Petrol klub katalog

Velja od 7. 6. 2019 do 31. 8. 2019 oziroma do odprodaje zalog.

Še več izdelkov na www.eshop.si
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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.
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Posebna ponudba za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.
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Izdelek lahko kupite le po predhodnem naročilu na prodajnem mestu
ali v spletni trgovini Petrol eShop.

Doživetja
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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.

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

Za najbolj zveste člane!

N O V O

Imetnike Petrol klub plačilne kartice še vedno razveseljujemo z brezplačnimi
ugodnostmi, ki jih lahko pridobite ob unovčenju 50 zbranih Zlatih točk.
Po novem pa bodo brezplačnih ugodnosti deležni tudi zvesti imetniki Petrol
klub kartice zvestobe! Podarili jih bomo vsem, ki nas boste obiskali vsaj 9-krat v
3 mesecih in pri nas natočili gorivo ali nakupili izdelke v skupni vrednosti vsaj 250 €.
Pogoj za pridobitev ugodnosti je izpolnjeno soglasje za obdelavo osebnih
podatkov za izdelavo osebnega profila za namen priprave prilagojenih ponudb.
Uredite ga v uporabniškem portalu Moj Petrol.

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 7. 6. 2019 do 31. 8. 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 Petrol eShop. Ponudba ne velja v trgovinah HopIN.
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Majhne cene, velika izbira.
Brezplačna dostava
na vse Petrolove
bencinske servise.

do
-25
%

do
-33
%

Garancija: 2 leti (do 3. 8.
2019 5 let z registracijo)
Možnost plačila na 10
obrokov za imetnike
plačilne kartice Petrol
kluba.

Garancija: 2 leti z
možnostjo podaljšanja
na 3 leta. Možnost
plačila na 3 obroke za
imetnike plačilne kartice
Petrol kluba.

RS54N3013SA

444

356

179

43

Ameriški hladilnik SAMSUNG
RS54N3013SA/EO
Za 200 Zlatih točk že od:
Bl. št.: 228740

1099,99 €

819, €
00

V košarico

Visokotlačni čistilec BOSCH
UniversalAquatak 130
Za 100 Zlatih točk že od:
Bl. št.: 228799

-40 %

-16 %

Možnost plačila na 5
obrokov za imetnike
plačilne kartice Petrol
kluba.

Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 4
obroke za imetnike
plačilne kartice Petrol
kluba.

Karaoke Bluetooth
zvočni sistem MANTA
SPK5032
Za 150 Zlatih točk:
Bl. št.: 228749

Super cene
za člane
Petrol kluba.

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

299,90 €

179, €
90

V košarico

119,90 €
V košarico

Električna rolka Koowheel FB1,
hitrost do 25 km/h
Za 100 Zlatih točk:
Bl. št.: 228772

179,99 €

159,99 €

133,99 €
V košarico

Za še več prihrankov si oglejte pestro ponudbo na www.eshop.si. Naročite preko računalnika ali
telefona 080 22 13 in prevzemite brezplačno na Petrolovih prodajnih mestih.

Plažni senčnik, 150 cm

Šotor Pop up, 145 x 100 x 80 cm

Ima bel steber, 8 kovinskih špic, platno iz najlona, alu prevleko na
spodnji strani in dve stranski zavesi.

Plažni šotor iz poliestra. Stabilna konstrukcija. Po izvleku iz
embalaže se sam odpre. V praktični torbi. Dimenzija: 145 x 100
x 80 cm.

Bl. št.: 228734

Bl. št.: 228736

-30 %

-27 %

30 točk

30 točk

redna cena: 19,90 €

redna cena: 12,99 €

Torba za plažo, 50 x 36 x 14 cm

Frizbi iz neoprena Fashy

Iz poliestra, z mehkimi bombažnimi ročaji v različnih
barvnih kombinacijah. Barve ni mogoče izbirati.
Bl. št.: 228742

Premer 30 cm, idealen za igro v vodi.

13,90 €

9,40 €

-14 %

Bl. št.: 160963

-56 %

30 točk

30 točk

redna cena: 6,99 €

redna cena: 14,99 €

Vodoodporna torbica Chameleon

Brisača za na plažo, velik flamingo,
90 x 170 cm

5,99 €

6,49 €

Omogoča vse funkcije na dotik.
Velikosti:
L: 10 x 16 cm,
XL: 11 x 18 cm
Bl. št.: 213227 - bela L
Bl. št.: 213225 - modra L
Bl. št.: 213226 - roza L
Bl. št.: 213224 - rumena L
Bl. št.: 213231 - bela XL
Bl. št.: 213229 - modra XL
Bl. št.: 213230 - roza XL
Bl. št.: 213228 - rumena XL

Premium kakovosti, velur žakard, izdelana iz 100 % bombaža.
Bl. št.: 228664 - črna
Bl. št.: 228668 - roza
Bl. št.: 228673 - zelena

-50 %

30 točk

50 točk

redna cena: 11,90 €

redna cena: 24,99 €

4,90 €
4

-58 %

12,49 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Napihljiva blazina flamingo

Napihljiva blazina mojito

Napihljivi flamingo rožnate barve ima premer 115 cm.

Blazina mojito jumbo, 183 x 100 cm, maksimalna nosilnost 80
kg, 2 zračni komori za maksimalno varnost.

Bl. št.: 228596 - flamingo

Bl. št.: 228597 - blazina mojito jumbo

50 točk
redna cena: 22,90 €

13,70 €
50 točk
redna cena: 22,90 €

13,70 €

-40 %

-40 %

Blazina labod Intex 57557NP,
130 x 102 x 99 cm

Blazina otok lubenica Intex
56283EU, 183 x 23 cm

Napihljivi labod bo popeljal vašega malčka v nove vodne
pustolovščine. 2 ročaja na blazini omogočata lažji oprijem. Izdelek
je primeren za otroke od 3. leta starosti.

Bl. št.: 228604

Bl. št.: 228606

-40 %

-48 %

30 točk

50 točk

redna cena: 19,99 €

redna cena: 38,99 €

Suho olje za porjavitev Coppertone
Tanning, 200 ml

Zaščitni losjon pred soncem
COPPERTONE ZF15, 200 ml

Zagotavlja lepo zagorelo kožo in je ne masti. Aloja
navlaži kožo, da je nežna in mehka. Posebna
formulacija za peščeno plažo.

Daje srednjo zaščito pred soncem. Vsebuje
izvlečke granatnega jabolka in E-vitamin,
zato bo koža nežna in lepo zagorela.

Bl. št.: 228613

Bl. št.: 179827

11,99 €

-28 %

19,99 €

-26 %

30 točk

30 točk

redna cena: 10,50 €

redna cena: 10,90 €

7,49 €

Še več izdelkov na www.eshop.si

7,99 €
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Napihljiva SUP deska Aqua Marina Thrive

Napihljiva SUP deska Aqua Marina Triton

Ultimativni vsestranski SUP Aqua Marina Thrive je lahko vodljiv,
okreten in stabilen. Dimenzija (D X Š X V): 315 x 79 x 15 cm.
Nosilnost je 135 kg. Garancija: 1 leto.

Napihljiva SUP deska Aqua Marina Triton je vsestranski SUP,
namenjen rekreativcem, ki radi raziskujejo in uživajo v daljših
turah. Dimenzija (D X Š X V): 340 x 81 x 15 cm. Nosilnost je 150
kg. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 228810

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

Bl. št.: 228811

200 točk

200 točk

redna cena: 519,00 €

redna cena: 539,00 €

EQUA Flowerhead LILY, EQUA Flowerhead
POPPY

Stekleničke EQUA Rhino, Elephant,
Chameleon, Flamingo, 600 ml

EQUA Flowerhead kolekcija stekleničk so inspiracija pomladi in
poletja, sonca in prebujanja v novo življenje. Imajo priljubljeno
stisnjeno obliko, narejene iz kvalitetnega borosilikatnega stekla v
EU. Silikonska zaščita stekleničke, velikost 550 ml.
Bl. št.: 228674 - Lilly
Bl. št.: 228675 - Poppy

EQUA bpa free steklenička, ima privlačen dizajn za otroke, trak za
nošenje, 100 % tesnjenje.
Bl. št.: 228678 - Rhino
Bl. št.: 228679 - Elephant
Bl. št.: 228682 - Chameleon
Bl. št.: 228683 - Flamingo

50 točk

30 točk

redna cena: 20,00 €

redna cena: 10,00 €

399,00 €
-23 %

11, €
-40 %
90

6

425,00 €
-21 %

5,99 €
-40 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Viseča mreža Hammock Svilanit
Material: 65 % bombaža, 35 % poliestra. Krčenje: 2–4 %. Uporaba kjer koli: v sobi, na terasi, vrtu, morju ali v
naravi. Dodatno ojačani robovi: za daljšo življenjsko dobo. Nosilnost mreže: do 120 kg. Dimenzija: 80 x 200 cm.
Bl. št.: 177717 - Hammock Summer (modra)
Bl. št.: 177719 - Hammock Sun (roza)

-30 %
30 točk
redna cena: 19,99 €

13,99 €
Repelent Orphea proti komarjem in klopom,
50 ml

Zaščitna krema Physioderm Physio UV 30,
100 ml

Repelent Orphea Safari formula v pršilu proti komarjem, tigrastim
komarjem in klopom z močnim delovanjem in zaščito do 8 ur. V
primerni žepni izvedbi. Deluje na osnovi naravne snovi citriodol.

Zaščitna krema za obraz in telo z napredno sestavo, ki nudi
dolgotrajno visoko UVA-zaščito s faktorjem SPF 30 tudi za zelo
občutljivo kožo. Vitamin E preprečuje prezgodnje staranje kože,
sistem fotostabilnega UV-filtra pa zmanjšuje možnost za nastanek
raka. Krema ima lahko strukturo, zaradi katere se hitro vpije
v kožo, hkrati pa je izredno vodoodporna in zato primerna za
uporabo na plaži.

Bl. št.: 228614

Bl. št.: 206028

-38 %

-20 %

30 točk

30 točk

redna cena: 8,90 €

redna cena: 8,00 €

Odganjalec os Waspinator

Repelent proti komarjem in drugim
insektom Zanzy out, 250 g

5,50 €

Visoko učinkovit odganjalec os na naraven način odžene vse
ose v premeru 6 m. Brez kemikalij in drugih neučinkovitih pasti.
Obesite ga kjerkoli zunaj, vzamete ga lahko tudi s seboj na
piknike ali kampiranja. Preprosto za uporabo.
Bl. št.: 196641

-26 %

6,40 €

Naraven in nestrupen. Uporaba je možna zunaj (učinkuje na
2-4 m2) ali v zaprtih prostorih (na 20 m2).
Bl. št.: 161654

-50 %

30 točk

50 točk

redna cena: 6,12 €

redna cena: 39,99 €

4,50 €

Še več izdelkov na www.eshop.si

19,99 €
7

Žoga za odbojko Mikasa
VS170W

Odbojkarska žoga Mikasa
V330W

Uradna odbojkarska žoga
Mikasa V200W

Nov model lahke in odporne žoge iz pene
EVA, primerna za odbojko v dvorani, na
mivki in za igre v vodi. Lažja, 160–180 g.
Lepljena, brez šivov. Velikost: 5.

Nov model žoge za tekmovanja in
treninge. Composite, lepljena, brez
šivov. Velikost: 5.

Nov model uradne odbojkarske žoge
vseh tekmovanj v okviru FIVB, CEV,
olimpijskih iger IN OZS. Composite,
lepljena, brez šivov. Velikost: 5.

Bl. št.: 228731

Bl. št.: 228730

Bl. št.: 228729

50 točk

50 točk

80 točk

redna cena: 29,90 €

redna cena: 49,90 €

redna cena: 89,90 €

21, €
-28 %
50

35, €
-28 %

Žoga za odbojko Bondi, neopren,
vel. 5/220 mm
Žoga za odbojko Bondi, vel. 5/220 mm, iz neoprena, primerna
tudi za igro v vodi.
Bl. št.: 226735

-33 %

64,00 €
-28 %

90

Nogometna žoga Competition
Sintetično usnje, št. 5/220 mm, 400–420 g.
Bl. št.: 226736 - zelena
Bl. št.: 228849 - siva

-45 %

30 točk

30 točk

redna cena: 8,90 €

redna cena: 11,90 €

Speedminton set Hudora HD-55

Igrača, set loparja z žogico

Speedminton je vedno bolj priljubljena igra za poletne
dni. Gre za različico badmintona. Loparji so kompaktni,
žogice nekoliko težje, zaradi česar zunaj veter manj
moti igro. Set vsebuje dva loparja, torbo in žogice.

Velikosti 18,5 cm. Material: neopren. Primerno za otroke od 3.
leta.

5,90 €

6,50 €

Bl. št.: 228851

Bl. št.: 161704

-42 %

-35 %

50 točk

30 točk

redna cena: 34,90 €

redna cena: 7,90 €

19,89 €
8

5,10 €

Še več izdelkov na www.eshop.si

Nahrbtnik MIKASA - Slovenia volleyball team
MT78.036
Športni nahrbtnik dimenzij 32 x 20 x 48 cm. Nahrbtnik ima
dva ločena predela za shranjevanje, ter žep za iPad, telefon,
dokumente. Stranski mrežasti žep ima prostor za športni bidon.
Bl. št.: 229003

50 točk
redna cena: 36,99 €

25,90 €
-29 %
Kapa s šiltom MIKASA MT260.029
Športna kapa s šiltom MIKASA v modri barvi. Kapa ima možnost
prilagoditve velikosti.
Bl. št.: 228882

Odbojkarski ščitniki za kolena MIKASA
MT6.036
Profesionalni odbojkarski ščitniki za kolena Mikasa temno modre
barve in velikosti L/XL (senior). Izredno fleksibilni, elastični.
Sestava: 79 % poliester, 11 % rajon, 10 % guma.
Bl. št.: 228888

50 točk
redna cena: 37,99 €

30 točk
redna cena: 19,99 €

13, €
-30 %
90

Še več izdelkov na www.eshop.si

25,99 €
za PK kartico zvestobe

18,90 €

do
-50
%

za PK plačilno kartico

9

Igrača pištola

Mehki naboji 20/1, 50187

Srednje velikosti s priloženimi 6 mehkimi naboji iz pene. Velikost:
40 x 5 x 18 cm.

20 mehkih nabojev iz pene za uporabo v veliki, srednji ali majhni
pištoli.
Bl. št.: 228618

Bl. št.: 228617

-44 %

-50 %

30 točk

30 točk

redna cena: 12,49 €

redna cena: 2,99 €

6, €

1,49 €

99

Igrača vodna puška Space mega blaster,
+/– 60 cm
Bl. št.: 228612

Vodni baloni s samodejnim tesnilom
Priporočena starost od 8 let. V paketu je 100 raznobarvnih
balonov.
Bl. št.: 228610

-41 %

-27 %

30 točk
redna cena: 3,90 €

30 točk

2,29 €

redna cena: 10,90 €

7,90 €
Set X-shot Bug Attack, lansirnik, ŠK. 30748

Igrača kolebnica s števcem, 2,1 m

Vsebuje pištolo velikosti cca 27,5 cm, dve žuželki, lansirnik in 12
mehkih izstrelkov.

Bl. št.: 228854 - zelena
Bl. št.: 228853 - modra
Bl. št.: 228852 - oranžna

Bl. št.: 218036

50 točk
redna cena: 41,90 €

20,90 €

-36 %

za PK kartico zvestobe

17,90 €
za PK plačilno kartico

10

do
-57
%

30 točk
redna cena: 3,90 €

2,49 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Punčka iz blaga Luna Petunia, 35 cm

Luna Petunia, set Amazia garden

Bl. št.: 226412

Set Amazia garden vsebuje figuro Luna, barvite rastline in
magično ogledalo v skali.
Bl. št.: 226408

-30 %

-31 %

50 točk

30 točk

redna cena: 22,90 €

redna cena: 15,90 €

15, €

10,90 €

90

Hamster hrček 2 + burger hiška, baterijski
30509

Nova linija »Hamsters in a House 2« vsebuje: 1 x baterijski hrček, 1
x burger večerja, 3 x hrana, 1 x voziček, 1 x miza, 1 x jedilni list, 2
x stol, 1 x steza križišče, 6 x ukrivljena steza, 1 x ravna miza, 1 x
kotna steza. Hrček ima že vstavljene baterije.
Bl. št.: 218028

Nado Standard-Super Whisker BL. 35583
Vsebuje vrtavko Nado, pripomoček za razstavljanje, sprožilec in
nazobčano vrvico za izstrelitev.
Bl. št.: 223355

-31 %
50 točk

30 točk

redna cena: 31,90 €

redna cena: 13,90 €

21, €

10,90 € -21 %

Daljinsko vodeni policijski avto, rdeč, 50188

Set Sweet art za izdelovanje sladolednih
lučk, 1660

90

Bl. št.: 228616

Realistična tovarna sladolednih lučk, kjer lahko otrok uporabi za
izdelavo sladolednih napitkov, kot so mleko, kakav, pomarančni
sok ipd. Set vključuje napravo za izdelovanje sladoleda,
dekorativne plastične palčke, modelčke in recepte.
Bl. št.: 228620

-51 %
30 točk
redna cena: 15,89 €

8,99 €

30 točk

-43 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

redna cena: 19,49 €

9,49 €
11

Set tatujev Glitza fashion – express
yourself, 50214
Komplet vsebuje vse, kar potrebujete za ustvarjanje bleščečega
nakita in priljubljenih dodatkov. Vsebina škatle: 2 posodici z
bleščicami (vsaka po 1g), 2 lista s tatuji, čopič, navodila.
Bl. št.: 228619

Lesena gugalnica JS
Lesena gugalnica z
opornicami za dodatno
varovanje otroka. Prečke
so povezane z varnostnim
trakom. Maksimalna
obremenitev: 15 kg. Dolžina
vrvi: 130 cm. Odprtina
gugalnice: 25 cm x 25 cm.
Bl. št.: 228825

30 točk
redna cena: 19,99 €

15,90 €
-20 %
30 točk
redna cena: 11,98 €

9,49 €

za PK kartico zvestobe

12,90 €
za PK plačilno kartico

do
-35
%

Ležalnik FreeOn
Otroški ležalnik z nastavljivim hrbtnim naslonom, tritočkovnim varnostnim pasom in prikupnim igralnim lokom z mehkimi igračkami, ki urijo
otrokove motorične sposobnosti; otroka z nežnim vibriranjem in prijetno glasbo pomirja in uspava. Primeren za otroke od rojstva do 9 kg. Pralna
prevleka za enostavno vzdrževanje. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 228823 - cirkus
Bl. št.: 228824 - opica

50 točk
redna cena: 49,90 €

29,90 €
-40 %
12

Še več izdelkov na www.eshop.si

Zvezek A4 s črtami, BM
M68 5/1
Set 5 zvezkov, format A4, črte, 42-listni.
Različni motivi.
Bl. št.: 149001

-50 %

Okrogla peresnica TC

Globus Falcon, 30 cm,
NP-30

Peresnica Target omogoča varno
shranjevanje pisal, risalnih in drugih
šolskih pripomočkov.
Velikost: 21 x 9 x 9 cm..

Globus v slovenskem jeziku, vsebuje
lučko; prikazuje geoografsko in politično
karto, fi 30 cm.

Bl. št.: 228837 - grafitno-zelena 17392
Bl. št.: 228836 - music 17391

Bl. št.: 228841

-72 %

-31 %

30 točk

30 točk

50 točk

redna cena: 5,10 €

redna cena: 8,98 €

redna cena: 43,98 €

2,55 €

Še več izdelkov na www.eshop.si

2,45 €

29,98 €

Št. storitve: 4443

13

Nahrbtnik Street Round Cat White

Nahrbtnik TC Basic straps

Ovalni nahrbtnik Street Cat White je primeren za prosti čas. Z
ojačano zadrgo in naramnicami. Dimenzija: 26 x 14 x 45 cm.

Nahrbtnik Target je odličen pripomoček za mlade, saj ga bodo
lahko uporabljali za šolo in prosti čas. Velikost: 44 x 31 x 16 cm.
Bl. št.: 228834 - music, 17401
Bl. št.: 228835 - grafitno-zelen, 17403

Bl. št.: 228630 - bel
Bl. št.: 228631 - roza

-40 %

-52 %

50 točk

50 točk

redna cena: 29,89 €

redna cena: 24,98 €

17,90 €

11,99 €

Nahrbtnik Puro Byday

Univerzalni sleeve za prenosnik Puro 15''

Nahrbtnik Puro Byday je vodoodbojen nahrbtnik z mnogimi
večnamenskimi žepi za prenosnike do 15,6'', tablice in osebne
predmete. Ima zunanja vrata USB, uporabna za polnjenje
elektronskih naprav. Ima oblazinjen ročaj, ramenske trakove in
hrbtno stran. Garancija: 1 leto.

Univerzalni ovitek Clever Sleeve je torbica za prenosnike do
velikosti 15''. Izdelana je iz zaščitnega in mehkega materiala na
dotik ter opremljena z udobnim notranjim žepom za shranjevanje
dodatkov, kot je USB-kabel ali polnilnik. Garancija: 1 leto.

Bl. št: 228805 - siv
Bl. št.: 228804 - rumen

-47 %

Bl. št.: 228807

-47 %

80 točk

80 točk

redna cena: 65,99 €

redna cena: 29,99 €

34,90 €
14

15,80 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Prenosnik Acer Aspire 3 A315-41G-R2EU
Ponaša se z velikim nebleščečim zaslonom Full HD (1920 ×
1080) z diagonalo 39,6 cm (15,6''). Poganja ga procesor AMD
Ryzen 3 2200U. Pomnilnik s kapaciteto 4 GB pa bo v kombinaciji
s SSD-diskom kapacitete 256 GB poskrbel za odlično odzivnost in
hitrost. Garancija: 1 leto za pravne, 2 leti za fizične osebe (baterija
6 mesecev).
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice
zvestobe.

Bl. št.: 228862

Bluetooth naglavne slušalke Philips
SHB3075
Elegantne in kompaktne slušalke Philips BASS+ poskrbijo za
izjemne in poskočne nizke tone. Čudovit videz, izjemen zvok in
vrhunska cena. Brezžične slušalke s povezavo Bluetooth za vse,
ki želijo slišati več nizkih tonov brez dodatne okorne opreme.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 228902 - bele
Bl. št.: 228467 - rdeče
Bl. št.: 228465 - črne
Bl. št.: 214316 - modre

200 točk

50 točk

redna cena: 549,90 €

redna cena: 49,90 €

Pametni hišni asistent Google Home Mini,
Charcoal

Adapter Google Chromecast 3, Charcoal

475,00 €
-13 %

Povezava: 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 Ghz) Wi-Fi, Bluetooth 4.1.
Zvočnik, mikrofon. Priklop: Micro USB. Podprti operacijski sistemi:
Android 5.0 in več, iOS 9.1 in več. Barva: temno siva. Dimenzija:
98 x 42 mm. Teža: 173 g. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 228763

33,90 €
-32 %
Videoizhod HDMI. Maksimalna ločljivost predvajanja: do 1080 p
60 fps. Wi-Fi-standardi: 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz). Priključki:
HDMI, Micro-USB. Napajanje: USB ali vtičnica. Barva: črna.
Dimenzija: 52 x 13,8 mm. Teža: 40 g. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 228760

80 točk

80 točk

redna cena: 54,99 €

redna cena: 53,99 €

44, €
-18 %
99

Še več izdelkov na www.eshop.si

40,99 €
-24 %
15

LED-TV Manta 43LUA29L, 4K-UHD, 43''

LED-TV Manta 65LUA79M, 4K-UHD, 65''

43'' (diagonala 109 cm). Najsodobnejša izvedba televizije s
tehnologijo 4K-UHD in neverjetno pametnim sistemom Android,
DLED, vrhunski panel HDR10, trgovina Play/Youtube/Netlix …, CI,
Hotel Mode, Dolby Digital Plus. Garancija: 2 leti.

Diagonala 165 cm. Najsodobnejša izvedba televizije s tehnologijo
4K-UHD in neverjetno pametnim sistemom Android, DLED,
vrhunski panel HDR10, trgovina Play/Youtube/Netlix …, CI, Hotel
Mode, Dolby Digital Plus, WiFi. Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 228748

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

Bl. št.: 228847

150 točk

200 točk

redna cena: 379,90 €

redna cena: 799,00 €

Karaoke zvočnik JBL Partybox 300

Zvočna postaja JBL Charge 4

Teža: 15,84 g. Dimenzija: 31 x 32 x 69 cm. Povezljivost:
Bluetooth. Baterija: litij-ion 74,88 Wh (enako kot 7,2 V 10400
mAh). Čas polnjenja: 5 ur. Čas predvajanja: do 18 ur (se
spreminja glede na vsebino in glasnost uporabe). Garancija: 1
leto.

Moč zvočnikov: 30 W RMS. 7500 mAh polnilna Li-ion baterija
omogoča do 20 ur predvajanja. Charge 4 je opremljen z robustno
zasnovo, vodotesno zunanjostjo IPX7 in prihaja v kompletu
povsem novih barv. Garancija: 1 leto.

259,00 €
-31 %

589,00 €
-26 %

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

Bl. št.: 228816

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

Bl. št.: 228817 - rdeča
Bl. št.: 228818 - modra

150 točk
redna cena: 499,99 €

379,90 €

100 točk
redna cena: 179,99 €

za PK kartico zvestobe

349, € -30 %
90

za PK plačilno kartico

16

do

134,95 €
-25 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Foto-knjiga z mehkimi platnicami

Foto-knjiga s trdimi platnicami

Z unovčitvijo 50 točk si pridobite BON za 25% popust, 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% popust, 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

50 točk

50 točk

redna cena: od 14,00 €

od 10, € -25 %
50

redna cena: od 24,00 €

od 18,00 € -25 %

Instantni digitalni fotoaparat Kodak Mini
shot 2, črn

Kamera Home Guard HGWIP-812 WiFi IP,
1080p Full HD

Kamera združuje visokokakovostne barvne fotografije s takojšnjim
tiskanjem z digitalnimi pripomočki, kot so barvne kontrole, filtrirni
učinki in povezljivost Bluetooth ™, zaradi česar je idealna rešitev
za fotografiranje in urejanje fotografij. Garancija: 1 leto.

Visokokakovostna brezžična kamera WiFi IP. Odlična kakovost
posnetkov. Full HD 1080p. Upravljanje na daljavo s telefonom
ali računalnikom. Dvosmerna komunikacija, vrtljiva 300° / 60°,
nočno snemanje, senzor gibanja, MicroSD do 128GB. Opozorila
na telefon. Garancija: 1 leto.

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

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

Bl. št.: 228770

Bl. št.: 228695

100 točk
redna cena: 139,99 €

111,90 €

100 točk
redna cena: 139,90 €

za PK kartico zvestobe

99, €
90

-28 %
do

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

69,90 €
-50 %
17

Športne slušalke JBL Endurance Sprint, črne

Pametna ura GPS Garmin Instinct

Brezžične slušalke za vse vrste športnih aktivnosti. Posebna
tehnologija TwistLock zagotavlja, da vam ne bodo padale iz
ušes. Za udobno nošnjo pa skrbi tehnologija FlexSoft. Mikrofon
in gumb za prostoročno telefoniranje in poslušanje glasbe.
Vodoodporen certifikat IPX7, ki omogoča intenzivno uporabo tudi
za daljše treninge. Baterija zdrži do 8 ur. Magnet omogoča lažje
shranjevanje in uporabo brez zapletanja. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 228819

Vzdržljiva pametna ura za avanture, GPS, GLONASS, Galileo,
Bluetooth, vodotesna do 100 m, 3-osni kompas, barometrski
višinomer, navigacijske funkcije s funkcijo TracBack®,
spremljanje utripa z zapestnim merjenjem, profili za različne
športe. Garancija: 2 leti.

50 točk

150 točk

redna cena: 49,99 €

redna cena: 304,99 €

Pametna zapestnica Chameleon BW26

Adrenalinski spust po sankališču Zlodejevo
na Rogli

35,90 €
-28 %
BW26 je visokokakovostna pametna zapestnica. Povežete jo s
telefonom prek Bluetootha. Meri srčni utrip, krvni tlak in kakovost
spanca. Šteje korake in porabljene kalorije. Opozarja na klice in
SMS-sporočila. Deluje prek aplikacije. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 228757

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

Bl. št.: 228813 - Sunburst (rumena)
Bl. št.: 228814 - Lakeside Blue (modra)

259,90 €
-14 %

Zlodejevo, 1.360 m dolgo vijugasto sankališče, ki že v imenu
obljublja drugačno izkušnjo. Med pohorskimi smrekami boste
drveli do 40 km/h.
Petrol klub cena za osebo:
30 Zlatih točk + 5,10 €/odrasli
Redna cena: 6,00 €/odrasli
30 Zlatih točk + 3,83 €/otroci
Redna cena: 4,50 €/otroci
Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do 31. 8.
2019. Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do
15. 9. 2019.
T: 03 757 71 00
E: rogla@unitur.eu
I: www.rogla.eu

50 točk
redna cena: 39,90 €

18,90 €
-52 %
18

-15 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Gorsko kolo Legoni Reaction

Univerzalno magnetno držalo za kolo

Gorsko kolo Legoni Reaction ima 26-colska kolesa z ALU-obroči,
kovinski ovir, 21 prestav, disk zavore in vzmetene sprednje vilice.

Univerzalni magnetni nosilec 4smarts UltiMAG Bikemag. Močni
magnetni nosilec s kombinacijo prožnih trakov, zagotavlja varno
držanje vašega telefona ter rotacijo z vrtenjem 360° in kotom
obračanja 90°. Primerno za telefone do 6,4''.
Bl. št.: 228812

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

Bl. št.: 228871

30 točk
redna cena: 17,90 €

redna cena: 249,90 €

169,90 € -32 %

9,99 €
-44 %

Svetilka za kolo Buster 100 Sigma

Nosilec za 3 kolesa Winny plus Menabo

Moč: 120 lumnov. 6 načinov osvetlitve. Polnjenje: z USB. Vidnost:
35 m. Teža: 62 g.
Bl. št.: 228750

Montaža: na kljuko avtomobila. Za montažno ni potrebno orodje.
Material: nerjavno jeklo/alu. Barva: srebrna/črna. Enostaven
dostop do prtljažnih vrat vozila. Namembnost: prevoz 3 koles.
Nosilnost: maks. 45 kg. Certifikat o ustreznosti: NSAI/TÜV.

150 točk

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

Bl. št.: 228752

150 točk
redna cena: 390,00 €

30 točk
redna cena: 24,95 €

17, €
-28 %
90

Še več izdelkov na www.eshop.si

239,00 €
za PK kartico zvestobe

do
219,00 € -43
%
za PK plačilno kartico

19

Plinoklin in plin v 10 kg jeklenki Plindom
Plinoklin je plastični izdelek (ABS/TPE), ki je namenjen
zaustavljanju premikanja plinske jeklenke v prtljažniku
avtomobila.

j
V ted
bi
u
pon n le
pli
0 €!
19,8

Bl. št.: 214786

30 točk
redna cena: 30,80 €

22,61 €
-26 %
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

20

2,19 €
-33 %

-24 %

0,69 €

-30 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

Plinski žar Campingaz Expert Super OPP

Vžigalni gel Petrol, 1 l

Površina za pečenje ima mrežo dimenzije 49 x 29 cm iz
emajliranega jekla; 2 plinska gorilnika iz jekla skupne moči 7
kW s pločevino za zaščito gorilnika. Žar je opremljen z vžigom
piezo, termometrom na pokrovu in dodatno segrevalno mrežo.
Dimenzija: 800 x 420 x 1200 mm. Garancija 2 leti.

Vžigalni gel za enostaven in varen prižig
ognja na žaru ali v kaminu.
Bl. št.: 208828

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

Bl. št.: 164472

30 točk
redna cena: 5,90 €

4,10 €

za PK kartico zvestobe

3,50 €
za PK plačilno kartico

100 točk

do
-40
%

redna cena: 149,90 €

99,90 €
-33 %
15 delni set s priborom Pick&Go

Papirnate brisače

Domiselno sestavljiv set za piknike, kampiranja, potovanja, ki ga
lahko nesete na rami. 15-delni set vsebuje 4 krožnike, 4 kozarce,
4 komplete jedilnega pribora, cedilo, stojalo za kozarce in posodo
s pokrovom, ki služi shranjevanju hrane. Izdelki so med seboj
povezani z nastavljivim trakom. Brez BPA, oznaka ecoBiB, 81%
izdelka narejeno iz bio osnovanega materiala / sladkorni trs.
Bl. št.: 228211 - modro- zelen
Bl. št.: 228262 - vijoličasto-bež
Bl. št.: 228263 - modro-bež

100 % celuloza, 2-slojne, bele.

80 točk
redna cena: 69,90 €

29,90 € -57 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Bl. št.: 89700 - 500 listne Brico&casa
Bl. št.: 89521 - 330 listne Hobby&casa

Brico&Casa:

Hobby&casa

30 točk

30 točk

redna cena: 5,15 €

redna cena: 2,79 €

3,85 €
-25 %

1,95 €
-30 %
21

Kombinirano kladivo 800 W SDS+

Električni cepilnik drv ISKRA LS8000B

Elektropnevmatsko kombinirano kladivo. Kladivo je odlično za
vrtanje v beton in zidake s premerom luknje od 4 do 26 mm.
Moč: 800 W. Št. vrtljajev: 0–1.500/min. Št. udarcev: 0–5.500 /
min. Udarna energija: 2,6 J. Vrtanje (les/kovina/beton): 30/13/26
mm. V opremi so večpozicijski gumirani stranski ročaj, omejilnik
globine in trpežen kovček Tstak. Garancija: 3 leta ob podaljšanju.

Enostaven za uporabo, samostoječ. Sila cepljenja: 80 kN (8 t).
Dolžina lesa: največ 500 mm. Premer lesa: od 80 mm do največ
350 mm. Cepilni hod: 470 mm. Hitrost predtoka: približno 0,038
m/sek. Hitrost povratnega teka: cca 0,163 m/sek. Napajanje
400V AC/ 3N~+PE/50 Hz 5.2A. Garancija: 2 leti.

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

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

Bl. št.: 228714

Bl. št.: 228669

200 točk
redna cena: 999,90 €

150 točk

639,00 €

redna cena: 295,96 €

177,90 €
-39 %

za PK kartico zvestobe

do
599,00 € -40
%
za PK plačilno kartico

Aku vrtalnik/vijačnik Black + Decker, 18 V, s
priborom
Vrtalnik je idealen za vrtanje v les, kovino ter primeren za delo
z različnimi materiali. 10 položajev sklopke zagotavlja natančno
kontrolo vrtanja v različne materiale. LED delovna lučka osvetljuje
delovno površino. Gumiran ročaj zagotavlja dober in mehak
oprijem za varno in udobno uporabo. Moč: 18 V, 2.0 Ah Li-Ion.
Navor: 40 Nm. Število vrtljajev: 0–360/1–400/min. Zmogljivost
vrtanja (les/kovina): 25/10 mm. V opremi: 120 kosov pribora in
kovček. Garancija: 2 leti.

Fen za vroč zrak, 1750 W
Fen za vroč zrak KX 1650 je idealen za odstranjevanje barve,
lakov in lepil, je samostoječ, lahek in praktičen. Ima 2 nastavitvi
temperature in pretoka zraka. Kabel v dolžini 2 m. Moč: 1750 W.
Delovna temperatura: 460/600 °C. Pretok zraka: 570/740 l/min.
Masa: 0,60 kg. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 187195

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

Bl. št.: 228718

100 točk
redna cena: 172,40 €

122,90 €

50 točk
redna cena: 32,84 €

za PK kartico zvestobe

107, € -37 %
90

za PK plačilno kartico

22

do

20,50 €
-37 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik
Makita DHP458RFJ

Olje za motorne žage Petrol Verigol Bio Plus,
4l

Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve. Kompaktna
in lahka zasnova. Hitrovpenjalna glava. Kovinska zasnova
zobnikov. Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober
oprijem. Izboljšana zaščita pred prahom in vodo. Prikaz stanja
akumulatorja. Kompakten in lahek. 4-polni motor. Napetost
akumulatorja 18 V. Kapaciteta 3,0 Ah. Baterija LI-ion. 2 mehanski
hitrosti. 2 akumulatorja. Polnilec. Plastični kovček. Garancija: 1
leto + podaljšanje na spletnem mestu Makita na 3 leta.

Je namenjen vsem vrstam motornih žag, zaradi oprijemljivosti
(tvorjenje nitk) je še posebej prilagojen zahtevam modernih
motornih žag, ki dosegajo visoke vrtilne hitrosti. Primerno je za
zimsko in letno obdobje. Odlično ščiti pred korozijo in nizka točka
tečenja in dobre oksidacijske lastnosti pa preprečujejo zalepitev
verige. Verigol Bio Plus je biološko razgradljivo olje.
Bl. št.: 105059

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

Bl. št.: 228702

200 točk
redna cena: 559,99 €

307,90 €
-45 %

30 točk
redna cena: 16,34 €

12,20 €
za PK kartico zvestobe

11,40 €

do
-30
%

za PK plačilno kartico

Lepilo za les ali lepilni trak Gorilla glue

Sirkova metla z ročajem, 142 cm

Lepilo za les, primerno tako za domačo kot profesionalno
uporabo. Zelo močno trajno, vododporno PVA-lepilo. Za zunanjo in
notranjo uporabo. Posuši se v prozorno barvo.

5 x vezana metla iz visokokvalitetnega sirka, z ročajem 142 cm.
Bl. št.: 5855

Izjemno močen lepilni trak bele barve, primeren za notranje
in zunanje leplenje in popravila. Odporen na UV in vlago.
Bl. št.: 198313 - lepilo za les Gorilla, 236 ml
Bl. št.: 198306 - bel lepilni trak Gorilla, 10 m

30 točk
redna cena: 6,50 €

3,90 €
-40 %
30 točk
redna cena: 5,99 €

3,59 €
-40 %
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Klasični vzglavnik Dormeo Dream Catcher,
40 x 60 cm

Klasični vzglavnik Dormeo Dream Catcher,
50 x 70 cm

Izdelan je iz prevleke za vzglavnike iz 100 % bombaža s polnilom,
zelo podobnim perju, ki je idealno za odlično podporo, puhasto
mehkobo in udobno spalno okolje skozi vse leto. Ima stransko
zadrgo, tako da se lahko količina polnila v blazini poveča ali
zmanjša.
Bl. št.: 228756

Izdelan je iz prevleke za vzglavnike iz 100 % bombaža s
polnilom, zelo podobnim perju, ki je idealno za odlično podporo,
puhasto mehkobo in udobno spalno okolje skozi vse leto. Ima
stransko zadrgo, tako da se lahko količina polnila v blazini
poveča ali zmanjša.
Bl. št.: 228761

-50 %

-50 %

30 točk

50 točk

redna cena: 19,99 €

redna cena: 29,99 €

Premium vzglavnik Dormeo Dream
Catcher, 50 x 70 cm

Vzmetnica Dormeo Dream Catcher,
160 x 200 cm

S polnilom iz pravega perja je kot nalašč za odlično podporo,
puhasto mehkobo in udobno spalno okolje skozi vse leto.
Žakarjev pokrov daje blazini poseben razkošen pridih.

Zasnovana je za vse, ki želijo izkoristiti vse prednosti, ki jih
ponujata narava in tehnološko napreden material. Jedro je
izdelano iz visoko-kakovostne pene nove generacije Ecocell®, ki
je zasnovana za odlično udobje spanja.

9,99 €

Bl. št.: 228765

14,99 €

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

Bl. št.: 228794

-50 %
50 točk
redna cena: 49,99 €

150 točk

24,99 €

redna cena: 399,99 €

Nadvložek Dormeo Dream Catcher 4 + 1,
90 x 200 cm

Vzmetnica Dormeo Dream Catcher,
90 x 200 cm

Dodatno udobje za vašo posteljo. 4 cm pene Ecocell® in 1
cm spominske pene za optimalno podporo in udobje. 5 con
udobja. Mehka in močna vpojna viskozna vlakna. Sistem Airx
ob strani zagotavlja izjemno zračnost in poskrbi za optimalno
spalno okolje. Nedrseča podlaga.
Bl. št.: 228787

Zasnovana za vse, ki želijo izkoristiti vse prednosti, ki jih
ponujata narava in tehnološko napreden material. Jedro je
izdelano iz visoko-kakovostne pene nove generacije Ecocell®,
ki je zasnovana za odlično udobje spanja.

199,99 € -50 %

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

Bl. št.: 228792

-50 %
80 točk

150 točk

redna cena: 99,99 €

redna cena: 239,99 €

49,99 €
24

119,99 € -50 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Posteljnina Victoria

Posteljnina Naomi

Kakovostna bombažna posteljnina Victoria je modnega videza z
vzorčastim potiskom in napisi. Zapiranje z zadrgo. Barva: modra.
Pralna na na 40 °C. 100% bombaž.

Dotik razkošja s posteljnino Naomi. Moderen vzorčast dizajn in
prevladujoči rdeče-sivi odtenki.Posteljnina Naomi ima tako na
prevleki za vzglavnik kot na odeji všito trpežno zadrgo. Pralna na
40 °C. 100 % bombaž.

Posteljnina Harmony

Posteljnina Melody

Posteljnina Hamony vas bo navdušila z vzorčastim potiskom,
za dodatno razvajanje vaše kože pa bo poskrbel kakovosten in
mehek bombaž. Zapiranje z zadrgo. Pralna na 40 °C. 100%
bombaž.

Posteljnina Melody vas bo očarala z elegantnim dizajnom in
diskretnim vzorcem, za dodatno razvajanje vaše kože pa bo
poskrbel kakovosten in mehek bombaž. Zapiranje z zadrgo.
Pralna na 40 °C. 100 % bombaž.

Dimenzija 50 x 70 cm / 140 x 200 cm

Dimenzija 2 x 50 x 70 cm / 200 x 200 cm

Bl. št.: 228705 - Melody
Bl. št.: 228700- Harmony
Bl. št.: 228701 - Victoria
Bl. št.: 228708 - Naomi

Bl. št.: 228704 - Victoria
Bl. št.: 228709 - Naomi

50 točk
redna cena: 39,90 €

23,94 €

-40 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

80 točk
redna cena: 59,90 €

35,94 €

-40 %

25

Pralni prašek in detergent Persil

Mehčalec za perilo Ornel, 3 l

Bl. št.: 147659 - Pralni prašek Lavender Freshness, 3,9 kg za 60 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.: 197924 - Ornel by Faks, 3 l (108 pranj)
Bl. št.: 147269 - Ornel Mystery Night, 3 l

30 točk

30 točk

redna cena: 19,99 €

redna cena: 7,35 €

10,99 €
-45 %

3,67 €

Gel Rex Color, 3 l, 60 pranj

Prašek FAKS

Bl. št.: 206065 - Color, 3 l, 60 pranj
Bl. št.: 221713 - Provence Lavander &
Jasmine, 3 l, 60 pranj

Bl. št.: 149861 - Pralni prašek Faks
Aquamarine, 9 kg (90 pranj)
Bl. št.: 149475 - Pralni prašek Faks
SuperAktiv, 9 kg (90 pranj)

30 točk

50 točk

redna cena: 14,99 €

redna cena: 21,99 €

7, €
-50 %
49

-50 %

10,99 €
-50 %

Mehčalec Silan, 2,775 l

Pralni prašek in detergent Faks Micellar

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

Bl. št.: 197922 - Pralni prašek Faks Micellar, 7 kg (70 pranj)
Bl. št.: 197923 - Gel za strojno pranje perila Faks Micellar, 4,5 l

30 točk
redna cena: 6,99 €

3, €
99

-42 %
26

30 točk
redna cena: 17,66 €

8,40 €
-52 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

WC-obešanka Bref, 2 x 50 g

BioMio bio tekoči detergent, 1500 ml

Bl. št.: 173694 - Bref Premium Color Aktiv Flowers
Bl. št.: 202833 - Bref Premium Perfume Switch Apple-Water lily

Bl. št.: 228599 - BioMio bio sensitive: Ekološki tekoči detergent
BioMio za občutljivo perilo
Bl. št.: 228598 - BioMio bio: Ekološki tekoči detergent in bio
odstranjevalec 2 v 1

30 točk
30 točk
redna cena: 4,49 €

2, €
-40 %
69

redna cena: 9,99 €

6,90 €

za PK kartico zvestobe

4,90 €

do
-50
%

za PK plačilno kartico

Higienski vložki s krilci Always

Set Himalaya

Bl. št.: 228623 - Always Ultra Sensitive Normal vložki Quattro
pakiranje - 40 kosov v pakiranju
Bl. št.: 228621- Always Ultra Normal vložki Quattro pakiranje 40 kosov v pakiranju
Bl. št.: 228622- Always Ultra Super vložki Quattro pakiranje 32 kosov v pakiranju

Nežni piling za vsakodnevno
umivanje obraza, 150 ml, in
večnamenska krema, 50 ml
Bl. št.: 228626

30 točk

30 točk

redna cena: 5,79 €

redna cena: 7,99 €

4, €
-13 %
99

Urejevanik Remington PG6160 E51 Groom
Kit Lithium
Rezila s titan. prevl. 5 nastavkov, 5 fiksnih glavnikov 1, 5, 3, 6, 9, 12
mm. 1 nastavljiv glavnik (2–20 mm). Vertikalen glavnik za dlake na
telesu. Litijsko napajanje – brezžično. Garancija: 3 + 1 leto.
Bl. št.: 228904

5,99 €
-25 %
Set Cuba Gold mini
Vodica po britju z razpršilom,
100 ml, dezodorant za telo v
pršilu, 200 ml, leseno vedro.
Bl. št.: 228625

80 točk

30 točk

redna cena: 61,99 €

redna cena: 13,40 €

39, €
-35 %
99

Še več izdelkov na www.eshop.si

9,99 €
-25 %
27

Vgradni pomivalni stroj Candy CDI 2DS52

Pralni stroj Indesit BWE 81683X WSSS DE

Energijski razred A++. Zmogljivost 15 pogrinjkov. 9 programov, 6
temperatur pomivanja, zamik vklopa, kratki program, hitri program.
Sistem Aquastop, EcoBio program omogoča prihranek energije.
Poraba energije / leto: 273 kW. Poraba vode: 10 l. Glasnost 43 dB.
Dimenzija (V x Š x G): 82 x 59,8 x 55 cm. Garancija: 2 leti.

Energijski razred A+++. 16 programov. Zmogljivost pranja 8 kg.
1600 obr./min., inverterski motor. Aqua stop cev, Fuzzy logic prilagajanje porabe količini perila, prikazovalnik časa, Push&Wash
- hitra izbira prednastavljenega programa. Zamik vklopa. Certifikat
Woolmark gold. Dimenzija: 85 x 59,5 x 60,5 cm. Garancija: 2 + 3
leta jamstva ob registraciji.

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.: 228666

Bl. št.: 228697

INDESIT
A
B
C
D
E
F
G

A+
A
B
C
D
E
F

BWE 81683X WSSS DE

A
A
A
A
A
A
A

A ++
A+
A
B
C
D
E

196
kg

11594

8

52 dB
ABCDEFG

85 dB

2010/1061

150 točk

150 točk

redna cena: 379,99 €

redna cena: 499,99 €

Sušilni stroj Whirlpool WTD 950B BK EU

Vgradna pečica Beko BIM24300BP

Kondenzacijski sušilni stroj, energijski razred B. Kapaciteta 9 kg,
tih Inverter motor, prikazovalnik časa. Boben: 112 l. Zamik vklopa
do 24 ur. Posebni programi: Anti Alergy, Baby, jeans, lažje likanje,
svila, srajce, hitri program. Nadzor vlažnosti. Tih Inverter motor.
Možnost direktnega odvoda vode v odtok. Indikator polne posode
za vodo. Garancija: 2 leti + 3 leta ob registraciji.

Vgradna pečica Beko BIM24300BP navdušuje s svojo veliko
prostornino 71 litrov, sedmimi programi peke, trikratno
zasteklitvijo vrat, hladilnim ventilatorjem, elektronskim
upravljanjem, osvetlitvijo notranjosti in peko s pomočjo žara. Ima
ugrezne gumbe. Garancija: 2 leti + 3 leta jamstva.

329,99 €
-13 %

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

Bl. št.: 228746

WHIRLPOOL

299,99 €
-40 %

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

Bl. št.: 223095

WTD 950B BK EU

616

á

9

149

69

*

ABCDEFG
392/2012
20../..

150 točk

150 točk

redna cena: 499,00 €

redna cena: 599,99 €

349, €
-30 %
00

28

399,90 €
-33 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Podpultni hladilnik VOX KS 1110

Mini hladilnik VOX KS 0610

Energijski razred: A+. Prostornina hladilnika: 80 l. Prostornina
zamrzovalnika: 10 l. Barva: bela. Nastavljiva smer odpiranja vrat.
Osvetljena notranjost. Dimenzija (V x Š x G): 840 x 480 x 500
mm. 2 polici, 3 odlagalne površine na vratih. Garancija: 5 let.

Energijski razred: A+. Klimatski razred: ST (18–38 °C). Raven
hrupa: 41 dB. Prostornina hladilnika: 46 l. Dimenzija naprave (V
x Š x G): 510 x 440 x 470 mm. Notranjost hladilnika: 1 polica, 1
polica na vratih. Barva: bela. Garancija: 5 let.

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

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

Bl. št.: 198475

Bl. št.: 198466

80 točk
redna cena: 99,99 €

82,90 €
100 točk
redna cena: 169,99 €

109,00 € -35 %
Prostostoječi hladilnik RFDP215A+ Frigelux
Energijski razred: A+. Skupna prostornina: 207 l, hladilni del neto
prostornina 166 l, zamrzovalni del neto prostornina 41 l. 2 stekleni
polici, predal za zelenjavo, 3 police na vratih, odpiranje vrat levo/desno,
nastavljivi nogi, zamrzovalna zmogljivost 2 kg / 24 h. Poraba energije/
leto: 217 kWh. Glasnost: 40 dB. Shranjevanje ob izpadu električne
energije 15 h. Dimenzija (V x Š x G): 143 x 55 x 55 cm. Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 7 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

za PK kartico zvestobe

74,90 €

do
-25
%

za PK plačilno kartico

Električna grelna pipa WELL WATERFALL,
3000 W
Pretočna električna pipa WELL Waterfall za toplo vodo z
LED-zaslonom je odlična rešitev za vročo vodo v samo nekaj
sekundah. Uporabljate jo kjerkoli (kuhinja, kopalnica, letna
kuhinja, garaža ...). Moč: 3000 W. Temperatura vode: 30–60 °C.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 227936

Bl. št.:228667

150 točk
redna cena: 259,99 €

214,99 €
-17 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

80 točk
redna cena: 59,90 €

29,90 € -50 %
29

Indukcijski kuhalnik enojni VIPS-0487 Vorner
Indukcijski kuhalnik z enim kuhališčem se ponaša z močjo 2000
W in 8 prednastavljenimi programi. Kuhalnik je eleganten in
tanek. 8 nastavitev temperature: od 60 do 240 °C. 8 nastavitev
moči: 300–2000 W. Upravljanje na dotik. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 223275

Aparat za pripravo sladoleda PC-ICM1140
PROFI COOK
Aparat za pripravo sladoleda, zamrznjenega jogurta in sorbeta.
Ohišje iz nerjavnega jekla. LED-zaslon. Digitalni časovnik z
avtomatskim izklopom. Čas priprave (sladoled): 20–45 min. Za
pripravo do 1800 ml sladoleda. Močan in tih motor. Garancija:
2 leti.
Bl. št.: 228764

80 točk

80 točk
redna cena: 59,99 €

redna cena: 69,99 €

39,99 € -33 %

39,99 € -42 %

Ledomat EWB3526 Clatronic

Kompaktni kuhinjski aparat Bosch
MCM4100

Kompaktni ledomat za hitro in preprosto izdelavo ledenih kock.
2,2-litrski rezervoar za vodo. Izdela do 15 kg ledenih kock na
dan (do 9 ledenih kock v pribl. 10 min.). Enostavno elektronsko
upravljanje. Moč: 150 W. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 3 obroke za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 228766

Kompaktni univerzalni kuhinjski aparat za pomoč pri kuhi in peki.
Zaradi predala za pribor prihrani prostor. Vsestranski z več kot 35
funkcijami. Z 800-W motorjem je idealen za stiskanje agrumov
in pripravo smutijev/mlečnih napitkov z mešalnikom. Garancija:
2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 228808

100 točk
redna cena: 199,99 €

133,90 €

100 točk
redna cena: 128,90 €

za PK kartico zvestobe

115, € -42 %
00

za PK plačilno kartico

30

do

84,99 €
-34 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Aparat za mletje mesa ProPower Bosch
MFW45020
Zmogljiv nastavek za mletje mesa za hitro in zanesljivo
vsakodnevno predelovanje. Hitra predelava s pomočjo močnega
500-W motorja – 2,7 kg/min. Prilagodljiva uporaba – ne samo
za mletje mesa in rib, ampak tudi za pripravo mesnih kroglic in
klobas. Garancija: 2 leti.

Brusilnik nožev Delimano Brava 2 v 1
Brusilnik Brava Extreme 2 v 1 je narejen posebej za hitro in
učinkovito brušenje vseh vrst rezil, tudi nazobčanih. Sestavljajo
ga dva brusa, eden za brušenje topih rezil ter drugi za ostrino in
fino brušenje.
Bl. št.: 228747

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

Bl. št.: 228809

100 točk

30 točk

redna cena: 132,90 €

redna cena: 19,99 €

79, € -39 %
99

Sesalnik brez vrečke Compact Power
Cyclonic, RO3729
Ciklonski način delovanja za večjo učinkovitost, ECO-motor z
močjo 750 W. Visoka dvojna učinkovita filtracija, glasnost 79 dB,
enostavno čiščenje posode (1,5 l), na ročaju integrirana ščetka za
čiščenje pohištva, dodan nastavek z ozko režo. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 228845

11,99 € -40 %
Kuharski nož Fiskars, 12 cm
Mali kuharski nož za različne namene z močnim rezilom, odličen
in priročen za kuhanje, piknik, zajtrk itd. Ergonomičen ročaj za
udoben in varen oprijem, vrhunsko japonsko jeklo. Dolžina rezila
12 cm, dolžina noža 24 cm.
Bl. št.: 222497

30 točk
redna cena: 16,00 €

100 točk

9,60 €
-40 %

redna cena: 129,90 €

59,90 €
-53 %
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Kruh Zlati hlebec, 500 g

Sladoled Viennetta, vanilja, 650 g

Bl. št.: 177433

Bl. št.: 50003

-16 %

-28 %

30 točk

30 točk

redna cena: 1,79 €

redna cena: 4,19 €

Sendvič šunka in sir XXL, Žito, 300 g

Pletenica čokolada in vanilja, 100 g

Bl. št.: 102604

Bl. št.: 194674

1,49 €

2,99 €

-12 %

-17 %

30 točk

30 točk

redna cena: 3,09 €

redna cena: 1,69 €

2,69 €

1,39 €

Kavne kapsule, 3 + 1 gratis
Kapsule za svežo pripravo doma! Izberete
lahko katerokoli kombinacijo okusov.
Bl. št.: 228313

14,07 €
(3,52 €/kos)

*Blagovna znamka ni v imetništvu
Petrola d.d., Ljubljana ali z njim
povezanih družb, slednji pa niso
ekonomsko povezani z imetnikom dane
blagovne znamke. Navedba blagovne
znamke služi zgolj opredelitvi namena
uporabe in značilnosti proizvoda.

Hladilna torba Antartica Cool box, 25 l
Visokokakovostna izolacija zagotavlja, da bo vsebina ostala hladna do 11 ur, če so bila živila predhodno ohlajena v hladilniku. Hladilni vložki
niso priloženi. Primerna tudi za 1,5-litrske plastenke. Dimenzije (D x Š x V): 36,3 x 19,3 x 32 cm.
Bl. št.: 161165 - modra
Bl. št.: 161166 - zelena
Bl. št.: 161167 - siva

30 točk
redna cena: 13,00 €

8,90 €
32

-31 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Peneče vino Sandara Sangria,
0,75 l

Špricar Radgonske gorice,
0,33 l, 6/1

Bl. št.: 228632

Bl. št.: 228562

-30 %

-41 %

30 točk

30 točk

redna cena: 6,99 €

redna cena: 10,14 €

4, €

5,94 €

89

Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Pivo Heineken brez alkohola,
0,33 l, 24/1

Ledena Kava na poti light, 12 x 230 ml
Bl. št.: 200372

Bl. št.: 228658

30 točk
redna cena: 30,96 €

redna cena: 15,99 €

20, € -32 %

9,99 €

Coca-Cola ali Fanta,
6 x 0,33 l, 5 + 1 gratis

Voda Dana, 6 x 1 l

99

-37 %

Bl. št.: 227145

Bl. št.: 198368 - Coca-Cola
Bl. št.: 198374 - Coca-Cola Zero
Bl. št.: 198371 - Fanta Orange

30 točk

30 točk

redna cena: 5,10 €

redna cena: 6,30 €

2,45 €

-51 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

2,99 €

-52 %
33

Klimatska naprava
Mitsubishi Electric AP 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:
• dostavo na dom in osnovno montažo,
• 3-letno splošno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

ENERGETSKE
REŠITVE ZA
VSE LETNE
ČASE

-195,81 €
100 točk
redna cena: 1.334,81 €

1.139,00 €
10 x 113,90 €
*Model: MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG
Blagovna številka: 202587

Klimatska naprava
VOX* 3,6 kW z montažo

Klimatska naprava
Daikin Perfera 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:
• dostavo na dom in osnovno montažo,
• 5-letno splošno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
moč (hladilna/grelna): 3,4 kW/4,0 kW,
energetska učinkovitost (hlajenje/gretje): A+++/A+++,
wifi - upravljanje na daljavo s telefonom,
hladilno sredstvo R32.

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

-286,06 €

-238,38 €

100 točk

100 točk

redna cena: 935,06 €

redna cena: 1.537,38 €

649, €
00

1.299,00 €

10 x 64,90 €

10 x 129,90 €

*Model: IVA5-12JR
Blagovna številka: 225911

*Model: FTXM35N + RXM35N9
Blagovna številka: 228628

080 22 34

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.

Ogrevalna toplotna črpalka
Daikin Altherma 3* z močjo 8 kW
• Vgrajen 230 L bojler za sanitarno vodo,
• izhodna temperatura do 65 °C,
• 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),
• 3-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

-883,92 €

-937,79 €

250 točk

250 točk

redna cena: 9.573,92 €

redna cena: 9.537,79 €

60 x 144,83 €

60 x 143,33 €

* Model:PUHZ-SHW112YAA + EHSC-YM9C

* Model: ERGA08D(A)V3 + EHVH08S23D9W

Sanitarna toplotna črpalka Orca Zeus*,
300 L, z montažo

Električno kolo
Leader fox Latona 26"

•
•
•
•

•
•
•
•

8.690,00 €

Za ogrevanje sanitarne vode,
300-litrski bojler,
možnost priklopa dodatnega vira ogrevanja,
energetska učinkovitost A.

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

8.600,00 €

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.

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

-544,66 €

-301,16 €

150 točk

150 točk

redna cena: 2.243,66 €

redna cena: 1.400,15 €

1.699, €

1.099,00 €

24 x 70,79 €

10 x 109,90 €

*Model: ZSW Plus 300 (1)

Blagovna številka: 193599

00

080 22 34

Odstranjevalec mrčesa
Sonax, 500 ml

Povezovalni trak, 10 m, 5-tonski
Povezovalni trak je vrhunske kakovosti. Ima mednarodni certifikat
kakovosti TÜV. Širina: 5 cm, dolžina: 10 m, moč (nosilnost): 5 ton.

Bl. št.: 8483

Bl. št.: 173879

30 točk

30 točk

redna cena: 6,99 €

redna cena: 19,90 €

11,90 €

4, €
90

-29 %

-40 %

Vitrex, letni, pripravljena mešanica, 3 l
Bl. št.: 122086 - pomaranča
Bl. št.: 158323 - vanilija
Bl. št.: 175676 - sivka
Bl. št.: 224952 - summer hemp

Avtošampon koncentrat
nano, 1 l, Premium
S formulo za veliko moč odstranjevanja
nečistoč, hitro odtekanje vode in sušenje
opranega avtomobila ter odbijanja
kapljic nečistoč.
Bl. št.: 201011

30 točk

30 točk

redna cena: 3,90 €

redna cena: 5,80 €

2,90 €
-25 %

Nov
poletni
vonj!

Krpe Armor All za čiščenje iz mikrovlaken,
6 kosov
Krpe vsebujejo poliester za čiščenje in poliamid za odstranjevanje
prahu in vlage s površin.
Bl. št.: 213562

4,05 €
-30 %
Dišava za avto Mr & Mrs Fragrance Cesare
Dišava traja +/-45 dni.
Bl. št.: 174714 - Vanilla
Bl. št.: 174717 - Cedar Wood
Bl. št.: 174718 - Colonial
Bl. št.: 174720 - Energy
Bl. št.: 174722 - Fresh Air
Bl. št.: 174724 - Pepper Mint

30 točk
redna cena: 7,90 €

30 točk
redna cena: 5,98 €

4,50 € -24 %
36

5,50 €
-30 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Čistilo za notranje
obloge Sonax, 500 ml
Bl. št.: 45800

Vetrobransko senčilo CARPOINT, 130 x 60 cm
Proti pregrevanju armaturne plošče in predmetov v avtomobilu ob
vročih poletnih dneh.
Bl. št.: 116943

30 točk
redna cena: 10,50 €

5,90 €

30 točk
redna cena: 5,70 €

-43 %

2,95 € -48 %

Senzor za parkiranje avta Home Guard
HGWGP-580

Senzor za parkiranje Home Guard omogoča popolnoma enostavno
parkiranje vašega vozila. Lučke vas opozarjajo na razdaljo od
ovire. Enostavna montaža. Deluje na baterije. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 228677

1 kW, odstranljiv, pralni filter. Dve okenci za nivo vode. Neonski
indikator za vklop. Pokrov s tečajem za enostavnost polnjenja.
2 skodelici in žlici, ki se shranjujejo znotraj grelnika. Garancija:
2 + 1 leto.
Bl. št.: 228903

50 točk

50 točk

redna cena: 39,90 €

29, €
90

redna cena: 22,99 €

za PK kartico zvestobe

25,90 €

Potovalni grelnik vode RHB 23840-70
Travel Kettle 1.0, 0,85 l

do
-35
%

11,99 €
-47 %

za PK plačilno kartico

Prenosni FM-oddajnik PROMATE
SmarTune-3

Motorno olje Petrol Premium
Power 5W-40 4l

USB-priključek. Brezžična povezava Bluetooth, FM. Predvajanje
formatov MP3, WAV. Daljinski upravljalnik. 1 AUX-vhod. Garancija:
1 leto.

Bl. št.: 106490

Bl. št.: 228815

50 točk
redna cena: 42,10 €

25,20 €
50 točk
redna cena: 36,99 €

19,90 € -46 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

za PK kartico zvestobe

do
21,00 € -50
%
za PK plačilno kartico
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Potovalni kovček 		
Travel & More, 110 l

Potovalni kovček 		
Travel & More, 72 l

Kabinski kovček 		
Travel & More, 38 l

Potovalni kovček Travel & More 17K090
C TU z notranjim organizatorjem, štirimi
vrtljivimi kolesi (360°) in TSA-ključavnico,
ultra lahek. Material: umeten. Prostornina:
110 l. Teža: 4,45 kg. Barva: turkizna.
Oblikovano v Sloveniji. Garancija: 1 leto.

Potovalni kovček Travel & More
Bellgrade 17K090 B TU, srednji.
Prostornina: 72 l. Barva: turkizna.
Izjemno lahek, z notranjim
organizatorjem, štirimi vrtljivimi kolesi
(360°) in TSA-ključavnico. Velikost:
69 X 45 X 27 cm. Material: umeten.
Teža: 3,7 kg. Oblikovano v Sloveniji.
Garancija: 1 leto.

Kabinski kovček Travel & More
Bellgrade 17K090 A TU. Barva: turkizna.
Material: umeten. Velikost: 55 X 36 X
22 cm. Teža: 2,6 kg. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 228650

Bl. št.: 228648

Bl. št.: 228649

80 točk

80 točk

80 točk

redna cena: 69,99 €

redna cena: 64,99 €

redna cena: 59,99 €

42, €
-38 %
90

39, €
-38 %

36,90 €
-38 %

90

Potovalni sušilnik las HT3009 PROFI CARE

Transporter Nomade Lux 1

Kompaktni potovalni sušilnik las. Zložljiv ročaj. Dve nastavitvi
temperature/moči. Odstranljiva oblikovalna šoba, vrtljiva za 360 °.
Hladno sušenje za bolj elastične lase. Zaščita pred pregrevanjem.
Zanka za obešanje. Moč: 1400 W. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 228516 - črn
Bl. št.: 228512 - bel

Transporter Nomade Lux 1 je primeren za mačke, pse manjših
rasti in male hišne ljubljenčke. Odlikujejo ga zapiranje s
kovinskimi vratci, ročaj za lažji prenos in opcija za varnostni pas
pri transportu. Dimenzije (D x Š x V): 48 x 32 x 32 cm.
Bl. št.: 223881- sivo-oranžen
Bl. št.: 223883 - svetlo siv
Bl. št.: 223882 - sivo -moder

30 točk

30 točk

redna cena: 17,99 €

redna cena: 15,99 €

8, €
-50 %
99
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9,90 €
-38 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Avtopranje L, XL ali
XXL do 20 % ceneje!

točk

60 %
-20

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.

točk

30
%
-10

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 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 %

Za klasična vozila
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 %

Ogled kobilarne z doživetjem Postani šepetalec konjem in kosilom (2 odrasli osebi in do 3 otroci)
Dan poln doživetij v Kobilarni Lipica. Oglejte si kobilarno s 439-letno tradicijo in doživite pristno bližino konjev in psihologijo dela z njimi. Čudovit
dan zaključite s kosilom v Hotelu Maestoso.
Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do 31. 8. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do 15. 9. 2019.
Potrebna je predhodna rezervacija.
T: 05 739 16 96; E: booking@lipica.org; I: www.www.lipica.org

30 točk
redna cena: 105,00 €

89,00 €
-15 %

NOVO!
Možnost
nakupa
darilnih bonov
za Lipico.

Aleks Humar
Večkratni državni
rally prvak

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

Nakup na
obroke

Po pnevmatike
na Petrol!

Kar je dobro za zimo, ni tudi za poletje. Z
letnimi pnevmatikami poleg manjše obrabe
poskrbite tudi za krajšo zavorno pot in manjšo
porabo goriva. Ni še prepozno, izberite jih zdaj.

WETPROOF

Nova kraljica mokrih cest in
zmagovalka testov.

od

Izkazala se je z najboljšo zmogljivostjo
pri zaviranju na mokri podlagi v
preskusu in odličnimi lastnostmi pri
upravljanju vozila na mokrem cestišču.

42,40 €

Preizkuševalci so pohvalili tudi njeno
obnašanje na suhem cestišču in
poudarili, da je pnevmatika Nokian
Wetproof zanesljiva in na suhem
cestišču tudi zlahka upravljiva.

Michelin
Primacy 4

Nokian
Powerproof

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

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

od

74,70 €

Več pnevmatik na www.eshop.si

od

72,80 €

Napolnite
klimo pri
nas!

O
DARIL

na
Kopailsača
r
XXL b

Servis in polnjenje avtoklim v vrhunskih delavnicah Vianor.
Ugodne cene ter vrhunske in hitre storitve.

www.petrol.si

Vabljeni v naše delavnice! 36x po celi Sloveniji.

Ponudba polnjenja avto klime zajema: praznjenje, čiščenje, polnjenje, vakumiranje, pregled, vnos novega olja in barvila ter testiranje delovanja sistema. Velja za polnitve s
hladilnim plinom R134a do vključno 750 g. Ponudba ne zajema mehanskih in električarskih popravil. Količina daril je omejena. Akcija velja do 31. 8. 2019.

www.petrol.si/tipstop

www.vianor.si

facebook.com/Vianor-Slovenija

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 z družino

106 €

30 točk + 98 €

Premium družinsko

136 €

30 točk + 128 €

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.

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do 31. 8. 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. 9. 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 7. 6. 2019 do 31. 8. 2019.
Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba v vseh poslovalnicah
Generali in pri pogodbenih partnerjih do 1. 10. 2019.
2-krat 10 % popust na PaketDom
ali PaketDom RENT
Ob unovčenju 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

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.

KOPANJE

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do 31. 8. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do 15. 9. 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 + 12,00 €/odrasli
Redna cena: 15,90 €/odrasli
30 Zlatih točk + 9,00 €/otroci
Redna cena: 11,90 €/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

Rimske terme, celodnevno
kopanje in savna + kosilo

Terme Lendava, 		
kopanje in kosilo

Zdravilišče Radenci,
kopanje in savna

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

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

30 točk

redna cena: 46,00 €/osebo

redna cena: 23,50 €/osebo

redna cena: 7,40 €/otroci/osebo*

26, €

5, € *

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

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

18

20

-36 %

30 točk

-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 7. 6. 2019 do 31. 8. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do 15. 9. 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, triurno
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.apartmaji-silva.com

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

102,00 €

99,90 €

-39 %
Vogel v zeleni preobleki
Povratna vožnja z nihalko na Vogel,
dobrodošlica v restavraciji Panorama,
panoramska vožnja s štirisedežnico na
Orlove glave, kosilo v okrepčevalnici
Orlove glave.

30 točk
redna cena: 41,50 €/osebo

33, €
20

T: 04 572 97 21
E: blagajna@vogel.si
I: www.vogel.si

-20 %

-52 %

Golf Arboretum, igranje
golfa za dve osebi

Najem bungalova 4 +2
Rogla***

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

Najem bungalova ali apartmaja
(vključena posteljnina in brisače), kopanje
v bazenu Hotela Planja, vstop v savne
Wellnessa Planja ali Wellnessa Natura
z vključenimi programi vrtinčenja zraka
in pilingi 30 % ugodneje, termalna
doživetja v bazenih Term Zreče 50 %
ugodneje, program aktivnosti za male in
velike. Najkrajši čas bivanja: 3 dni/2 noči.
Doplačilo za končno čisščenje.
Petrol klub cena za osebo/dan
30 Zlatih točk + 81,90 €
Redna cena: 91,00 €

30 točk
redna cena:140,00 €/2 osebi

90,00 €
-35 %

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

T: 03 757 71 00
E: rogla@unitur.eu
I: www.rogla.eu

-10 %

DOŽIVETJA
Vodno mesto Atlantis,
dnevna vstopnica za
Deželo savn
Vstopnica za Deželo savn vključuje
poleg koriščenja 12 tematskih savn v
Deželi savn tudi 3x vstop v Svet doživetij
in 3x vstop v Termalni tempelj.
Petrol klub cena za osebo:
30 Zlatih točk + 23,80 €/odrasli
Redna cena: 34,00 €/odrasli

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do 31. 8. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 7. 6. 2019 do 15. 9. 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 €/otroci/osebo
T: 01 585 21 20, 01 585 21 21
E: vodnomesto@btc.si
I: www.atlantis-vodnomesto.si

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

do
-30
%

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

do
-27
%

3-dnevni eBike paket v
Termah Cerkno

Terme Cerkno, celodnevna
kopalna karta

Odkrijte skrite poti z električnim kolesom
ob spremstvu vodiča in doživite prelepe
razglede. Sprostite se v zavetju Term
Cerkno in se razvajajte ob pestri
kulinarični ponudbi Hotela Cerkno. V ceni
je 3-dnevni paket, 2 x polpenzion, 1 x
vodena tura z električnimi kolesi.

V Cerknem se v sklopu Hotela Cerkno
nahajajo edine slovenske terme v zavetju
Julijskih Alp.

Petrol klub cena za osebo/odrasli
30 Zlatih točk + 169,00 €
Redna cena: 189 €

Vikend, prazniki:
30 Zlatih točk + 7,00 € odrasli
Redna cena: 13,00 €/odrasli
30 Zlatih točk + 6,00 €/otroci
Redna cena: 9,00 €/otroci

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

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

-10 %

9,00 €

Petrol klub cena za osebo:
Delavniki:
30 Zlatih točk + 6,00 €/delavniki
Redna cena: 9,50 €/delavniki

-46 %

do
-31
%

Terme Dolenjske Toplice,
celodnevno kopanje s
kosilom
Izkoristite dan v Termah Dolenjske
Toplice in si privoščite kopanje s
kosilom, kjer vam podarimo 1 x
brezalkoholno pijačo. Novost poletja:
Balnea FUN: vodni tobogani za nora
poletna doživetja!
Petrol klub cena za osebo:
30 Zlatih točk + 24 €/odrasli
Redna cena: 33,50 €/odrasli
30 Zlatih točk + 15,00 €/otroci
Redna cena: 29,50 €/otroci
T: 08 20 50 300
E: booking@terme-krka.si
I: www.terme-krka.si

do
-49
%

30 točk

-10 %

-10 %

30 točk

30 točk

-10 %

30 točk

-10 %

Popusti ne veljajo za koncert Marcusa Millerja, Stanleyja Clarka, Vlada Kreslina, muzikala Briljantina in Mamma Mia!

30 točk

-10 %

30 točk

#Zmajevo Srce

30 točk

-15 %
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30 točk

-10 %

-10 %

30 točk

SAMO ZA ČLANE
PETROL KLUBA
N O V O

N O V O

Ugodni nakupi iz Petrol
klub kataloga

Nabor brezplačnih
izdelkov

Vsak sedmi izdelek
zastonj

Nizke cene, velika izbira in
vedno atraktivna, sezonska
ponudba. V Petrol klub
katalogu boste našli številne
skrbno zbrane izdelke in
storitve po izjemno ugodni
ceni. Imetniki Petrol klub
plačilne kartice boste lahko
svoje nakupe plačali z
zamikom, kot člane naše
plačilne družine zvestobe pa
vas čakajo še dodatni,
neverjetni popusti.

Člani Petrol kluba lahko
svoje Zlate točke zamenjate
tudi za izbran nabor
brezplačnih izdelkov iz naše
bogate ponudbe za vas in
vaše vozilo. Poiščite jih na
vseh Petrolovih prodajnih
mestih pod oznako "To pa ni
cena - 0€!"
Ne pozabite tudi na izdelke
samo za 1€, pod oznako "To
pa je cena - 1€!"

Ljubitelji zdravih in svežih
napitkov, pozor!

N O V O

V Petrolu je 6 včasih lahko
enako 7. Člane kluba za 6
popitih smoothijev iz
programa Fresh nagradimo
z brezplačnim sedmim
napitkom.

N O V O

Žreb za najbolj zaželene
vstopnice

Za najbolj zveste imetnike
Petrol klub kartice zvestobe!

Nižji račun elektrike in
zemeljskega plina

Vas mika razprodan koncert ali
prireditev? Vsake tri mesece
najzvestejše člane Petrol
kluba, ki so obenem odjemalci
Petrol Elektrike ali Zemeljskega plina, povabimo v žreb
vstopnic iz nabora športnih,
glasbenih in zabavnih
dogodkov na voljo v ponudbi
Petrol Ticket.

Vse imetnike navadne Petrol
klub kartice, ki nas obiščejo
vsaj devetkrat v treh mesecih in
opravijo nakupe v skupni višini
vsaj 250 € bomo nagradili z
brezplačnimi izdelki na kartico,
posebej izbranimi samo za vas.

Ste vedeli, da lahko z nakupi
na Petrolu poskrbite tudi za
ugodne cene Petrol Elektrike
in Zemeljskega plina? Svoje
Zlate točke lahko po izteku
akcijske ponudbe vedno
unovčite za nižje mesečne
račune Petrol energentov.

Pogoj: Podano soglasje za
obdelavo osebnih podatkov za
izdelavo osebnega profila za
namen priprave prilagojenih
ponudb. Soglasje uredite v
Mojem Petrolu.

Pogoj: Podano soglasje za
obdelavo osebnih podatkov
za izdelavo osebnega profila
za namen priprave prilagojenih ponudb. Soglasje uredite
v Mojem Petrolu.

SVEŽE
SE VEDNO
PRILEŽE
HOT DOG MINI
+ SAMOPOSTREŽNI NAPITEK
NEKTAR NATURA, 0,5 L

1,49 €

+ 30 točk

-45 %
redna cena: 2,70 €
Bl. št.: 228637

Ni na voljo v Fresh MINI.

TOPLI SENDVIČ
Z JAJCEM

-25 %
redna cena: 3,99 €
Bl. št.: 138552

2,99 €

+ 30 točk

Ni na voljo v Fresh MINI.

SENDVIČ Z MOZZARELLO
PRIPRAVLJEN S
KRUHOM BREZ KVASA
+ NAPITEK ADEZ MANDELJ
IN PASIJONKA, 250 ML

3,20 €

+ 30 točk

-30 %
redna cena: 4,59 €
Bl. št.: 228657

4

oke
vrste m en
m
e
s
vrste

SOLATA S PIŠČANČJIM
FILEJEM IN TOAST
ŠUNKA IN SIR
+ SOLATNI PRELIV BALSAMICO
75 ML

3,89 €

+ 30 točk

-21 %
redna cena: 4,94 €
Bl. št.: 228656

PRESTA S SOLJO, 100 G
+ SVEŽE IZTISNJEN POMARANČNI
SOK V PLASTENKI, 0,25 L

-32 %
redna cena: 3,24 €
Bl. št.: 228654

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

eFresh.si

2,19 €

+ 30 točk

IZBERITE
OBROK
IZBERITE
LOKACIJO
PREVZEMA
IZBERITE
ČAS
PREVZEMA
PLAČAJTE
NAROČILO

POHITITE, UJEMITE
MOČ SONCA IN
VRHUNSKE NAGRADE.

GA
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nja

ST
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5 le t

Z
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1. nagrada: električni skuter Eco strela
2. nagrada: električno kolo Leader fox
3. nagrada: klimatska naprava Vox

POLO

Nadgradite svoj dom s Petrol sončno
elektrarno in si zagotovite pripadajočo
električno omarico za le 1 €. Prvih 200 kupcev
pa bo vključenih tudi v nagradno žrebanje.

