Velja od 19. 4. 2019 do 31. 5. 2019 oziroma do odprodaje zalog.

Petrol klub katalog

Čas je za
piknike.

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.

Sezona piknikov

4

Kolesarstvo

9

Vrt in orodje

12

Za dom

14

Lepota in zdravje

26

Multimedija

28

Na poti

30

Za najmlajše

37

Posebna ponudba za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Za prosti čas

38

Prehrana

42

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

Doživetja

46

Brezplačna dostava do vrat objekta ob predhodnem naročilu in
plačilu na bencinskem servisu.
S potrdilom Petrol kluba izkoristite in poravnate ugodnost pri
izbranem zunanjem partnerju.
Obročno odplačevanje za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

športnikom
namenimo

Podpiramo
mlade športnike!

0,50 €
od vsakega
prodanega
kozarca

Kaja Juvan, igralka tenisa

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

Z nakupom Foksi
kozarca jim
boste pomagali
do uresničitve
olimpijskih sanj.

Bl. št.: 224896 - karate Foksi
Bl. št.: 224897 - tenis Foksi
Bl. št.: 224898 - kolesarstvo Foksi

Bl. št.: 224899 - kajak Foksi
Bl. št.: 224900 - plezanje Foksi
Bl. št.: 224901 - rokomet Foksi

1,99 €
redna
cena

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 19. 4. 2019 do 31. 5. 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.
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Majhne cene, velika izbira.
Brezplačna dostava
na vse Petrolove
bencinske servise.

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

-41 %

Prenosna baterija
Hama X 20, 20000 mAh
Za 50 Zlatih točk:
Bl. št.: 226342

-40 %

39,00 €

22, €
90

V košarico

Dron s kamero
Arcade OrbitCam
Za 50 Zlatih točk:
Bl. št.: 226344

-44 %

-29 %

Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na
10 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne
kartice zvestobe.

Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na
10 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne
kartice zvestobe.

Robotska kosilnica
Worx (WR096SI), 350 m2

Robotski sesalnik
iRobot® Roomba® e5152

Za 150 Zlatih točk:
Bl. št.: 226206

Super cene
za člane
Petrol kluba.

983,58 €

549, €
90

V košarico

Za 150 Zlatih točk:
Bl. št.: 226343

36,99 €

21,90 €
V košarico

549,90 €

389,90 €
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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Plinski žar ELP 615 in plin v 10 kg
jeklenki Plindom

V tej bi
d
ponu le
n
i
l
p
0 €!
19,8

Lastnosti žara:
• velikost žar plošče: 58 x 45 cm
• železna plošča, debelina: 5mm
• noge
• odlagalna polička
• dvojni gorilnik
Možnost plačila na 3 obroke za imetnike 		
Petrol klub plačilne kartice.

Bl. št. 144132

100 točk
redna cena: 147,80 €

99,99 €
-32 %

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.

Lesno oglje Forest, 3 kg

Briketi lesnega oglja Forest, 3 kg

Oglje je pakirano v veliki vreči z vsebino 3 kg. Uporabljamo ga za
pripravo žerjavice pri žaru, v kaminu ali ostalih odprtih kuriščih.
Oglje zagotavlja dolgo žarenje in optimalno razporeditev toplote.
Bl. št. 77260

Briketi lesnega oglja so vrhunske kakovosti in zagotavljajo
dolgotrajno ter enakomerno intenzivnost gorenja.
Bl. št. 111955

30 točk

30 točk

redna cena: 2,99 €

redna cena: 3,31 €

Drva za podžig, 6 kg

Kerozinske kocke za podžig

Bl. št. 111953

Večnamenske kocke za podžig omogočajo hitro in učinkovito
prižiganje ognja v vseh vrstah kurišč.
Bl. št. 116297

30 točk

30 točk

redna cena: 2,89 €

redna cena: 0,99 €

2,19 €
-26 %

2, €
19

4

2,19 €
-33 %

-24 %

0,69 €

-30 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Set za priklop na plinsko jeklenko

Plinski žar Campingaz 3 Series classic LS plus

Vsebina seta: regulator tlaka, cev 1,5 m, 2 kos objemki
in 2 kos tesnili).
Bl. št.: 218837

Plinski žar s stranskim kuhalnikom, tremi gorilniki, emajlirano
litoželezno mrežo in ploščo za peko, piezo vžigom, s sistemom
Instaclean za lažje čiščenje in sistemom Culinary Modular za več
možnosti priprave hrane. Dimenzije: 1438 x 598 x 1156 mm.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 219152

30 točk
redna cena: 14,99 €

7,79 €
-48 %

150 točk
redna cena: 429,90 €

339,99 € -20 %

Žar na oglje s pokrovom

Naravni žar CasusGrill

Žar posoda za pečenje, iz jekla in dvojnega emajla. Premer
42 cm, višina 72 cm. Na kolesih, s spodnjo odlagalno polico,
nadzor pretoka zraka, rešetka iz kromiranega jekla. Teža 3,9 kg.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 223840

Čas pečenja na žaru: pribl. 60 minut. Brez železa ali aluminija,
pri katerem traja do 200 let, da se razgradi. Trajnostni in do
okolja prijazni naravni materiali – oglje, lava kamen, bambus in
karton. Žar je za enkratno uporabo.
Bl. št.: 219719

50 točk

30 točk

redna cena: 34,90 €

redna cena: 14,99 €

23, €
-31 %
90

Še več izdelkov na www.eshop.si

9,99 €
-33 %
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Kontaktni namizni žar Tefal Comfort
GC306012
2 odstranljivi neoprijemljivi plošči iz aluminija s kuhalno površino
600 cm². Enostavno navpično shranjevanje. Enostavno čiščenje
(tudi v pomivalnem stroju). Prilagodljiv termostat. Moč: 2000 W.
Garancija: 2 leti.

Žar Teppanyaki PROFI COOK PC-TYG1143
Izjemno kakovosten, do okolja prijazen namizni žar Teppanyaki
z okvirjem iz bambusa. Kombinirana žar plošča za ribe (gladka
površina) ali meso (izredno globoki žlebovi). Površina žara: cca.
51 x 25 cm. Moč: 2000–2200 W. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226645

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

Bl. št.: 212475

100 točk

80 točk

redna cena: 119,90 €

77, €
90

redna cena: 99,99 €

49,99 € -50 %

za PK kartico zvestobe

64,90 €

do
-45
%

za PK plačilno kartico

Salamoreznica

Piknik set za 4 osebe CasusGrill

Narejena je iz slovenskega lesa, zaščitena je s parafinskim oljem
(primernim za stik z živili). Ima 25 cm rezilo iz kakovostnega
nerjavečega jekla in varnostni čep, ki onemogoča zdrs rezila med
premikanjem. Primerna je za rezanje suhomesnatih izdelkov do
premera 6 cm, za delovanje ne potrebuje električne energije.

Ne vsebuje plastike, do okolja prijazno in biorazgradljivo, iz
bambusovega lesa. Set vsebuje: 4 nabodala, 4 krožnike, 4
nože, 4 vilice, 4 prtičke in eno prijemalko.
Bl. št.: 219720

Bl. št.: 157591

30 točk
redna cena: 6,99 €

80 točk
redna cena: 69,90 €

34,90 €
6

-50 %

4,99 €
-28 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Plinska svetilka Campingaz camping 206

Viseči stol Hammock Svilanit

Stabilna, robustna plinska svetilka z varčno porabo,
nastavljivo močjo 10–80 W, ročajem za prenašanje/obešanje,
kovinskimi ojačitvami za zaščito stekla, robustnim ohišjem
za kartušo, deluje na kartušo na preboj, ne vsebuje kartuše.
Dimenzija: 12 x 26 cm. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226464

Viseči stol iz močnega bombaža v poletnih barvah, primeren za
notranjo in zunanjo uporabo, z vzdržljivostjo do 120 kg.
Bl. št.: 179639

50 točk

50 točk

redna cena: 24,90 €

redna cena: 27,99 €

15,90 €
-36 %

17,90 €
-36 %

Deska za rezanje Texell TDS-P180

Posoda za hrano Texell Freeze & Go, 1,2 l

Inovativna upogljiva deska za rezanje Texell omogoča
enostavno rezanje in stresanje zelenjave, začimb in mesa
v lonec. Enostavna je za uporabo in čiščenje. Pralna tudi v
pomivalnem stroju. Dimenzije: 42,6 x 27,3 x 0,48 cm.
Bl. št.: 226355

Posoda za hlajenje hrane je idealna za shranjevanje sadja in
zelenjave. Priložen poseben vložek ohladimo v zamrzovalniku
in postavimo v posodo. Vaša hrana bo ostala sveža in hladna.
Priložene so tudi vilice in posodica za dodatke.
Bl. št.: 226357 - kvadratna
Bl. št.: 226356 - okrogla

30 točk

30 točk

redna cena: 8,99 €

redna cena: 16,99 €

3, €
90

-56 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

5,90 €

-65 %
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Odeja Santorini, 135 x 200 cm

Odeja Sigma, 120 x 150 cm, modre črte

Večnamenska poletna odeja Santorini za poležavanje na
plaži, travi, kavču ali kot odeja za toplejše noči. Dimenzije:
135 x 200 cm. Material: 100 % bombaž. V različnih barvah.
Bl. št.: 226457 - češnja
Bl. št.: 226459 - limeta
Bl. št.: 226461 - ocean
Bl. št.: 226463 - peščena

Odeja za piknik, podložena z PVC, zložljiva v praktično torbo z
ročajem. Barva: modre črte. Dimenzije: 120 x 150 cm.
Bl. št.: 226191

30 točk
redna cena: 12,99 €

50 točk
redna cena: 29,90 €

13,90 €

-53 %

7,70 €
-40 %

Vrednostna kartica Free2go za 20 €

Mobilni telefon Blaupunkt SM 02, črn

KLIČITE ZA 20 €, PLAČAJTE 10 €. Elektronska vrednostnica
za 20 EUR zdaj kar 50 % ceneje. Izkoristite priložnost in
komunicirajte brez naročnine in vezave še ceneje.

Zaslon 4.95”, FWVGA + TN, procesor 1.3 GHz, Quad Core, 1 GB/
8 GB, kamera zadaj 8 MP / prednja kamera 5 MP, LED svetilka,
2G/3G omrežje, DUAL SIM kartici, Wi-Fi modul, Bluetooth, GPS,
Android 8.1, razširitvenega spomina do 32 GB, baterija 2100
mAh Li-Ion, dimenzije 137,8 x 66,4 x 9,4 mm. V paketu še:
slušalke, baterija, polnilec, prozoren silikonski ovoj, zaščitna folija.
Garancija 2 leti.

T: 080 22 88; E: info@telemach.si; I. www.telemach.si
Št. storitve: 1854

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

30 točk

Bl. št.: 220979

redna cena: 20,00 €

10,00 €
-50 %

80 točk
redna cena: 99,90 €

68,80 €
8

-31 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Steklenička Equa Flow: Wave, Bounce, Beat
Nova steklenička EQUA iz najkakovostnejše BPA FREE plastike.
Zaradi svoje velikosti in oblike je odlična za uporabo med
športnimi aktivnostmi. Pokrovček, ki 100 % tesni, je oblikovan za
nošenje. Narejena v Avstriji in Sloveniji. Prostornina: 800 ml.
Bl. št.: 226163 - Wave
Bl. št.: 226164 - Bounce
Bl. št.: 226165 - Beat

30 točk
redna cena: 12,50 €

7, €
99

Hoverboard rolka Manta, MSB9023, 		
OFF-ROAD, 8.5'
Pametna rolka (premer koles: 21,6 cm). Hit prihajajočega poletja!
Narejena tudi za zahtevnejše terene. LED-osvetlitev. Hitrost: do 12
km/h. Doseg: do 15 km. Vožnja v klanec: do 15°. Moč motorja: 2
x 350 W. Nosilnost: do 120 kg. Priložena torba.
Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226364

150 točk

-36 %

Kolesarska navigacija GPS Garmin Edge
Explore
Kolesarski računalnik z navigacijo (Garmin Cycle Map, načrtovanje
poti), GPS, 3˝ zaslonom na dotik, BT-povezavo s telefonom za
funkcije: pametna obvestila, pošiljanje sporočil med kolesarji,
sledenje, javljanje zaznane nezgode. Zmogljivost baterije: do 12 ur.
Garancija: 2 leti.

redna cena: 339,90 €

209,90 € -38 %
Sedež za kolo Bellelli, Mr. Fox Relax
Primeren za namestitev na ogrodje kolesa. Posebnosti: naslon
nastavljiv v 3 položaje, odprtina za čelado za udobno sedenje in
prilagodljivi varnostni pasovi ter nasloni za noge za večjo varnost
otroka. Testiran v skladu s standardom EN14344. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 193762

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

Bl. št.: 226340

80 točk

80 točk

redna cena: 254,99 €

redna cena: 63,90 €

219,00 €
za PK kartico zvestobe

194,90 €
za PK plačilno kartico

do
-23
%
Še več izdelkov na www.eshop.si

48,90 €
za PK kartico zvestobe

39,90 €
za PK plačilno kartico

do
-37
%
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Zložljivo kolo 20 X-ONE, belo-rdeče

Zložljivo kolo 20 Folding microbike, črn

Zložljivo kolo 20 X-ONE z aluminijastim okvirjem, 6 prestavami
Grip shift Shimano, V-zavorami, zložljivimi pedali in krmilom, z
blatniki in udobnim sedežem.

Zložljivo kolo z jeklenim okvirjem, eno prestavo, V-zavorami,
zložljivimi pedali, blatniki in udobnim sedežem.

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

Bl. št.:226478

Bl. št.: 226477

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

150 točk

100 točk

redna cena: 269,00 €

redna cena: 189,00 €

188,00 €

-30 %

129,00 €

-31 %

Zložljivo kolo 20 HOGAN microbike, 		
črno/oranžno

Aluminijasto otroško kolo 		
Legoni MAI 14" ali 16"

Zložljivo kolo 20 HOGAN microbike z jeklenim okvirjem, 6
prestavami Grip shift, V-zavorami, stojalom, zložljivimi pedali in
krmilom, z lučjo spredaj, prtljažnikom zadaj, blatniki in udobnim
sedežem.

Legoni Mai je kakovostno kolo z aluminijastim okvirjem in
14- ali 16-colskimi kolesi z ALU-obroči. Sedež je nastavljiv po
višini. Zavora V-brake spredaj in nožna zadaj. Nosilnost: 50 kg.
Garancija: 1 leto.

Možnost plačila na 5 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

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

Bl. št.: 200586

Bl. št.: 226688 - velikost 14"
Bl. št.: 226687 - velikost 16"

150 točk

100 točk

redna cena: 209,00 €

159,00 € -23 %
10

redna cena: 149,90 €

88,90 € -40 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Električni skiro Citybug 2S

E-kolo Xplorer mini, zložljivo

Maksimalna hitrost: 22 km/h, 350 W motor (verižni pogon), baterija
48 V, 4,4 AH Li-ION, domet do 18 km, nosilnost do 100 kg, nožna in
ročna zadnja zavora, ima prednjo luč. Teža: 13,5 kg. Bele ali rdeče
barve. Dimenzija: 108 x 98,6 x 33,5 cm. Garancija: 1 leto.

E-kolo Xplorer mini z aluminijastim zložljivim okvirjem. Teža
kolesa: 13,8 kg. Motor: 8 FUN 16«, 36 V, 250 W. Litijevo-ionska
baterija: 36 V, 5,4 Ah. Disk zavore. Sistem pedalec. Domet z
enim polnjenjem: do 35 km. Nosilnost: do 130 kg. Višina voznika:
135–200 cm. Polnjenje: 3–4 ure. Garancija: 2 leti.

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

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

Bl. št.: 226350 - rdeč
Bl. št.: 226351 - bel

Bl. št.: 200600

150 točk
redna cena: 845,00 €

150 točk

659,00 €

redna cena: 499,99 €

439,99 €
-12 %

za PK kartico zvestobe

do
590,00 € -30
%
za PK plačilno kartico

Skiro HOG 12/12 Spokey

Skiro Free 2 Move

Skiro 12 z napihljivimi kolesi in V-zavorami. Jekleni okvir. Teža
skiroja: 8,5 kg. Največja dovoljena obremenitev: do 100 kg.
Višina krmila (od tal): 80-95 cm. Nedrseča podlaga: 41 x 11 cm.
Garancija: 1 leto.

Premer sprednjega kolesa: 20 cm. Maksimalna obremenitev:
100 kg. Zavora na zadnjem kolesu. Nosilec za samostojno
postavitev skiroja. Primerno za otroke, starejše od 6 let.
Dimenzije: 87 x 32,5 x 100 cm.
Bl. št.: 226666 - rožnat
Bl. št.: 226668 - črno-rumen

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

Bl. št.: 226335 - modro-črn
Bl. št.: 226336 - rožnato-črn

80 točk
redna cena: 59,90 €

100 točk
redna cena: 119,90 €

79,99 €

-33 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

48,90 €
-18 %
11

Električna kosilnica Bosch ARM 32
Zmogljiv motor “Powerdrive” z močjo 1200 W odlično pokosi tudi
visoko travo. Inovativno vodilo za travo omogoča popolno košnjo
vse do robov trat, gredic in zidov. Širina reza: 32 cm. Prostornina
koša za travo: 31 l. Garancija: 2 leti z možnostjo podaljšanja na
3 leta.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226354

AKU-škarje za živo mejo 		
Bosch AHS 50-20 LI
S tehnologijo Quick-Cut vejice in veje odreže že s prvim rezom.
Mehak, ergonomsko oblikovan ročaj razbremeni roke in ramena
ter poskrbi za delo brez napora. Elektronski sistem proti blokiranju
omogoča, da z rezom nadaljuje tudi, ko druge škarje za živo mejo
že omagajo. Priložena 1 x 2,5 Ah 18 V Li-ion baterija in polnilnik.
Dolžina rezila: 500 mm. Teža: 2,5 kg. Garancija: 2 leti z možnostjo
podaljšanja na 3 leta.
Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226360

100 točk

100 točk

redna cena: 119,99 €

redna cena: 199,99 €

84, €
-29 %

144,99 €
-27 %

99

Bencinska kosilnica 			
REM POWER LMEm 4601 BB

Visokotlačni čistilnik REM POWER HDEm
1800 Limited edition

Motor: B & S 500 E. Moč: 1,8 kW. Ročni zagon in pogon. Kovinsko
ohišje. Zložljiv ročaj. Širina košnje: 46 cm. Višina košnje nastavljiva
v 8 stopnjah (25–70 mm). Stranski izmet, komplet za mulčenje,
velika zbiralna košara s pokrovom: 60 l. Garancija: 2 leti.

Čistilnik v omejeni seriji. Po višini nastavljiv velik ročaj, vgrajena
posoda za čistilo. Maks. tlak: 140 barov. Pretok vode: 400–460
l/h. Moč motorja: 1,8 kW. Dolžina cevi: 8 m. Električni kabel: 5 m.
Teža 10,6 kg. Garancija: 2 leti.

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

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

Bl. št.: 226363

Bl. št.: 226365

150 točk
redna cena: 329,00 €

279,90 €
-14 %
100 točk
redna cena: 149,90 €

119,90 €
-20 %
12

Še več izdelkov na www.eshop.si

Bencinska kosa z nitko IKRA IBT25-1
Moč: 0,8 kW. 2-taktni bencinski motor: 25 cm3. Širina reza: 43 cm.
Protivibracijski ročaj, nastavljiv po dolžini. Raven hrupa: 112 dB (A).
Teža: 5,6 kg. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 211138

Nahrbtni sesalnik Cleancraft,
flexCAT 16 H, suhi
Priročni in kompaktni sesalnik Cleancraft na naramnice. Moč:
1200 W. Pretok zraka: 1800 l/min. Premer cevi: 35 mm.
Napetost: 230 V. Dolžina el. kabla: 4,5 m. Podtlak: 194 mBar.
Prostornina posode: 6 l. Dimenzije: 290 x 240 x 430 mm. Teža:
4 kg. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226502

do
-33
%

100 točk
redna cena: 119,90 €

89,90 €

za PK kartico zvestobe

79,90 €
za PK plačilno kartico

Motorna verižna žaga ALPINA A 3700
Moč: 1,63 HP (37,2 cc). Dolžina meča: 35 cm. Z antivibracijskim
sistemom. Samodejno nastavljiva oljna črpalka. Teža: 4,5 kg.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 3 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226503

100 točk
redna cena: 109,90 €

79,90 €

-27 %

Vrtalnik/vijačnik Dewalt Aku XR, 		
18 V 1,5 Ah
Akumulatorski vrtalnik/vijačnik z nastavljivo hitrostjo, elektronska
zavora, 15 stopenj vrtilnega momenta, gumiran oprijem, z
LED-svetilko. V opremi so poleg vrtalnika–vijačnika še 2 Li-ion
18 V / 1,5 Ah baterije, hitri 60-minutni polnilnik v TSTAK kovčku.
Hitrost: 0–500/0–1750 o/min, navor: 65 Nm. Garancija: 3 leta
ob podaljšanju.
Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226453

150 točk
redna cena: 338,47 €

100 točk
redna cena: 149,99 €

129,99 € -13 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

199,90 €
-40 %
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Ogrevalna toplotna črpalka
Mitsubishi Electric Ecodan Hydrobox
in Zubadan 11 kW*
• Delovanje do –28 °C,
• izhodna temperatura do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35) A++/A++.

Energetske
rešitve za
vse letne
čase

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

-883,93 €
250 točk
redna cena: 9.573,93 €

8.690,00 €
60 x 144,83 €
* Model:PUHZ-SHW112YAA + EHSC-YM9C

Cena vključuje:
• električno kolo,
• 2-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

Cena vključuje:
• električni skuter,
• 1-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.
Izdelek prevzemite v Energetskem
centru Petrol v ljubljanskem BTC,
ob doplačilu pa vam ga dostavimo
do vrat vašega doma.

-461 €

-200 €

150 točk

250 točk

redna cena: 1.560,00 €

redna cena: 1.999,00 €

10 x 109,90 €

36 x 49,97 €

Blagovna številka: 193599

*Model: TDR363Z, blagovna številka: 214459

1.099,00 €

1.799,00 €

080 22 34

g

a | Bre

3 leta

olo
z p

Moč motorja 1600 W, brezkrtačni,
hitrost do 45 km/h,
doseg do 65 km,
alarm z blokado kolesa in motorja.

ja
financiran

i | Bre

•
•
•
•

Baterija kolesa LG 36 V/13 Ah – Li-ion, 468 Wh, BMS,
hitrost do 25 km/h,
doseg od 80 do 100 km,
obremenitev do 120 kg.

st

•
•
•
•

obre

Električni skuter
ECO STRELA EM006*

z

Električno kolo
Leader fox Latona 26"

Klimatska naprava
VOX IVA5-12JR 3,6 kW z montažo

Klimatska naprava
Mitsubishi Electric HR 3,5 kW* z montažo

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
moč (hladilna/grelna): 3,6 kW/2,7 kW,
energetska učinkovitost (hlajenje/gretje): A++/A+,
wifi - upravljanje na daljavo s telefonom,
hladilno sredstvo R32.

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

Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
moč (hladilna/grelna): 3,4 kW/3,6 kW,
energetska učinkovitost (hlajenje/gretje): A++/A+,
hladilno sredstvo R32.

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

-286,06 €

-137,02 €

100 točk

100 točk

redna cena: 935,06 €

redna cena: 1.026,02 €

649, €
00

889,00 €

10 x 64,90 €

10 x 88,90 €

*Blagovna številka: 225911

*Model: MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF, blagovna številka: 226328

Klimatska naprava
LG Standard S* z montažo

Klimatska naprava
Daikin Comfora 3,5 kW* z montažo

•
•
•
•

•
•
•
•

Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
moč (hladilna/grelna): 3,5 kW/4 kW,
energetska učinkovitost (hlajenje/gretje): A++/A+,
hladilno sredstvo R32.

Cena vključuje:
• osnovno montažo in dostavo na dom,
• 3-letno splošno garancijo in
10-letno garancijo na inverterski motor,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

-81,31 €

Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
moč (hladilna/grelna): 3,5 kW/4,0 kW,
energetska učinkovitost (hlajenje/gretje): A++/A++,
hladilno sredstvo R32.

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

-208,43 €

100 točk

100 točk

redna cena: 801,31 €

redna cena: 1.307,43 €

720, €
00

1.099,00 €

10 x 72,00 €

10 x 109,90 €

*Model: S12EQ.NSJ / S12EQ.UA3, blagovna številka: 226298

*Model: FTXP35L/RXP35L, blagovna številka: 226329

080 22 34

BTC Ljubljana, Hala 3 | Šmartinska cesta 152
080 22 34, energetski.center@petrol.si

Čistilec zraka Mi Air Purifier 2S, Xiaomi
Izredno zmogljiv čistilec zraka odlikujeta sodoben dizajn z
rahlo zaobljenimi linijami in čudovito belo ohišje iz kakovostnih
materialov, zato se odlično poda v vsak prostor. V eni uri prečisti
kar do 310 m3. Troslojni filter (PET primary filter, HEPA filter,
adsorpcijski filter z aktivnim ogljem), ki iz zraka filtrira do 99 %
škodljivih snovi in neprijetne vonjave. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice.

Bl. št.: 225037

150 točk

A+

redna cena: 169,90 €

FJY4020GL

135,90 € -20 %
Solarne svetilke iz nerjavnega jekla, 5 kosov
Nerjavno jeklo, vodoodporen IP 44, menjalnik barv. Vključen
baterijski vložek: 1 x 40 mAH Ni-Mh. Premer: 40 mm. Višina:
270 mm. Moč svetilke: 3,2 V. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 226481

33079-5
vgrajene LED-sijalke.

A++

30 točk
redna cena: 12,19 €

8,20 €

-32 %

L
E
D

874/2012

Pametna LED-žarnica Yeelight, Xiaomi
Pametna žarnica Xiaomi Yeeliht s svetilnostjo 800 lm omogoča
prilagajanje barvne svetlobe vašim trenutnim željam in
sinhronizacijo z vašo glasbo. Kompatibilna z Alexa in Google
pomočnikom. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 225075

GPX4006RT

50 točk
redna cena: 22,90 €

18,90 € -17 %
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Čiščenje brez meja
Uživajte v sesanju brez
napora in hrupa!
V obdobju od 1. marca do 1. junija 2019,
se od prodaje vsakega modela sesalnika, ki
sodeluje v prodajni promociji, del sredstev
namenja za financiranje skupnih akcij
čiščenja morskega dna Piranskega zaliva.
Več o tem na www.electrolux.si.

150 točk

-36 %
150 točk

-48 %
EUS8X3CB
259,99 €

134,90 €
Bl. št.: 226391
Možnost plačila na 4 obroke
za imetnike Petrol klub plačilne
kartice zvestobe.

EER75NOW
219,90 €

139,90 €
Bl. št.: 226375
Možnost plačila na 4 obroke
za imetnike Petrol klub
plačilne kartice zvestobe.

150 točk

-45 %
EUO9GREEN
289,90 €

159,00 €

Bl. št.: 226386
Možnost plačila na 5 obrokov
za imetnike Petrol klub plačilne
kartice zvestobe.

Sesalnik Samsung VCC41U1V3A (z vrečko)
Priročni sesalnik z vrečko. Prostornina vrečke: 3 l. Moč sesanja:
750 W. Radij delovanja: 9,2 m. Priložena dvonivojska krtača.
Vhodni in izhodni filter. Teleskopska cev. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226694

Sesalnik brez vrečke 		
Rowenta X-Trem Power RO7262EA
Ciklonski sesalnik z močjo 550 W in inovativno univerzalno glavo
P3WER GLIDE ter dodanimi nastavki: mini turbo krtača tudi za
živalsko dlako, krtača za parket, oblazinjeno pohištvo in ozke reže.
Glasnost: 72 dB. Prostornina posode: 2,5 l. Dolžina el. vrvice: 8,2 m.
Garancija: 2 leti z možnostjo podaljšanja na 5 let.
Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

80 točk

Bl. št.: 226452

redna cena: 69,00 €

47,90 €
-30 %

100 točk
redna cena: 199,90 €

139,90 € -30 %
Čistilec za tla Vileda Easy twist

Likalnik s kotličkom Tefal Liberty, SV7020

Integriran ožemalni sistem za enostavno ožemanje prevleke.
Gumijasti robovi preprečujejo poškodbe pohištva. Primeren za
vse trde talne površine. Učinkovito čisti trdovratne madeže in
drobce umazanije.
Bl. št.: 216061

Pritisk pare: 5,5 bara. Izpust pare: 120 g/min., turbo para 310
g/min. Priloženi 2 kartuši proti vodnemu kamnu. Enostavno
prenašanje z zaklepom, odstranljiv rezervoar za vodo: 1,5 l.
Funkcija eco. Moč: 2200 W. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226423

50 točk
redna cena: 29,99 €

14,99 €
-50 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

100 točk
redna cena: 149,90 €

74,90 €

-50 %
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Vgradna pečica Beko BIM24300BP

Cvrtnik/friteza Cuisinier Delux brez olja, 3,6 l

Pečica navdušuje s svojo veliko prostornino 71 litrov, pirolitičnim
čiščenjem, osmimi programi peke, trikratno zasteklitvijo vrat,
hladilnim ventilatorjem, elektronskim upravljanjem in osvetlitvijo
notranjosti. Pečica omogoča tudi peko s pomočjo žara. Garancija:
2 leti + 3 leta jamstva.

Toplozračni cvrtnik Cuisinier Deluxe prinaša cvrtje in peko brez
olja, tako okus hrane dobi novo dimenzijo z 80 % manj maščob,
v krajšem času in z energijskim prihrankom. Ima prevleko proti
prijemanju z enostavnim odstranjevanjem in čiščenjem. Prostornina:
3,6 l. Moč motorja: 1400 W. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226366

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

Bl. št.: 223095

100 točk
redna cena: 119,90 €

redna cena:599,99 €

399,90 € -33 %

59,90 €
-50 %

Univerzalni mešalnik PROFI COOK PCUMS 1125 + smuti mešalnik

Aparat za pokovko Russell Hobbs Fiesta
24630-56

Univerzalni mešalnik iz nerjavnega jekla + smuti mešalnik
Mix & Go. Idealen za pripravo sadnih in fitnes pijač, mlečnih
napitkov, koktajlov, juh, omak ... Posoda za smuti: 0,6 l.
Steklena mešalna posoda: 1 l. Močan motor: 600 W, 18.000
vrt./min. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226644

12 velikih pripravljenih skodelic. Enostavno delovanje s
stikalom vklop/izklop. Preprosto čiščenje z odstranljivim
pokrovom. Merilna žlica/pokrov priložena. Brez potrebe po olju
ali masti. Moč: 1200 W. Garancija: 2 + 1 let.
Bl. št.: 226349

150 točk

50 točk
80 točk
redna cena: 69,99 €

34,99 €
-50 %
20

redna cena: 31,99 €

22,90 €
za PK kartico zvestobe

do
18,90 € -40
%
za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

Vgradni pomivalni stroj Bosch
SMV45AX00E

Hladilnik Samsung RB30J3600SA z
odmernikom za vodo

Energijski razred: A++, 5 programov, 5 temperatur pomivanje,
dodatno sušenje, tehnologija ActiveWater: manj vode, manj
energije, večja učinkovitost delovanja. Sistem AquaStop
omogoča 100 % zaščito pred poškodbami vode za celotno
življenjsko dobo naprave. Silence Plus: prijetno tih pri 48 dB.
Garancija: 2 leti.

Energijski razred A+, skupna rostornina 303 l, hladilni prostor
205 l, zamrzovalni prostor 98 l, No Frost, Fresh cona, ne rabi
priključitve na vodno omrežje, z vodnim dispenzerjem, višine 178
cm. V primeru izpada el. energije ohrani živila ohlajena 20 h.
Garancija: 2 leti + 3 leta akcija preko spletne registracije.

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

Bl. št.: 226499 - Samsung RB30J3600SA

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

Bl. št.: 226368

do
-30
%

150 točk
redna cena: 529,00 €

150 točk

379,90 €

SMV45AX00E

za PK kartico zvestobe

369,90 €

258

kWh/annum

2660

L/annum

za PK plačilno kartico

x12

48
dB

Sušilnik perila s toplotno črpalko
Gorenje DE72/G
Energijski razred A++. Polnitev 1-7 kg, dvosmerno vpihovanje
zraka TwinAir, reverzibilno gibanje bobna, možnost direktnega
odtoka AutoDrain, personalizirane nastavitve za vse programe,
16 programov. Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

redna cena: 599,00 €

459,00 €
-23 %
Pralni stroj Gorenje WA744
Energijski razred: A+++ (-10 %); Polnitev: 1-7 kg, 1.400 obr/min,
vgrajen inverter PowerDrive motor, 14 programov, LED-prikazovalnik.
Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226501

Bl. št.: 226500

150 točk
redna cena: 569,90 €

449,90 €
za PK kartico zvestobe

429,90 € -24 %
do

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

150 točk
redna cena: 619,90 €

459,90 € -25 %
21

Gel Persil Lavender Color,
3 l, 60 pranj

Gel Persil Freshness by Silan,
3 l, za 60 pranj

Bl. št.: 196174

Bl. št.: 196175

30 točk

30 točk

redna cena: 19,99 €

redna cena: 19,99 €

10, €
-45 %
99

Kapsule Persil Regular za 42 pranj
Bl. št.: 226168

10,99 €
-45 %
Prašek Persil Lavander Freshness,
3,9 kg, za 60 pranj
Bl. št.: 147659

30 točk

30 točk

redna cena: 19,99 €

redna cena: 19,99 €

10, €
-45 %
99

10,99 €
-45 %

Mehčalec Silan, 2,775 l

Detergent za pranje Perwoll, 4,05 l

Bl. št.: 182489 - Mediterranean
Bl. št.: 193712 - Orange Oil & Magnolia
Bl. št.: 182493 - Sensitive

Bl. št.: 200504 - Perwoll Renew Advanced Color
Bl. št.: 200503 - Perwoll Renew Advanced Black

30 točk
redna cena: 6,99 €

3, €
99

-42 %
22

30 točk
redna cena: 13,99 €

8,99 €
-35 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Somat All in One, 80 tablet

Gel za strojno pranje posode Somat

Bl. št.: 221714

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

30 točk

30 točk

redna cena: 19,99 €

redna cena: 19,99 €

10, €
-45 %
99

10,99 €
-45 %

WC-obešanka Bref, 3 x 50 g

Čistilo BioMio, 500 ml

Bl. št.: 182499 - Bref Premium Color Aktiv Flowers
Bl. št.: 215005 - Bref Premium Perfume Switch Apple-Water lily

Čistilo BioMio ne vsebuje fosfatov in agresivnih površinsko
aktivnih snovi.
Bl. št.: 226180 - Čistilo za steklo BioMio bio, brez vonja
Bl. št.: 226179 - Kuhinjsko čistilo BioMio bio, vonj limonske trave

30 točk

30 točk

redna cena: 6,19 €

redna cena: 4,49 €

3, €
-40 %
69

Odstranjevalec
vodnega kamna
Cillit Bang, 750 ml
Bl. št.: 226174

2,89 €
-35 %
Razmaščevalec
Cillit Bang
Degreaser, pršilka,
750 ml
Bl. št.: 196728

30 točk

30 točk

redna cena: 4,39 €

redna cena: 4,39 €

2, €
-50 %
19
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2,19 €
-50 %
23

Otroške pleničke Bambo nature
Maxi 4, 60 kom, 7-18 kg

Otroške pleničke Bambo nature
Junior 5, 54 kom, 12-22 kg

Bambo nature je nova generacija pleničk,
prijaznih do okolja.
Bl. št.: 130034

Bambo nature je nova generacija pleničk,
prijaznih do okolja.

30 točk

30 točk

redna cena: 13,99 €

redna cena: 13,99 €

Otroški vlažilni robčki, 80 kosov
Bambo Nature Wet Wipes

Zobna pasta Splat

10,60 €
-24 %

Bl. št.: 130035

9,70 €
-30 %

Prijazni do nežne otroške kože, brez dišav in
parabenov, v embalaži s plastičnim pokrovčkom,
ki preprečuje, da bi se robčki izsušili.
Bl. št.: 139178

Zobna pasta Splat je bila izdelana z namenom varovanja
zob pred kariesom in utrjevanje sklenine na naraven
način. Ne vsebuje fluoridov.
Bl. št.: 223668 - Organic, 75 ml, Aloe vera in čajevec
Bl. št.: 223674 - Maximum, 100 ml

30 točk
redna cena: 5,90 €

30 točk
redna cena: 1,95 €

1,19 €

-38 %

Zobna ščetka
Sensodyne Micro
Active, Extra Soft

3,49 €
-40 %
Zobna pasta Sensodyne
Advance Clean, 75 ml
Bl. št.: 226247

Bl. št.: 226246

30 točk
redna cena: 3,69 €

2,50 €
-32 %
24

30 točk
redna cena: 5,69 €

4,20 €

-26 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Gel za prhanje Palmolive Naturals
250 + 250 ml, več vrst
Bl. št.: 226186 - oliva
Bl. št.: 226730 - med in mleko
Bl. št.: 226729 - kokos

Darilni paket Palmolive
Darilni paket Palmolive oliva ali mleko & med vključuje gel za
prhanje in toaletno milo, ki vsebujeta vlažilno mleko in 100 %
naravne izvlečke. Dermatološko preizkušeno.
Bl. št.: 226731 - oliva
Bl. št.: 226187 - mleko in med

30 točk
redna cena: 3,99 €

2,49 €
-37 %

30 točk

Masažne žogice, 2 kosa, 9 cm

Gel za britje Mach3
Sensitive duopack,
2 x 200 ml

redna cena: 2,99 €

1,99 €

Bl. št.: 226681

-33 %

Bl. št.: 226176

30 točk
redna cena: 5,99 €

30 točk
redna cena: 6,90 €

2,90 €

-57 %

4,29 €
-28 %

Nastavki Gillette Mach3, 16 kosov
Bl. št.: 226177

50 točk
redna cena: 39,99 €

28,99 €
za PK kartico zvestobe

25,99 €

do
-35
%

za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Električna zobna ščetka Oral-B Vitality 3D
white
Za vsakodnevno ščetkanje, ki poskrbi za zdravje zob: čisti bolj
učinkovito kot navadna, ročna zobna ščetka. Električna zobna
ščetka Oral-B Vitality ima okroglo glavo nastavka, oblikovano po
navdihu zobozdravniških pripomočkov. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 129612

Električna zobna ščetka Oral-B Pro Junior
Ima okroglo glavo nastavka, ki obda vsak posamezen zob in s
3D tehnologijo čiščenja odstrani do 100 % več zobnih oblog
kot navadna ročna zobna ščetka. Je atraktivnega izgleda,
primerna za otroke od 6. leta naprej. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226713

50 točk

80 točk

redna cena: 29,49 €

redna cena: 58,59 €

Hladilno-toplotna blazinica Mediblink M 121,
12 x 29 cm

Hladilno-toplotna blazinica Mediblink M 122,
20 x 30 cm

Zaradi gela v kroglicah, ki se prosto premikajo, se blazinica zelo
dobro prilagaja delom telesa. Uporaba pri bolečih mišicah, zvinu,
artritisu in oteklinah, pred vadbo in po njej ter pri bolečinah v
predelu ramen, križa ali trebuha. Dimenzije: 12 x 29 cm.
Bl. št.: 226635

Zaradi gela v kroglicah, ki se prosto premikajo, se blazinica zelo
dobro prilagaja delom telesa. Uporaba pri bolečih mišicah, zvinu,
artritisu in oteklinah, pred vadbo in po njej ter pri bolečinah v
predelu ramen, križa ali trebuha. Dimenzije: 20 x 30 cm.
Bl. št.: 226636

30 točk

30 točk

redna cena: 12,49 €

redna cena: 19,99 €

12,99 €
-55 %

7, €
49
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34,99 €
-40 %

-40 %

9,99 €

-50 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Aparat za nego 3 v 1 PROFI CARE 		
PC-LBS 3002

Set za manikuro in pedikuro PROFI CARE
PC-MS 3016

Aparat za nego 3 v 1. Epilator, ki je nežen do kože, vendar
učinkovito odstrani dlačice. Brivnik za gladko britje nog, rok,
pazduh in predela bikini. Odstranjevalec trde kože za nego stopal.
Majhen in priročen, idealen tudi za potovanja. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 226361

Praktičen set za manikuro in pedikuro, v priročnem ohišju za
shranjevanje. 4-stopenjsko stikalo. Desno/levo delovanje – za
udobno uporabo. Osvetlitev za natančno in nadzorovano delo. 6
različnih nastavkov. Primeren tudi za potovanja. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 226358

50 točk
redna cena: 24,99 €

16,90 €
-32 %
Depilator Rowenta SkinRespect Premium
Care, EP8060
24 natančnih pincet. Sistem vodenja: velika gibljiva glava s
senzorjem za nadzor linije telesa za hitre rezultate. Mokra in
suha uporaba. 2 hitrosti. Dolgotrajna avtonomija: do 40 minut.
Številni nastavki: za pazduho, bikini, piling, brivna glava z
glavnikom za natančne rezultate. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226454

30 točk
redna cena: 17,99 €

8,90 €

-50 %

Strižnik las Rowenta Advancer TN5200
Visokokakovostna rezila samodejnega ostrenja iz nerjavnega
jekla in oblogo iz titana. Močno ogrodje in izjemno zmogljive
litij-ionske baterije omogočajo 120 minut delovanja.
Enostavna uporaba in hitro polnjenje: 2 glavnika: 0,5–30 mm.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226456

80 točk
redna cena: 85,90 €

55,90 €
za PK kartico zvestobe

48,90 €
za PK plačilno kartico

do
-43
%
Še več izdelkov na www.eshop.si

50 točk
redna cena: 35,90 €

21,90 €
-39 %
27

TV-sprejemnik Sony KDL50WF665BAEP
HDR Full HD, Smart, diagonala 127 cm

OLED TV-sprejemnik Philips 55OLED803,
Android - Ambilight, diagonala 139 cm

TV-sprejemnik HDR Full HD smart: vse priljubljene vsebine
prenesite v pametni telefon ali na gonilnik USB ter uživajte v
izjemno lepem podrobnem prikazu na velikem televizijskem
zaslonu. Garancija: 2 leti.

Obogatite izkušnjo gledanja z OLED-televizorjem Philips
803. Doživite ostrejšo sliko 4K UHD in širši kot gledanja.
Organizirajte filmski ali igralni večer z osvetlitvijo Ambilight.
Garancija: 2 leti.

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

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

Bl. št.: 204329

Bl. št.: 226353

150 točk
redna cena: 1.489,00 €

1.369,00 €
150 točk
redna cena: 779,99 €

za PK kartico zvestobe

do
%
1.259,00 € -15

479,99 € -38 %

za PK plačilno kartico

Tablični računalnik Acer B3-A42-K8B6, 10,1"

Prenosnik Acer Nitro 5 AN515-42-R9NU, 15,6"

Diagonala zaslona: 25,6 cm (10,1''), 1280 x 800 dpi, IPS,
razmerje 16 : 10, na dotik (multitouch). Operacijski sistem:
Android 7.0 Nougat. Barva: bela. 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: 1 leto
za pravne, 2 leti za fizične osebe.

Procesor: Ryzen 5-2500U. Velikost pomnilnika: 8 GB. Pogon: SSD
128 GB + HDD 1 TB. Diagonala zaslona: 15,6'' (39,6 cm) s FHD
1920 x 1080 IPS, nebleščeč. Grafična kartica AMD Radeon RX
560X, operacijski sistem Windows 10 Home. Garancija: 1 leto za
pravne, 2 leti za fizične osebe (baterija 6 mesecev).

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

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

Bl. št.: 226702

Bl. št.: 226700

150 točk
redna cena: 929,90 €

859,90 €
100 točk
redna cena: 179,90 €

146, € -18 %
90

28

za PK kartico zvestobe

do
%
790,00 € -15
za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

Optična miška Genius gaming Scorpion
M6-600
Miška Genius GX gaming Scorpion M6-600 ponuja možnost
uporabe z desno in levo roko. Na njej je šest hitrih tipk, ki
pripomorejo k enostavnejši uporabi. Kompletu je priložena
tudi podloga GX gaming, za še natančnejše premikanje!
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 226613

Računalniški potovalni komplet PORT
Mobilni komplet – brezžična optična miška, slušalke, 4-portni
razdelilnik USB 3.0, pretvornik USB-C v USB -A, torbica za
prenašanje. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 226352

50 točk
redna cena: 49,99 €

19,90 €
-60 %
Karaoke, zvočni sistem 		
Manta SPK5023 Orion, 15''
Izredno zmogljiv prenosni zvočnik s priloženim brezžičnim
mikrofonom in daljincem bo poskrbel za pravo zabavo kjerkoli
in kadarkoli. Predvajate lahko glasbo iz naprav Bluetooth, USB,
spominske kartice ali AUX. Vgrajen Radio FM tuner z anteno,
Equalizer, 15'' Woofer, zmogljiva baterija, LCD-zaslon + disko
LED-osvetlitev. Dimenzija: 370 x 330 x 612 mm.
Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

50 točk
redna cena: 39,99 €

26,90 € -32 %
Prenosni zvočnik iDance MixBox 5000
Vaša zabava bo s prenosnim sistemom za karaoke MixBox
5000 popolna. Sistem odlikujejo 800-W zvočnik, dvojni USBpredvajalnik in dvojni sprejemnik Bluetooth, ki omogočata funkcijo
za didžejanje. Poleg tega ima naprava vgrajen FM-radio. Priložen
je žični mikrofon. Dimenzija: 303 x 321 x 660 mm.
Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226362

Bl. št.: 175740

100 točk
redna cena: 199,90 €

100 točk
redna cena: 199,90 €

129,90 € -35 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

149,90 €
-25 %
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Motorno olje Petrol Premium
Professional 5W-30, 4 l

Petrol Chain Spray, 150 ml
Bl. št.: 194509

Bl. št.: 121489

80 točk
redna cena: 59,80 €

41,85 €

30 točk
redna cena: 4,90 €

za PK kartico zvestobe

za PK plačilno kartico

3,43 €
-30 %

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 €

35, € -40 %
85

6, €
-30 %
65

Universal Cleaner
Bl. št.: 196009

do

6,65 €
-30 %
Motorno olje za dvotaktne motorje
Petrol Sint 2T, 100 ml
Bl. št.: 167513

30 točk
redna cena: 2,90 €

30 točk
redna cena: 3,60 €

2, €
-30 %
52

30

2,00 €

za PK kartico zvestobe

1,74 €

do
-40
%

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

Strešni kovček G3 REFF 390, črn, dvojno
odpiranje
Prostornina: 335 l. Nosilnost: do 75 kg. Teža kovčka: 11 kg.
Odpiranje z dveh strani. Centralizirana ključavnica. Zunanje mere
kovčka (d x š x v): 125 x 102 x 40 cm.
Možnost plačila na 4 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Nosilnik koles Altair (2 kolesi) Menabo
Montaža na kljuko avtomobila. Material: nerjavno jeklo/alu sani.
Zmogljivost: 2 kolesi. Tudi za e-kolesa. Nosilnost: do 50 kg.
Maksimalna teža kolesa: 25 kg.
Možnost plačila na 8 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226337

Bl. št.: 226339

150 točk

150 točk

redna cena: 214,95 €

redna cena: 439,95 €

Strešni kovček Farad Marlin F3 N8

Navigacijska naprava 		
Garmin DriveAssist 51 LMT-S

134,90 € -37 %

Zunanje mere kovčka: 160 x 80 x 40 cm, notranje mere kovčka:
154 x 73, volumen: 400 litrov, teža: 13 kg, nosilnost: 75 oz. 90. Za
karavane. Obojestransko odpiranje. Z doživljensko garancijo na sam
sistem patentiranega odpiranja. Območje pritjevanja na nosilce med
25 in 75 cm. Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

274,90 € -37 %

GPS-navigacija z vgrajeno kamero, naprednimi opozorili za
voznika (na čelne trke, omejitve), 5˝ zaslon, zemljevid Evrope in
Balkana s posodobitvami. BT-povezava s telefonom: prometne
informacije v živo, obvestila, vreme. WiFi za posodabljanje.
Garancija 2 leti.

Bl. št.: 174861 - mat, sivi
Bl. št.: 174860 - mat, črn

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

150 točk

150 točk

redna cena: 370,00 €

redna cena: 295,00 €

199, € -46 %
00
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Bl. št.: 177755

206,49 € -30 %
31

Avto držalo za tablico Walser, za avtosedež
Držalo za tablični računalnik hitro in enostavno pritrdite na hrbtno
stran vzglavnika sprednjega avto sedeža. Možnost nastavitve
naklona in ima integrirano odprtino za podatkovne ali polnilne
kable. Za tablice velikost do 37 cm oz (14'').
Bl. št.: 226709

30 točk

8, €

Športna aktivna kamera 4K-UHD z dvema zaslonoma je
prava izbira za ljubitelje potovanja, adrenalinskih in športnih
aktivnosti. 4K-30pfs, Full HD 60 pfs, 16 MP-fotoaparat, Wi
Fi, velik (2'') LCD-zaslon + zaslon spredaj, 170°, MicroSD do
64 GB, slow motion. Priloženo vodoodporno ohišje do 40 m in
ogromno drugih nastavkov.
Bl. št.: 182822

80 točk

redna cena: 19,95 €

90

Aktivna športna kamera Manta MM9358
Dual active

-55 %

redna cena: 99,90 €

49,90 €

-50 %

Michelin moto
tudi na petrolu

50 točk
Dodatni
5 % popust
na akcijske cene

Ko na dirkališču zmagajo pnevmatike
Michelin, zmagate tudi vi.
Petrol je uradni distributer za Slovenijo. Vsi
imetniki Petrol klub kartice imate dodatni 5 %
popust ob unovčenju 50 točk/kos na akcijske
cene na BS, eShopu in TipStop servisih. Možnost
plačila na obroke s Petrol klub plačilno kartico.
Trajanje akcije od 1. 4. - 31. 5. 2019

AMZS članstvo
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 z družino

106 €

30 točk + 98 €

Premium družinsko

136 €

30 točk + 128 €

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 19. 4. 2019 do 31. 5. 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. 6. 2019.
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 19. 4. 2019 do 31. 5. 2019.
Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba v vseh poslovalnicah
Generali in pri pogodbenih partnerjih do 1. 7. 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.

33

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
Wetproof

Nokian
Powerproof

Zmagovalka številnih
testov, ki še posebej
prepriča v zahtevnih,
mokrih okoliščinah.

Paradni konj Finskega
proizvajalca pnevmatik,
ki zadovolji tudi najbolj
zahtevne uporabnike.

od

42,40 €

20 €

od

72,80 €

20 €

Michelin
Primacy 4

Hankook
Ventus Prime3

Visoko kakovostna
pnevmatika, ki
omogoča hitro, varno
in udobno vožnjo.

Visoko kakovostna
pnevmatika, ki ima izredno
dobre lastnosti na suhi
podlagi.

od

74,70 €

Več pnevmatik na www.eshop.si

od

46,80 €

Akumulatorji
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.

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

-30 %

-25 %

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

-10 %

WETPROOF

uradni
zastopnik
Nokian
TYRES.

Zmagovalka testa v nemški
reviji Auto Motor und Sport.
Zmagovalka testa nemškega
združenja Auto Club Europa.

točk

Avtopranje L, XL ali
XXL do 20 % ceneje!

60 %
-20 0 točk

3
%
-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.

Avtosedež Solution m-fix, 2/3
Avtosedež Solution m-fix – optimalna zaščita za starejše otroke.
Linearna zaščita v primeru stranskih udarcev (sistem L. S. P.).
Naslon za glavo nastavljiv v 12 položajev. Sistem Isofix Connect.
Optimiziran prezračevalni sistem. Garancija: 3 leta.
Možnost plačila na 3 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226637 - SL Blue moon, mornarsko moder
Bl. št.: 226638 - Sl Grey rabbit, temno siv
Bl. št.: 226640 - Sl Rumba red, temno rdeč

100 točk
redna cena: 179,99 €

119,90 € -33 %
Osvežilec zraka Dr. Marcus Harmony

Univerzalna sedežna podloga S-Race

Bl. št.: 79471 - vonj oceana
Bl. št.: 79470 - vonj eksotična vanilja

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

30 točk

redna cena: 5,99 €

redna cena: 12,00 €

3, €
-39 %
60

9,00 €
-25 %

Univerzalne tekstilne
avtopreproge, črne, 4 kosi

Maxibrill antistatik sprej 		
UV protect, 600 ml

Bl. št.: 226283

Izdelek zavaruje površino pred UV sončnimi
žarki, ki povzročajo staranje izdelkov iz plastike,
gume, lesa in usnja. Samo z enkratnim
čiščenjem zavaruje, očisti, obnovi in daje visok
sijaj vsem avtomobilskim armaturnim ploščam.
Bl. št.: 79432

30 točk

30 točk

redna cena: 12,99 €

redna cena: 6,89 €

7, €
-40 %
70

36

4,40 €
-36 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Hiša Smoby Maison, 98 x 110 x 127 cm
Hišica ima vrata, 3 okna in 3 polkna (eno pomično in dve
navidezni polkni). Primerna starost: 2+. Zaloga je omejena.
Možnost plačila na 3 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 200160

100 točk
redna cena: 189,90 €

99,90 €
-47 %
Vozilo NIKKO Nanotrax na daljinsko
vodenje
Goseničar modre barve meri 14 cm. Domet vozila: do 40 m.
Frekvenca: 2,4 GHz. Hitrost: do 6 km/h. Primerno za otroke,
starejše od 8 let. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 226665

Punčka Miraculous, leteča, 19 cm
Postavite Pikapolono na bazo, potegnite vrvico in si ob glasbi iz
priljubljene risanke oglejte njeno letenje.
Bl. št.: 226181

50 točk
redna cena: 39,99 €
redna cena: 34,90 €

24,90 € -28 %

19,99 €
-50 %

Družabna igra Ravensburger, arhitekt

Miselna igra Smart Games, IQ PRO puzzler

Z uporabo zložljivega tesarskega metra morate zgraditi objekte, ki
so prikazani na določeni igralni karti. Prvi igralec, ki zgradi določen
objekt, dobi točke in zmaga. Primerno za 2–4 igralce in 8–99 let.
Bl. št.: 226183

Razrešite izzive tako, da sestavite 2D-lik ali 3D-piramido! 120
izzivov in trije igralni načini: 2D za starost od 6 let in 3D za 10
let. Priložena je igralna knjižica s slikovnimi izzivi in rešitvami. Več
težavnostnih stopenj. Od 6 do 99 let.
Bl. št.: 185495

50 točk

30 točk

redna cena: 39,99 €

redna cena: 10,99 €

50 točk

19,99 €
-50 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

7,49 €
-31 %
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Energija za pospeške.
Slovenski inovativni startup izdelki!
150 točk

-20 %

do
Lesena otroška igrača
LuckyOne, Lucky 3 in 1
Leseni poganjalec, tricikel in skiro v
enem. Primeren je za otroke od 18.
mesecev do 5. leta starosti. Omogoča
možnost prilagajanja potrebam, željam
in starosti vašega otroka ter tako raste z
njim skozi vse otroštvo.

1.790,00 €

1.590,00 €
1.430,00 €
za PK kartico zvestobe

za PK plačilno kartico

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

Bl. št.: 226505

30 točk

100 točk

-37 %

-24 %

15,90 €

179,90 €

9,90 €

134,99 €

QuickShoeLace – elastična
vezalka, ki se zapenja

Samonapihljivi sup
Sipaboards + gratis veslo
Sup s pomožnim električnim pogonom.
Set vsebuje zelo kakovostno zložljivo
karbonsko veslo, električni pogon,
baterijo, polnilnik, nahrbtnik, torbo in
varnostno vrvico.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol
klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 226210 - All-Rounder
Bl. št.: 226209 - Cruiser Drive

38

QuickShoeLace je elastična vezalka z
obročkom in univerzalne dolžine 1,2 m,
ki jo lahko prilagodite glede na čevelj.
Vezalke zdržijo dlje kot čevlji in jih lahko
pozneje prestavite. Kovinski delčki so
ponikljani, kar preprečuje korozijo.
Bl. št.: 226498 - turkizna
Bl. št.: 207115 - črna
Bl. št.: 226497 - roza neo
Bl. št.: 226496 - oranžna neo
Bl. št.: 226495 - zelena neo
Bl. št.: 226494 - siva
Bl. št.: 226493 - rjava
Bl. št.: 226492 - modra
Bl. št.: 207125 - srebrna
Bl. št.: 207124 - vijolična
Bl. št.: 207123 - bela
Bl. št.: 207122 - rdeča

Več na eshop.petrol.si

Gimnastična žoga John, 75 cm
Gimnastična žoga Soft John, na kateri lahko sedite ali
telovadite ter tako vadite ravnotežje. Velikost: 75 cm.
Bl. št.: 149587

30 točk
redna cena: 16,90 €

9,90 €
-41 %
Kajak + gratis veslo RotoAttivo LOL Basic
Kajak "sit on top". Nepotopljiv in primeren za začetnike. Vgrajen
kolešček za premikanje po suhem. Integrirana sedišča in ročaji, čep
za vodo. Veslo je vključeno. Dimenzija (D,Š, V): 300 cm x 80 cm x
40 cm. Teža 22 kg.
Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 19. 4. 2019 do 31. 5. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: 19. 4. 2019 do 15. 6. 2019.
Na vseh Petrolovih prodajnih mestih vplačate celotno kupnino za
izbran Kajak Roto Attivo. Prodajno osebje vam, po prejemu kupnine
oz. izvedenem nakazilu, izroči ustrezno listino, ki potrjuje prejem
kupnine, s katero nato v treh delovnih dneh pri dobavitelju uredite
dokumentacijo in dobavo plovila na želeni naslov v Sloveniji. Postopek
izdaje plovila boste prejeli v navodilih na potrdilu o prejemu kupnine.

150 točk
redna cena: 499,99 €

399,90 € -20 %
Miza za namizni tenis Kettler Axos Indoor 1
Namenjena je igralcem namiznega tenisa v prostem času in
različnim starostim rekreativnih športnikov. Dimenzija izdelka: 274
x 152,5 x 76 cm. Dimenzija zložene mize: 49 x 153 x 171 cm.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 147673

150 točk
redna cena: 279,90 €

188,90 €
-32 %
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Sončna očala Nes Piranha

Voziček marela Fillikid Explorer

Sončna očala Nes so odličen modni dodatek, prav tako pa
pomembna zaščita za oči pred sončnimi žarki in sevanjem.
Bl. št.: 186879 - modra
Bl. št.: 167221 - oranžna
Bl. št.: 167220 - črna

Otroški voziček Explorer je enostavno in kompaktno zložljiv na
majhno velikost po principu zapiranja dežnika. Primeren za otroke
od 6. meseca starosti oziroma do telesne teže 15 kg. Teža vozička
je 7,5 kg. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 226641 - siv z zvezdicami
Bl. št.: 226642 - bež-siv

50 točk

80 točk

redna cena: 29,98 €

redna cena: 89,99 €

Dežnik avtomatik 615-C, za moške in
ženske, črn

Družinski dežnik Mavrica, 16-panelni,
avtomatik

Zelo kakovosten moden dežnik za moške in ženske 615-C,
moden, v črni barvi, z gumijastim ročajem in gumijasto konico
špice. Premer odprtega dežnika: 107 cm. Dolžina: 86 cm.
Material: 100 % poliester.
Bl. št.: 226175

Družinski dežnik Mavrica s samodejnim upravljanjem v zelo lepih
pozitivnih barvah, visoke kakovosti, s 16 paneli in ergonomskim
ročajem. Premer odprtega dežnika: 110 cm. Dolžina: 92 cm.
Material: 100 % poliester.
Bl. št.: 157634

30 točk

30 točk

redna cena: 13,99 €

redna cena: 15,00 €

14,90 €
-50 %

8, €
45

40

59,90 €
-33 %

-39 %

7,50 €

-50 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Potovalni kovček Travel & more Prague ultralight
Izjemno lahek, zapiranje na zadrgo, na sprednji strani dodaten žep na zadrgo,
na zadnji strani prostor za vpis imena in naslova. Barva: črna. Garancija: 1 leto.
Prostornina: 30 l. Velikost: 50 x 40 x 20 cm. Teža: 2,6 kg. Bl. št.: 226170
Prostornina: 62 l. Velikost: 63 x 41 x 23 cm. Teža: 2,7 kg. Bl. št.: 226171
Prostornina: 91 l. Velikost: 73 x 46 x 27 cm. Teža: 3,3 kg. Bl. št.: 226172

50 točk

50 točk

80 točk

redna cena: 42,99 €

redna cena: 49,99 €

redna cena: 54,99 €

29, €
-30 %
90
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34, €
-30 %
90

38,00 €
-30 %
41

Sveže
se vedno
prileže
hot dog
+ napitek reFRESH breskev, 0,5 L

2,99 €

+ 30 točk

-30 %
redna cena: 4,44 €
Bl. št.: 226087

burger
z angus
govedino

-33 %
redna cena: 5,99 €
Bl. št.: 173490
Ne velja v Fresh MINI.

novo!
bagel
s sirnim
namazom

3,99 €

+ 30 točk

0,99 €

+ 30 točk

-33 %
redna cena: 1,49 €
Bl. št.: 224895

pica kraška, 30 cm
+ SAMOPOSTREŽNI NAPITEK
nektar natura, 0,5 L

4,99 €

+ 30 točk

-30 %
redna cena: 7,19 €
Bl. št.: 226085
Ne velja v Fresh MINI.

sendvič s
piščančjimi
prsmi
+ SMOOTHIE ŠPINAČA, 0,5 L

-32 %
redna cena: 5,88 €
Bl. št.: 226151

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

eFresh.si

3,99 €

+ 30 točk

izberite
obrok
izberite
lokacijo
prevzema
izberite
čas
prevzema
plačajte
naročilo

Funkcionalni napitek Refresh,
0,5 l, 4 + 2 gratis

Pivo Staropramen, 0,5 l, 6/1
Bl. št.: 130935

Slika je simbolična. Velja ob nakupu 6 kosov istega okusa.
Bl. št.: 225909 - breskev
Bl. št.: 225908 - bezeg
Bl. št.: 225910 - limona/limeta

30 točk
redna cena: 8,00 €

5,49 €
-31 %

30 točk
redna cena: 9,54 €

6,36 €
-33 %

Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Sendvič Super trio, Don Don, 210 g

Sendvič šoferski, Mlinotest, 260 g

Bl. št.: 226062

Bl. št.: 118952

30 točk

30 točk

redna cena: 3,35 €

redna cena: 3,65 €

2, €
29

44

-31 %

2,49 €

-31 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Študentska hrana brez rozin Kluth, 275 g

Študentska hrana mix premium Kluth, 300 g

Bl. št.: 152947

Bl. št.: 152945

30 točk

30 točk

redna cena: 4,45 €

redna cena: 4,75 €

Čokolada Dorina, riž, 220 g

Sladoled Planica, 1 l

Bl. št.: 80203

Bl. št.: 36244 - Planica
Bl. št.: 193863 - Planica, bela
Bl. št.: 226184 - Planica, tropic

30 točk

30 točk

redna cena: 2,99 €

redna cena: 5,39 €

3,56 €
-20 %

1, €
-46 %
59
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3,80 €
-20 %

3,39 €
-37 %
45

30 točk

30 točk

-30 %

-20 %
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-10 %

30 točk

-10 %

30 točk
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30 točk

-20 %

Za vse koncerte/dogodke.

-10 %

30 točk

Samo za prvih 500 kupcev.

-10 %

gr2019_petrol_katalog_145x68mm.pdf

30 točk

1
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17:01

30 točk

-10 %

Boat party

30 točk
redna cena: 39,00 €

9,00 €
-76 %

KOPANJE

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 19. 4. 2019 do 31. 5. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 19. 4. 2019 do 15. 6. 2019.

Termalni tempelj Atlantis

Terme Ptuj

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

Popolna spokojnost Termalnega templja
vas iz naglice vsakdana popelje v preprosto
uživanje. Pomirjajoč pogled na vodna
slapova in gejzirja, simfonija tople vode,
plavanja proti toku in masažnih šob.
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 €

Termalni Park s sedmimi bazeni,
toboganom in savnami (finska, turška
in savnanje v vinskem sodu). 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

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
E: termalni.park@terme-ptuj.si
I: www.shr.si

Terme 3000,
Moravske Toplice
Petrol klub cena za osebo:
Termalni park Terme 3000
30 Zlatih točk + 11,00 €/odrasli
Redna cena: 14,90 €/odrasli
30 Zlatih točk + 8,00 €/otroci
Redna cena: 10,90 €/otroci

do
-42
%

Kopališče Vespasianus
30 Zlatih točk + 13,30 €/odrasli
Redna cena: 19,00 €/odrasli
30 Zlatih točk + 10,15 €/otroci
Redna cena: 14,50 €/otroci

-46 %

-30 %

do

Terme Banovci
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

Terme Lendava, 		
kopanje in kosilo

Zdravilišče Radenci,
kopanje in savna

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.

30 točk

redna cena: 23,50 €/osebo

redna cena: 7,40 €/otroci/osebo*

5, € *
18

T: 02 513 14 40
E: terme.banovci@terme-banovci.si
I: www.sava-hotels-resorts.com/sl/banovci

-30 %

30 točk

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

-30 %

14,10 €

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

-40 %

doživetja
Tridnevni paket v Žusterni
2 x nočitev s polpenzionom v
dvoposteljni sobi za 2 osebi, neomejena
uporaba bazenov v Aquapark Hotelu
Žusterna, parkiranje v garažni hiši,
animacijski program. Samo na Petrolu:
neomejen vstop v savna park.

30 točk

184, € /2 osebi
00

T: 05 61 00 300; I: www.terme-catez.si
E: zusterna@terme-catez.si

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 19. 4. 2019 do 31. 5. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 19. 4. 2019 do 15. 6. 2019.
Potrebna je predhodna rezervacija.

3-dnevno doživetje v
Prlekiji v bungalovih Silva

Terme Vivat, 3-dnevni
wellness oddih

2 x nočitev z zajtrkom za dve osebi,
bograč, 1 x steklenica vina, celodnevno
kopanje v Termah Banovci, degustacija
vin v Zidanici Malek, degustacija
bučnega olja v oljarni, ogled lončarstva
Žuman.

Privoščite sebi in svojim najdražjim
oddih v objemu zdravilnih termalnih
vrelcev v Termah Vivat v Moravskih
Toplicah. Prepustite se popolnemu
razvajanju.

30 točk

30 točk

redna cena: 167,00 €/2 osebi

redna cena: 209,80 €/osebo/paket

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

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

102,00 €

99,90 €

-39 %

-52 %

Hotel Cerkno, 3-dnevni
termalni paket

Golf Arboretum, igranje
golfa za dve osebi

Pomlad na Mariborskem
Pohorju

2 x polpenzion, kopanje v Termah
Cerkno, 1x vstop v savno (1 h). Popust
za otroke po rednem ceniku. Ne velja v
terminu 16.do 19. 5. 2019.

Akcija Plača eden, igrata dva. Ob
plačilu 90 Eur igrata dva igralca. Velja
samo od ponedeljka do petka.

Uživajte v 3- ali 4-dnevnem
štirizvezdičnem udobju hotela Habakuk
sredi neokrnjene narave Mariborskega
Pohorja z vključenim polpenzionom in
velnesom.
Petrol klub cena za osebo/2 noči
30 Zlatih točk + 99,00 €
Redna cena: 192,00 €
Petrol klub cena za osebo/3 noči
30 Zlatih točk + 149,00 €
Redna cena: 288,00 €

30 točk
redna cena: 138,00 €/osebo

94, €
00

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

-48 %

30 točk
redna cena:140,00 €/2 osebi

90,00 €
-35 %

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

T: 02 234 43 00
E: booking@termemb.si
I: www.terme-maribor.si

-48 %

doživetja
Celodnevno kopanje
v Termalnem centru
Thermana Laško
Na kopanje in zabavo v Thermano Laško
pod edinstveno atraktivno stekleno
kupolo, vsak dan od ponedeljka do
četrtka, ob vsakem vremenu za samo
9,10 € na osebo. Ne velja v terminu 29.
4. do 5. 5. 2019.

30 točk

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 19. 4. 2019 do 31. 5. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 19. 4. 2019 do 15. 6. 2019.

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

30 točk

redna cena: 13,00 €/osebo

9, €
10

T: 03 734 89 03
E: termalni.center@thermana.si
I: www.thermana.si

redna cena: 13,00 €/otroci/osebo
T: 07 62 07 882
E: info@terme-catez.si
I: www.terme-catez.si

-30 %

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

do
-27
%

Terme Zreče: kopanje v
termalnih bazenih

Aplikacija EmergenSea za
pomoč na Jadranu

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

Z EmergenSea aplikacijo niste na morju
nikoli sami. Omogoča povezanost in
komunikacijo med navtiki. Z nakupom
aplikacije je zagotovljeno članstvo in
30 % popust na veljaven cenik storitev
EmergenSea 24-urne asistence za plovila
na Jadranu ter uporaba drugih družbenih
in varnostnih aspektov.

T: 03 757 60 00; E: terme@unitur.eu
I: www.terme-zrece.eu

T: 051 352 063; E: suzana@mim.si
I: www.mim.si, www.emergensea.app

-20 %

9,00 €

30 točk
redna cena: 50,00 €/osebo

33,00 €

-34 %

do
-31
%

CD-plošča
Severina – Halo
Severina – glasbena kraljica
Balkana je na veliko veselje svojih
oboževalcev objavila najbolj
pričakovani album leta Halo. Sedem
let po izidu zadnjega albuma se
bo na novem predstavila s 17
skladbami, med katerimi je 10 novih.
Bl. št.: 225069

30 točk
redna cena: 15,99 €

9,99 €

-37 %

Obiščite nas na
novi lokaciji v Celju!

SPET V!
CELJU

TipStop Vianor CELJE
Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje,
041/986 949

*

Nakup na
obroke

***

Ob nakupu 4 pnevmatik Nokian

PREJMITE

20€

kupon za premontažo*

Po pnevmatike
kupon za premontažo*
na Petrol!
Brezplačno zavarovanje
pnevmatik in asistenca
za vse člane Petrol kluba*
kupon za
premontažo
Vianor**

Nakup na
obroke***

*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 letnih 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. 3. do 31. 5. 2019. ***Za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

