZEMA
PLAČAJTE
NAROČILO

Po smučarske vozovnice na Petrol!
Predprodaja smučarskih vozovnic 2019/20 za SC Cerkno in Krvavec
Vrsta vozovnice
Krvavec
Sezonska ponedeljek-petek*

odrasli

Redna cena Št. storitve

Predprodajna cena

Predprodajna cena

259,00 €

259,00 €

2366

30,00 €
26,00 €
18,00 €

5319
5321
5320

*Velja na smučišču Krvavec, v smučarski sezoni 2019/2020, od ponedeljka do petka, razen ob praznikih.

Krvavec
Dnevna*
Dnevna*
Dnevna*

30,00 €
26,00 €
18,00 €

odrasli
mladina, seniorji
otroci

*Pridobotev potrdila o plačilu do 30. 11. 2019, možnost menjave Petrol klub potrdila za vozovnico na Krvavcu od 1. 10. 2019 dalje.

SC Cerkno
2 dnevni paket*
2 dnevni paket*
2 dnevni paket*
5-urna vozovnica, pon-pet
5-urna vozovnica, pon-pet
5-urna vozovnica, pon-pet

odrasli
mladi/seniorji
otroci
odrasli
mladi/seniorji
otroci

september
45,00 € + 30 Zlatih točk
39,00 € + 30 Zlatih točk
26,00 € + 30 Zlatih točk
20,00 € + 30 Zlatih točk
17,00 € + 30 Zlatih točk
12,00 € + 30 Zlatih točk

oktober
55,00 € + 30 Zlatih točk
47,00 € + 30 Zlatih točk
32,00 € + 30 Zlatih točk
26,00 € + 30 Zlatih točk
22,00 € + 30 Zlatih točk
15,50 € + 30 Zlatih točk

64,00 €
55,00 €
37,00 €
31,00 €
26,00 €
18,00 €

5298
5300
5299
5301
5303
5302

*Čas predprodaje: do 31. 10. 2019. 2-DNEVNA PAKET VOZOVNICA velja dva dneva katerikoli dan v sezoni, ni potrebno v zaporedju. 5-URNA VOZOVNICA PONEDELJEK-PETEK
vozovnice ni možno koristiti v terminu 23.12.2019 – 3.1.2020 in 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020

Izjemen vokal

-10%

30 točk

deejayTIME

-10%

30 točk

30. 10. 2019 Arena Stožice

Romantika za vse

-10%

30 točk

Ritem Mladosti

-10%

13. 12. 2019 Arena Stožice

Po vstopnice na Petrol!

30 točk

-15%

KK Cedevita Olimpija

30 točk

Nakup sezonske vstopnice v kategoriji Premium
za prvih 100 kupcev

Zaključek turneje

-10%

25. 10. 2019

30 točk
Hala Tivoli

Gramatik + gostje

-10%

14. 9. 2019 ob 20 h Križanke

Koncert v sklopu desete obletnice Kina Šiška.

 G GG  G

Božično doživetje

-10%

30 točk

Donum darilni boni na Petrolu

NOVE
PONUDBE

Preklopi na zabavo!

30 točk

4

20€

kupon za
premontažo
Vianor**

Brezplačno zavarovanje
pnevmatik in asistenca
za vse člane Petrol kluba*
Možnost plačila na oboke
za imetnike Petrol klub
plačilne kartice zvestobe

Nakup na
obroke

Kakovost,
zaupanje, ugodnosti.

Po pnevmatike
na Petrol!
Nokian WR
Snowproof

Hankook
W452 i*cept RS2

Nov paradni konj finskega
proizvajalca pnevmatik,
ki zadovolji tudi najbolj
zahtevne uporabnike.

Visokokavostna pnevmatika
enega največjih svetovnih
proizvajalcev pnevmatik z
izredno dobrimi lastnosti na
mokri cesti.

od

47,90 €

od

35,60 €

20 €

Laufenn
LW31 iFit

Sava
Eskimo S3

Pnevmatika za preudarne
uporabnike, ki želijo zmerno
ceno brez kompromisa pri
kakovosti.

Preizkušena slovenska
kakovost.

od

28,60 €

od

29,90 €

*Ugodnost brezplačnega zavarovanja velja za obdobje 2 let ob enkratnem nakupu 4 pnevmatik za osebna, poltovorna ali 4x4 vozila katerkoli znamke. Akcija poteka na izbranih
servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol. Akcija velja ob plačilu ali identifikaciji s Petrol klub kartico zvestobe. Akcija velja do 31. 12.
2019.**Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 zimskih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na izbranih servisnih delavnicah TipStop
Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli
Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 9. do 30. 11. 2019.

Več pnevmatik na www.eshop.si

