Velja od 1. 3. 2019 do 15. 4. 2019 oziroma do odprodaje zalog.

Petrol klub katalog
Prihajajo
lepi dnevi!

Za dom

12

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.

Multimedija

24

Brezplačna dostava do vrat objekta ob predhodnem naročilu in
plačilu na bencinskem servisu.

Na poti

29

S potrdilom Petrol kluba izkoristite in poravnate ugodnost pri
izbranem zunanjem partnerju.

Oddih in zabava

38

Obročno odplačevanje za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Fresh in prehrana

46

Posebna ponudba za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Za najmlajše

49

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

Lepota in zdravje

51

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

Vrt in orodje

6

Brezplačne ugodnosti za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe!
Kava na poti M
smučarski zajtrk
Fresh kraška pizza, 30 cm
Čaj na poti
rogljiček z lešnikovo kremo
energijska pijača Q Drink
Fresh burger losos
osvežilec zraka Q
Fresh palačinka XXL nutela banana
Fresh smoothie goji jagode/maca, 0,25 l
Vsako četrtletje vam na vašo Petrol klub plačilno kartico naložimo posebej za vas prilagojen nabor brezplačnih ugodnosti za vse člane naše plačilne
družine zvestobe z urejenim GDPR soglasjem za pošiljanje prilagojenih ponudb. Ugodnosti v trenutnem četrtletju lahko imetniki kartice izkoristite na
vseh naših prodajnih mestih do 30. 4. 2019. Vaša GDPR soglasja preverite na 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 1. 3. 2019 do 15. 4. 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.

mBills Garmin Pay
Plačuj z mBills - zdaj tudi z uro!
Za plačilo potrebuješ le kartico mBills Mastercard® in Garmin uro!
Kartica mBills Mastercard je prva in edina v Sloveniji, ki jo lahko uporabiš za
plačevanje z Garmin urami!
Uporabljaj mBills in plačuj z mBills Garmin Pay brezplačno!

vívoactive® 3 Music
Bl. št.: 222022 - granitno/modra

vívoactive® 3 Music
Bl. št.: 222020 - črna

vívoactive® 3
Bl. št.: 222018 - rožnato/zlata

150 točk

150 točk

150 točk

redna cena: 304,99 €

redna cena: 304,99 €

redna cena: 284,99 €

249,00 €
-18 %

249,00 €
-18 %
Možnost plačila na 7 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

232,00 €
-18 %

Skupaj
praznujemo
5 let!
Veseli nas, da že peto leto zapored beležimo rast
zadovoljstva naših spletnih kupcev, saj ste nas v
letu 2018 nagradili s povprečno oceno 9,29 od 10.
Za vas se bomo potrudili s še boljšo ponudbo in
uporabniško izkušnjo. Hvala za izkazano zaupanje!
Preverite seznama največjih prodajnih
uspešnic in kategorij spletne trgovine, 		
ki so vas v letu 2018 najbolj zanimale.
5 največjih prodajnih uspešnic leta 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Paleta lesnih peletov Forest Premium (66 vreč po 15 kg)
Klimatska naprava Electrolux X3 3,5 kW z montažo
Miza za namizni tenis Kettler Axos Indoor 1
Robotski sesalnik iRobot Roomba 875
Napihljiv SUP Zray, set X1 Multiboard

5 najbolj obiskovanih kategorij leta 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Pnevmatike
AKCIJE
Petrol klub ponudba
Dom in vrt
Multimedija in tehnika

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

-42 %

do
-45
%

Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 6
obrokov za imetnike
plačilne kartice Petrol
kluba.

Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 7
obrokov za imetnike
plačilne kartice Petrol
kluba.

Sušilni stroj
Candy GVS C8DE-S

Kuhinjski robot
Electrolux EKM4610

Za 150 Zlatih točk:

499,00 €

289, €
00

V košarico

Bl. št.: 222247

Super cene
za člane
Petrol kluba.

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

Za 150 Zlatih točk že od:

399,90 €

219,90 €
V košarico

Bl. št.: 221990

-23 %

-30 %

Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 10
obrokov za imetnike
plačilne kartice Petrol
kluba.

Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 6
obrokov za imetnike
plačilne kartice Petrol
kluba.

LED TV
TCL 55" (140 cm)
55DP600 4K UHD SMART

Bencinska kosilnica
Ikra IBRM1040TL, 1,2 kW

Za 150 Zlatih točk:
Bl. št.: 221938

649,90 €

499, €
90

V košarico

Za 150 Zlatih točk:
Bl. št.: 221598

249,90 €

174,90 €
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.

Nahrbtna škropilnica Garden Hobby, 12 l
Nahrbtna škropilnica je narejena iz kakovostne plastike. Ima
naramnice za lažje nošenje, škropilna palica ima medeninasto
šobo, je izredno lahka in priročna. Zmogljivost: 12 l. Dimenzija:
Dimenzija (v x š x g): 65 x 40 x 16 cm.
Bl. št.: 221401

Baterijska kosilnica REM POWER LMEm
4660 Li-Power
Akumulator: 4 Ah, 36 V, li-ion. Obrati motorja: 2800-3300 U/min.
Širina rezanja: 46 cm. Višine rezanja 25 – 75 (6x). Prostornina
koša 60 l. Polnilnik, varnostni zagonski gumb, komplet za
mulčenje, zložljiv ročaj, tekstilni koš s plastičnim pokrovom.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 9 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221405

do
-17
%

150 točk
50 točk
redna cena: 29,90 €

20,90 €
-30 %
Visokotlačna čistilna naprava Makita
HW111
Z močjo 1700 W, najvišjim tlakom 110 barov, pretokom vode
370 l/h, pršilno pištolo, ojačano z jeklom, gumijasto cevjo,
okrepljeno z jeklom, in zaščito pred zvijanjem. Ima gibljiv
priključek za pištolo, bate iz nerjavnega jekla, hitro priključitev
pribora in cevi. Garancija: 1 leto + podaljšanje na spletnem mestu
Makita na 3 leta.

redna cena: 349,90 €

309,90 €
za PK kartico zvestobe

289,90 €
za PK plačilno kartico

Ročni pometalni stroj Cleancraft HKM 700
Pometalni stroj je namenjen pometanju dvorišč, dostavnih
poti, garaž ipd. Ima nastavljivo višino krtač in je enostavno
vodljiv. Dimenzija: 660 x 580 x 1000 mm (z ročajem). Teža:
10 kg. Prostornina posode za smeti: 20 l. Delovna površina s
krtačama: 700 mm.
Bl. št.: 222245

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

Bl. št.: 200510

150 točk
redna cena: 229,90 €

172,90 €
-24 %
6

100 točk
redna cena: 129,00 €

89,90 € -30 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Travna mešanica Univerzal, 1 kg

Gnojilo za travo Valentin Smart, 1 kg

Mešanica okrasne trave: trpežna ljuljka in rdeča bilnica.
Bl. št.: 74113

Specialno gnojilo za travo s kontroliranim sproščanjem skozi vso
rastno dobo za vse vrste travnih površin.
Bl. št.: 133337

30 točk

30 točk

redna cena: 4,99 €

redna cena: 4,99 €

Univerzalno tekoče gnojilo
Valentin Optimum, 500 ml

Kompostnik, 600 l

3,70 €
-25 %

3,79 €
-24 %

Tekoče gnojilo je namenjeno za gnojenje
balkonskih, sobnih in vrtnih rastlin.
Bl. št.: 63432

Kompostnik s 600 l prostornine, zelene barve, s široko odprtino
zgoraj in spodaj za lažje dodajanje in odvzemanje kompostirnega
materiala. Močna konstrukcija in enostavna sestava.
Bl. št.: 141363

30 točk

50 točk

redna cena: 3,99 €

redna cena: 49,99 €

2,19 €
-45 %

39,99 €
-20 %

Spiralne vile Mini Tornadica
Znebite se plevela in prekopljite svoj vrt s spiralnimi vilami
Top Shop Mini Tornadica, ki nadomestijo motiko, vile, lopato
in odstranjevalec plevela. Spiralne vile Tornadica učinkovito
odstranijo plevel in pripravijo vaš vrt na sajenje.
Bl. št.: 221660

50 točk
redna cena: 29,99 €

19,99 €
-33 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

5

Pleskarski valj, set 5/1

Lepilni trak Gorilla glue, 32 m, črn ali srebrn

Petdelni pleskarski set je sestavljen iz pvc-odcejalne mreže (30 x
32 cm), pleskarskega valja Polytex (25 cm), držala za valj (25 cm),
pleskarskega valja iz tekstila (10 cm) in držala za valj (10 cm).

Troslojni lepilni trak Gorilla Tape, je izjemno močan trak za
uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Z lahkoto se prilepi na
gladke, grobe in neenakomerne površine kot so les, kamen in
opeke.
Bl. št.: 198308 - srebrn
Bl. št.: 198307 - črn

Bl. št.: 218523

30 točk

30 točk

redna cena: 9,99 €

redna cena: 10,99 €

5, €
-40 %
99

7,99 €
-27 %

Aku vrtalnik/vijačnik Black+Decker set
BDCDD12

Potezna zajeralna žaga, 		
Holzstar, KGZ 305 E

Zelo kompakten in lahek Li-Ion 10,8 V vrtalnik. Idealen za uporabo v
težko dostopnih predelih. V opremi je baterija in polnilnik. Dodatek:
garnitura svedrov za opeko X56040. Garancija: 2 leti.

Ima ergonomski ročaj, blokado lista in naklon v obe smeri.
Tlačno lita delovna miza je iz aluminija, ima potezno funkcijo –
razširitev kota, omejevalo globine, žagin list 305 x 30 mm, Z48,
motor z močjo 2 kW in 4500 vrtljaji ter vpenjalno spono. Teža:
23 kg. Dimenzija: 835 x 570 x 790 mm. Garancija: 1 leto
Bl. št.: 222225

Bl. št.: 193861

do
-30
%

150 točk
100 točk
redna cena: 109,90 €

59,90 €
-45 %
8

redna cena: 369,00 €

275,90 €
za PK kartico zvestobe

258,00 €
za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

Plinski žar ELP 410 z nogami in železno
ploščo

Prenosni žar na oglje Rosmarino
Blacksmith's

Ohišje žara je iz nerjavne pločevine, plošča pa iz ognjevarne 4
mm debele pločevine. Žar ima trojni gorilnik z močjo 5,4 KW in je
težak 11 kg. Noge so hitromontažne brez vijačenja. Poraba plina:
387 g/h. Dimenzija plošče: 40 x 45 cm.
Bl. št.: 100595

Prenosni žar na oglje s premerom 43 cm je izdelan iz trpežnega
jekla. Posoda in pokrov sta iz 0,8 mm debelega jekla in premazana
s kakovostnim emajlom, odpornim proti visoki temperaturi.
Dimenzija žara: 90 x 46 x 29 cm. Premer rešetke: 43 cm.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221609

80 točk

100 točk

redna cena: 69,99 €

redna cena: 159,99 €

43, €
-37 %
99

Okrogla gugalnica, 100 cm
Primerna je za notranjo ali zunanjo površino. Vrv gugalnice
lahko nastavljate po višini do 160 cm. Enostavna za sestavo.
Teža: 3 kg. Premer kovinskega ogrodja: 25 x 0,8 mm.
Maksimalna teža uporabnika: 100 kg. Barva: modra.
Bl. št.: 221934

79,99 €
-50 %
Zunanja LED-svetilka s senzorjem Promate
MotionTorch
Zunanja LED-svetilka na baterije je odporna proti vsem
vremenskim vplivom, preprosta namestitev, montaža brez kablov.
Super bright: LED 100 lm nudi izjemno svetlo in močno osvetlitev.
Senzor zaznava gibanje do 10 metrov. Samodejen vklop prek
senzorja in izklop po 15–60 sekundah.
Bl. št.: 207695

80 točk
redna cena: 54,50 €

38,15 €
-30 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

50 točk
redna cena: 39,90 €

21,90 € -45 %
9

Plinski žar Campingaz Expert Super OPP
in plin v 10 kg jeklenki Plindom
Površina za pečenje ima mrežo dimenzije 53 x 40 cm
iz emajliranega štancanega jekla; 2 plinska gorilnika iz
jekla, skupne moči 7 kW, s pločevino za zaščito gorilnika.
Opremljen je z vžigom piezo, termometrom na pokrovu
in dodatno segrevalno mrežo. Teža: 17 kg. Dimenzije
sestavljenega žara na vozičku: 110 x 50 x 111 cm.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 3 obroke za imetnike 		
plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št. 200305

V tej bi
d
ponu le
plin €!
0
19,8

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.

100 točk
redna cena: 172,70 €

114,40 €
-33 %

Set za priklop na plinsko jeklenko
in plin v 10 kg jeklenki Plindom
Set za priklop na plinsko jeklenko vsebuje regulator
tlaka, cev 1,5 m, 2 x objemki, 2 x tesnili.
Bl. št. 219559

V tej bi
d
ponu le
plin €!
0
19,8
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.

30 točk
redna cena: 37,79 €

27,59 €
-27 %

Vžigalni gel Petrol, 1 l
Vžigalni gel za enostaven in varen prižig
ognja na žaru ali v kaminu.
Bl. št.: 208828

30 točk
redna cena: 5,90 €

4,10 €

za PK kartico zvestobe

3,50 €
za PK plačilno kartico

do
-40
%
10

Še več izdelkov na www.eshop.si

Oblikujte
svoj svet

Popust do

60 %

Od 25. 2. do 2. 6. 2019
www.petrol.si/fiskars

Zbirajte nalepke na
bencinskih servisih Petrol!
Fiskars_Petrol_145x68,33mm_Petrol_klub_katalog.indd 1

15.2.2019 9:09:13

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.

2,19 €
-26 %

2,19 €
-33 %

Bl. št. 116297

30 točk

30 točk

redna cena: 2,89 €

redna cena: 0,99 €

2, €
19

-24 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

0,69 €

-30 %
11

Sesalnik Electrolux PD91-4DB, na vrečko
Sesalnik z vrečko in mehanskim upravljanjem moči, LEDindikatorjem napolnjenosti vrečke in kombinirano krtačo Flow
motion Hestia. Izdelano v EU. Delovni radij 12 m. Glasnost: 69 dB.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba

Bl. št.: 222002

Pokončni sesalnik 			
Rowenta Air Force 360, 3 v 1
Sesanje tal, sten, stropov in pohištva – 3 v 1. Odličen je za
čiščenje težko dostopnih mest: napredna tehnologija Air Force
Cyclonic ponuja visoko raven dolgotrajnega odstranjevanja prahu
iz zraka: glava z LED-osvetlivijo. Moč: 21,9 V. Posoda: 0,4 l.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 5 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221991

150 točk
redna cena: 279,90 €

179,90 €
150 točk
redna cena: 289,00 €

194, €
-32 %
90

za PK kartico zvestobe

164,90 €
za PK plačilno kartico

do
-41
%

Parna postaja Tefal Pro Express, GV7850

Baterijski čistilnik oken Vileda Windomatic

Pritisk pare: 6,9 bara. Izpust pare: 120 g/min, turbo para 450
g/min. Hitro segrevanje: manj kot 2 minuti. Zbiralnik vodnega
kamna omogoča enostavno odstranjevanje. Avtomatsko navijanje
el. vrvice (1,8 m). Likalna plošča Durilium Airglide Autoclean.
Garancija: 2 leti.

Sijoča okna v enem zamahu. Z zelo zmogljivo baterijo očisti do 40
oken. Enakomerna moč sesanja za okna brez lis in ostankov vode.
Gibljiva glava za čiščenje v kotih in po robovih. Namenjen tudi
čiščenju kabin za prhanje in ogledal. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 147549

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

Bl. št.: 221992

80 točk
redna cena: 59,90 €

150 točk
redna cena: 259,90 €

179,90 € -30 %
12

33,90 €
-43 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Grelnik vode Clatronic WK3691

Kuhinjski robot Clatronic KM3711

Prostornina 1,7 litra. Varnostni pokrov. Enostavna uporaba. Skrit
grelec iz nerjavnega jekla. Bazna postaja s shranjevanjem kabla.
Samodejni/ročni izklop. 2 zunanji oznaki ravni vode. Zaščita pred
izhlapevanjem in pregretjem. Bazna postaja s skritim kablom.
Moč: 1850–2200 W. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 221963 - moder
Bl. št.: 221965 - pink
Bl. št.: 221967 - mint

Zmogljiv kuhinjski robot z močnim 1100 W motorjem. Elektronsko
krmiljenje hitrosti. 5 l posoda iz nerjavnega jekla za pripravo
2,5–3 kg testa. Trije nastavki za mešanje, gnetenje in stepanje.
Prozoren pokrov za zaščito. Enostavna uporaba. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 221959 - moder
Bl. št.: 221960 - pink
Bl. št.: 221962 - mint

50 točk

100 točk

redna cena: 29,99 €

Možnost plačila na 2 obroka za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

redna cena: 149,99 €

20, € -30 %

78,99 € -47 %

Aparat za kavo z vgrajenim mlinčkom 		
PC-KA 1152 Profi Cook

Mešalnik InstaMixer 		
Russell Hobbs 24880-56/RH

Aparat za kavo 2 v 1 z vgrajenim mlinčkom, za dnevno sveže
mleto kavo in optimalno aromo. 2 nastavitvi mletja (fino in grobo).
Prostornina vrča 500 ml za 1-5 skodelic. Odstranljiv trajni filter.
Enostavna uporaba in čiščenje. Moč: 750–900 W. Garancija: 2 leti.

Mešalnik za proteine. Nov ergonomičen dizajn steklenice in
plastičnega topega rezila. Dvojni gumb za vklop z eno hitrostjo.
Vključena litijevo-ionska baterija. Snemljiva baterija/motorni
komplet. Micro USB in USB-polnjenje. Moč: 1,5 W. Prostornina
steklenice: 600 ml. Garancija: 2 leti + 1 dodatno leto ob
registraciji na spletnem mestu.
Bl. št.: 221936

99

Možnost plačila na 2 obroka za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221984

50 točk
redna cena: 24,99 €

100 točk
redna cena: 129,99 €

64,90 € -50 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

14,99 €
-40 %
13

LED-svetilka s senzorjem za
vtičnico Globo
Stenska LED-svetilka za v vtičnico s
senzorjem. Je zelo varčna, namenjena za
otroške sobe ali hodnike. Dimenzija: 6,0 x
8,5 x 7,5 cm. Vključuje: 6 x LED 0,5 W 230
V. Svetilnost: 10 lm 3000 K (tople svetlobe).
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 221784

31931
vgrajene LED-sijalke.

A++

L
E
D

874/2012

50 točk
redna cena: 23,99 €

7,99 €

-66 %

Garnitura posode CS
Kochsysteme Frankfurt, 7/1
Garnitura posode 7/1 je izdelana iz
kakovostnega nerjavnega jekla in je
primerna za vse vrste kuhalnih površin, tudi
za indukcijo. Primerna je za pomivanje v
pomivalnem stroju. Sestava: 16 x 7,5 cm,
18 x 8,5 cm, 20 x 9,5 cm, 24 x 11,5 cm.
Bl. št.: 221531

80 točk
redna cena: 59,90 €

29,90 € -50 %
Ekonom lonec, 7 l
Ekonom lonec, 7 l, je izdelan iz
kakovostnega nerjavnega jekla in je
primeren za vse vrste kuhalnih površin, tudi
za indukcijo.
Bl. št.: 221453

50 točk
redna cena: 49,90 €

24,90 € -50 %
14

Še več izdelkov na www.eshop.si

za miren
spanec

-51 %
Ležišče Dormeo Siena Dreams
Ležišče Dormeo Siena Dreams ponuja odlično vrednost za
denar z udobjem in kakovostjo, ki jo pričakujete od Dormea. To
je trdno ležišče s tehnologijo CleanEffect® , ki bo vaši hrbtenici
dalo ravno pravšnje ravnovesje med oporo in oblazinjenjem.
Možnost plačila na 3 do 6 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

150
točk

Bl. št.: 221635 - 90 x 200 cm
150 Zlatih točk + 97,90 €, redna cena: 199,99 €
Bl. št.: 221637 - 140 x 200 cm
150 Zlatih točk + 146,90 €, redna cena: 299,99 €
Bl. št.: 221638 - 160 x 200 cm
150 Zlatih točk + 165,90 €, redna cena: 339,99 €
Bl. št.: 221640 - 180 x 200 cm
150 Zlatih točk + 185,90 €, redna cena: 379,99 €

Klasični vzglavnik 			
Dormeo Memosan V3, 50 x 70 cm

3-slojni anatomski vzglavnik 		
Dormeo Memosan V3, 30 x 50 cm

Izdelan je iz spominske pene in je primeren za vse spalne
položaje, saj lahko njegovo višino prilagajate svojim potrebam.
Zagotavlja protialergijsko in zračno spalno okolje, prevleka pa je
odstranljiva.
Bl. št.: 221641

3-slojni anatomski vzglavnik Memosan je narejen iz spominske
pene in je primeren za vse spalne položaje, višino in mehkobo pa
lahko uravnavate sami. Vzglavnik je zračen in zagotavlja svežo in
suho spalno površino.
Bl. št.: 221644

50 točk

50 točk

redna cena: 39,99 €

redna cena: 44,99 €

19, €
-51 %
50
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21,90 €
-51 %
15

Vložki Lunay, dnevni in nočni, iz 100 %
bombaža, 8 kom

Otroški robčki Pampers Sensitive, 6 x 56
kosov

Naravni higienski vložki s krilci. So hipoalergenski, brez plastike v
stiku s kožo, koži omogočajo dihanje ter so brez klora in parfumov.
Bl. št.: 157789 Bl. št.: 157790 -

Vlažilni robčki z izvlečki kamilice in aloje nežno očistijo občutljivo
otroško kožo. So preprosti za uporabo in nego dojenčka tako
doma kot na poti. Robčki so dermatološko testirani in ne
vsebujejo alkohola ali dišav. Paket vsebuje 6 x 56 kosov.
Bl. št.: 221680

30 točk

30 točk

redna cena: 4,39 €

redna cena: 9,29 €

Dezodorant v stiku Old Spice Original, 50 ml

Mehčalec za perilo Ornel, 3 l, za najmanj
120 pranj

2,69 €
-38 %
Odišavljeni dezodorant v stiku Old Spice Original odlično
dopolnjuje dišavo iz iste linije. Trdi dezodorant učinkovito
preprečuje neprijetno potenje, neguje občutljivo kožo pod pazduho
in jo hkrati odišavi za dalj časa.
Bl. št.: 221681

6,90 €
-25 %

Bl. št.: 171765 - Ornel By Bis
Bl. št.: 147269 - Ornel Mystery night

30 točk

30 točk

redna cena: 3,59 €

redna cena: 6,99 €

2, €
-30 %
49

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

3,49 €
-50 %
Pralni prašek Faks Lavanda in smilj,
7 kg, za 70 pranj
Bl. št.: 181848

30 točk

30 točk

redna cena: 19,99 €

redna cena: 16,79 €

9,99 €
-50 %
16

7,99 €
-52 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Gel za pranje perila Rex, 3 l, za 60 pranj

Detergent za pranje Perwoll, 4,5 l

S trojnim delovanjem in izboljšano formulo zagotavlja večjo
moč detergenta za bele ali barvne tkanine. Učinkovito odstrani
umazanijo in perilo naredi še bolj bleščeče.

Detergent za nego občutljivih in finih tkanin. Za popolno nego vaših
najljubših oblačil in intenzivne sijoče barve.

Bl. št.: 206065 - Rex Gel Color
Bl. št.: 221713 - Rex Gel Provence Lavander & Jasmine

30 točk

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

30 točk

redna cena: 14,99 €

redna cena: 13,99 €

7,49 €
-50 %

8,39 €
-40 %

Pril, 450 ml

Somat za strojno pranje posode

Blagovna znamka Pril je pojem enostavnega čiščenja in visoke
zmogljivosti, tudi pri najbolj trdovratnih madežih. Z inovativno
formulo, ki ne odstrani samo maščobe, temveč tudi zasušene
ostanke škroba – brez intenzivnega namakanja.

Za popolnoma čisto in sijočo posodo, tudi pri nizkih
temperaturah! Učinkovito odstranjuje celo trdovratne madeže
in ostanke čaja in kave.

Bl. št.: 164287 - Pril Fresh, 450 ml
Bl. št.: 107270 - Pril Balsam Aloe Vera, 450 ml

Bl. št.: 221714 - Somat All in One, 80 tablet
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: 2,09 €

redna cena: 19,99 €

1, €
-52 %
00

Še več izdelkov na www.eshop.si

10,99 €
-45 %
17

Kozmetični kovček 		
Travel & More Prague, 11 l
Kozmetični kovček Travel & More Prague Ultralight ima
zapiranje na zadrgo in manjše ogledalo v notranjosti. Trak
za na ramo je snemljiv in nastavljiv po dolžini, kovček pa je
izjemno lahek. Prostornina: 11 l. Dimenzija: 23 x 31 x 17 cm.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 221677 - moder
Bl. št.: 221678 - rožnat

50 točk
redna cena: 24,99 €

14,99 € -40 %
Brisača Svilanit Orion, 70 x 140 cm
Kakovostna brisača navdušuje z izredno mehkobo.
Narejena je iz 100 % bombaža, krasi pa jo čudovita
dekorativna bordura z motivom listov.
Bl. št.: 221594 - natur
Bl. št.: 221595 - bež
Bl. št.: 221596 - breskev
Bl. št.: 221597 - turkiz

30 točk
redna cena: 16,70 €

9,99 €

-40 %

Zobna krema Splat, 75 ml
Zobna krema Splat Nordic Berries je namenjena celoviti
zobni negi. Vsebuje hidroksiapatit, ki obnavlja sklenino
in krepi zobe. Belilna zobna krema Splat Black Lotus z
ogljem za vsakodnevno uporabo ima močan belilni učinek
in dolgo trajajočo svežino.
Bl. št.: 221613 - Splat Black Lotus
Bl. št.: 221616 - Splat Nordic Berries

30 točk
redna cena: 7,90 €

4,89 €
18

-38 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Pralni stroj Beko
WMY61483MB3

150 točk

Energijski razred A+++, zmogljivost
pranja: 6 kg, 1400 obratov/min, vgrajen
inverter ProSmart motor - BLDC, 16
programov, globina 45 cm, program
BabyProtect. Garancija: 2 leti.

319,90 €

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike
plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št. 221629

redna cena: 399,90 €

za PK kartico zvestobe

309,90 €

WMY 61483 MB3

za PK plačilno kartico

do
-22
%
144
52
8360

Prostostoječi pomivalni
stroj Bosch SMS25AW04E
Energijski razred A+, glasnost 46 dB,
notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox,
5 programov pomivanja, 5 temperatur
pomivanja, posebne funkcije: polovično
polnjenje, dodatno sušenje, ActiveWater
hidravlični sistem, avtomatsko
prepoznavanje čistil, sistem za zaščito
kozarcev, 100% vseživljenjska garancija
pred izlivom vode. Garancija: 2 leti.

6,0

78

150 točk
redna cena: 409,00 €

339,99 €
-16 %

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike
plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št. 195344

Hladilnik z zamrzovalnikom
spodaj Bosch KGN33NW20

150 točk

Energijski razred A+, skupna uporabna
prostornina 279 l, hladilni del 192l,
zamrzovalni prostor 87 l, NoFrost, Multi
Airflow-System, Multibox prozoren
predal z valovitim dnom za shranjevanje
sadja in zelenjave, pomagalo za lažje
zapiranje vrat, LED-prikazovalnik,
dimenzije aparata (V x Š x G): 176 x 60
x 66 cm. Garancija: 2 leti.

439,99 €
-18 %

redna cena: 539,00 €

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike
plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št. 221561

Še več izdelkov na www.eshop.si
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Energetske
rešitve za vse
letne čase
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++.
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

Ogrevalna toplotna črpalka
Panasonic Aquarea
ALL IN ONE (H) T-CAP 9 kW*
• Delovanje do –28 °C,
• izhodna temperatura do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35) A++/A++,
• izredno tiha zunanja enota.
Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo in zagon,
• magnetni filter,
• zavarovanje toplotne črpalke (pri nakupu na obroke),
• 2-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

-1.002,75 €
250 točk
redna cena: 10.844,13 €

9.841,38 €
60 x 164,02 €

* Model: WH-ADC0916H9E8 + WH-UQ09HE8

080 22 34

Klimatska naprava
Electrolux Ventoux X3 5,2 kW*

Klimatska naprava
Mitsubishi Electric AP 3,5 kW*

•
•
•
•

•
•
•
•

Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
moč (hladilna/grelna) 5,2 kW/3,9 kW,
energetska učinkovitost (hlajenje/gretje) A++/A+,
hladilno sredstvo R32.

Cena vključuje:
• klimatsko napravo z dostavo na dom,
• 2-letno garancijo in 5-letno garancijo za kompresor,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

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

Cena vključuje:
• klimatsko napravo z dostavo na dom,
• 3-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

Ponudba velja do razprodaje zalog.

-300,90 €
100 točk
redna cena: 969,90 €

669, €
00

-195,38 €
100 točk
redna cena: 1.194,38 €

999,00 €

10 x 66,90 €

10 x 99,90 €

*Model: EPS18V38HWI/E
Blagovna številka: 199671

*Model: MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG
Blagovna številka: 199605

Sanitarna toplotna črpalka
Orca TECHNO TSW 300 (1)*

Plinski kotel
Vaillant ecoTEC PLUS VUW 256/5-5H*

•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

-588,41 €

Za ogrevanje objekta in sanitarne vode,
pretočni bojler,
moč ogrevanja pri 80/60 °C 25 kW,
energetska učinkovitost A.

Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• osnovno montažo,
• 2-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol zemeljskega plina.

-202,88 €
250 točk

150 točk
redna cena: 2.287,41 €

redna cena: 4.579,13 €

1.699, €

4.376,25 €

24 x 70,79 €

60 x 72,94 €

*Model: TSW 300 (1)

*Model: ecoTEC PLUS VUW 256/5-5 H

00

080 22 34

Električno kolo
Leader fox Latona 26"

Električno kolo
Leader fox SWAN 27" ali 29"

•
•
•
•

•
•
•
•

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

Baterija kolesa LG 36 V/16 Ah – Li-ion, 576 Wh,
hitrost do 25 km/h,
doseg do 120 km,
obremenitev do 120 kg.

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

-461 €

-301 €

150 točk

150 točk

redna cena: 1.560,00 €

redna cena: 2.150,00 €

1.849,00 €

Blagovna številka: 193599

Blagovna številka: 221333 (29") / 221334 (27")

olo
z p

i | Bre

-200 €

st

Izdelek prevzemite v Energetskem
centru Petrol v ljubljanskem BTC,
ob doplačilu pa vam ga dostavimo
do vrat vašega doma.

ja
financiran

•
•
•
•

Moč motorja 2400 W, brezkrtačni,
hitrost do 45 km/h,
doseg do 65 km,
daljinski ključ za odklepanje, zaklepanje,
vžig in alarm.

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.

-250 €

250 točk

250 točk

redna cena: 1.999,00 €

redna cena: 2.499,00 €

1.799,00 €

2.249,00 €

36 x 49,97 €

36 x 62,47 €

*Model: TDR363Z

*Model: TDR360Z

080 22 34

g

a | Bre

3 leta
ja
financiran

obre

Cena vključuje:
• električni skuter,
• 1-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

3 leta

Električni skuter
ECO STRELA EM005*

z

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

a | Bre
obre

•
•
•
•

g

z

Električni skuter
ECO STRELA EM006*

olo
z p

10 x 184,90 €

i | Bre

10 x 109,90 €

st

1.099, €
00

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

Stenski TV-nosilnik roka, 37–70'',
Manhattan
Nosilnik za televizijo do 70'', enojna roka, črne barve, primeren za
dom, pisarno in komercialno uporabo. Garancija: 3 leta.
Bl. št.: 196023

50 točk
redna cena: 39,90 €

25,90 €
-35 %
TV-sprejemnik Philips 43PFS5503
LED-zaslon z diagonalo 108 cm. Kakovost gibanja v sliki: PPI:
200. Obdelava slike: Pixel Plus HD, Micro Dimming. Ločljivost:
Full HD 1920 x 1080p. DVB-sprejem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2.
Garancija: 2 leti. Energijski razred: A+.
Možnost plačila na 8 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221985

150 točk
redna cena: 309,90 €

269,90 € -12 %
TV-sprejemnik PHILIPS 50PUS6503/12
Smart TV
Diagonala zaslona: 126 cm (50''). Ločljivost zaslona: 3840 x
2160 UHD. Smart TV, SAPHI 6.0. HDR Plus, Micro Dimming, PPI
900, Pixel Precise Ultra HD, Natural Motion. Zvok: 2.0, 20 W,
Smart Sound. Garancija: 2 leti. Energijski razred: A.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 213526

150 točk
redna cena: 549,90 €

419,90 € -23 %
24
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Osebni računalnik AMD 4core GAMER

Gamerski stol Uvi chair Devil, rdeč

Procesor AMD RYZEN 3 2200G, 8 GB DDR4, 240 GB SSD disk,
DVD-zapisovalnik, grafična kartica GEFORCE GTX1050 2 GB,
Windows 10 Home. Darilo: Office 365 - 1 leto. Garancija: 2 leti.

Stol sestavlja trajen kovinski okvir za povečanje varnosti med
sedenjem. Uporabljeno je visokokakovostno plinsko vzmetenje
CLASS-4 za lažje nastavljanje višine. Izredno ravnotežje in
obremenitev do kar 185 kg! Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221993

Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 182263

150 točk
redna cena: 749,00 €

649,00 €

150 točk
redna cena: 299,99 €

za PK kartico zvestobe

599, €
00

-20 %
do

za PK plačilno kartico

Spominska kartica SDXC Kingston Micro,
64 GB, Canvas Select
Spominska kartica Micro SDXC, 64 GB, z adapterjem. Hitrost
zapisovanja: do 10 MB/s. Hitrost branja: do 80 MB/s. Dimenzija
kartice: 11 x 15 x 1 mm. Dimenzija adapterja: 24 x 32 x 2,1 mm.
Garancija: 10 let.
Bl. št.: 195683

189,00 €
-37 %
USB-ključ Kingston DT106, 64 GB
USB 3.1/3.0 s plastičnim ohišjem. Hitrost branja: do 100 MB/s.
Dimenzija: 60 x 21,2 x 10 mm. Garancija: 5 let.
Bl. št.: 204383

30 točk

30 točk

redna cena: 13,49 €

redna cena: 13,99 €

8, €
90

-34 %

Še več izdelkov na www.eshop.si

9,60 €

-31 %
25

Zvočna postaja JBL FLIP 4
Prenosna zvočna postaja omogoča brezžično predvajanje
Bluetooth, ima vgrajen mikrofon za brezžično telefoniranje,
vgrajena litij-ionska baterija pa omogoča predvajanje do 12 ur,
IPX7 vodoodpornost. JBL CONNECT+ omogoča povezavo več kot
100 naprav. Moč: 16 W. Garancija: 1 leto.

Karaoke, zvočni sistem Manta SPK5031,
prenosni
Primeren je za uporabo na prostem in v notranjih prostorih.
Priložena ima žični mikrofon in daljinski upravljalnik. Moč: 40 W.
Disko LED-svetlobni učinki, super bass, FM-radio, snemanje USB.
Povezljivost: USB, SD- in MMC-kartica, mikrofon, AUX.

Možnost plačila na 2 obroka za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Možnost plačila na 2 obroka za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221929 - modra
Bl. št.: 180342 - rdeča

Bl. št.: 221937

100 točk

100 točk

redna cena: 129,99 €

redna cena: 119,90 €

Naglavne slušalke JBL T500BT

Zvočna postaja JBL XTREME 2

Naglavne slušalke: brezžična tehnologija, povezava Bluetooth,
predvajanje do 16 ur, hitro polnjenje do 2 uri, zvok JBL pure bass,
vgrajen mikrofon, prostoročno telefoniranje. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 221933 - bele
Bl. št.: 221932 - črne

Prenosna zvočna postaja z brezžično povezavo Bluetooth, močjo
40 W in vgrajenim mikrofonom za brezžično telefoniranje.
Vgrajena litij-ionska baterija omogoča predvajanje glasbe do
15 ur, možnost polnjenja naprav, vodoodpornost IPX7, JBL
CONNECT+. Garancija: 1 leto.

89,99 €
-30 %

69,90 €
-41 %

Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221924 - vojaška
Bl. št.: 221926 - rdeča

150 točk
redna cena: 299,99 €

50 točk
redna cena: 49,99 €

34, €
-30 %
99
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224,99 €
za PK kartico zvestobe

do
%
209,90 € -30
za PK plačilno kartico
Še več izdelkov na www.eshop.si

Prenosnik Lenovo V130-15IKB

Monitor Samsung SD300 24" Gaming

Procesor: Intel i3-7020U 2.30 GHz. Zaslon: 39,6 cm (15,6") FHD
LED (1920 X 1080), neodsevni. Pomnilnik: 8 GB, disk 256 GB
SSD, DVD-RW. Grafična kartica: Intel HD Graphics. Operacijski
sistem: Windows 10. Garancija: 1 leto.

Zaslon: 60,9 cm (24,0"). TN-matrika: FHD (1920 X 1080) 16 : 9.
Svetilnost: 250 cd/m2. Vidni kot: 170°/160°.16,7 milijona barv.
Ohišje črne barve. Vmesniki: 1 x HDMI, 1 x D-Sub. Dimenzija s
stojalom: 569 x 418 x 20 mm. Teža: 3,15 kg. Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Možnost plačila na 3 obroke za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221989

Bl. št.: 222006

150 točk
redna cena: 459,99 €

429,99 €
za PK kartico zvestobe

389, €
99

-15 %
do

za PK plačilno kartico

Brezžična slušalka Samsung
Brezžična slušalka Samsung v črni barvi. Čas pripravljenosti: do
300 ur. Čas pogovora: do 7 ur: Bluetooth različica: 3,0. Teža:
9,2 g. Zdržljivost: vse mobilne naprave z brezžično povezavo.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 167123

100 točk
redna cena: 138,00 €

112,99 € -18 %
Tiskalnik Canon, žepni, Zoemini + papir
ZP20
Povezljivost Bluetooth, prek pametnega telefona (iOS, Android).
Ločljivost: 314 x 400 dpi. Zmogljivost: 10 listov + 20 listov.
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 3 obroke za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 222612 - bel
Bl. št.: 222609 - črn
Bl. št.: 222611 - rožnat

100 točk
redna cena: 159,90 €

136,90 €
50 točk
redna cena: 21,90 €

11, € -45 %
90

Še več izdelkov na www.eshop.si

za PK kartico zvestobe

126,90 €

do
-20
%

za PK plačilno kartico
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Slušalke in prenosni zvočnik Altec Lansing
Snake + Pocket

Brezžični polnilnik Promate AuraMount 2
+ držalo

V kompletu so kakovostne slušalke Bluetooth in prenosni zvočnik
Bluetooth. Odlikuje ju napredna zvočna zmogljivost v majhni
kompaktni obliki. Majhen zvočnik, enostaven za prenašanje.
Slušalke z vrhunsko, čisto, jasno in natančno kakovostjo zvoka.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 221949 - bel
Bl. št.: 221948 - črn

Brezžično polnilno stojalo Promate AuraMount 2 omogoča
polnjenje vašega telefona, ki podpira tehnologijo Qi. Pritrdite ga
na vetrobransko steklo ali armaturno ploščo v vozilu. Nosilnik
je opremljen z vrtljivo glavo 360°. Do 40 % hitrejše polnjenje.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 221955

50 točk
redna cena: 39,90 €

50 točk
redna cena: 44,90 €

22,90 €

25,50 €
-43 %

za PK kartico zvestobe

Foto knjiga s trdimi platnicami

100 fotografij, 10 x 14 ali 10 x 15 cm

Z unovčitvijo 30 točk si pridobite BON za 25% popust, da si
ustvarite fotoknjigo in poskrbite, da bodo vaši spomini ostali
shranjeni za vedno. Velikost: 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

Z unovčitvijo 30 točk si pridobite BON za 25% popust za izdelavo
100 fotografij. Papir premium: mat ali sijaj. Dimenzija: 10 x 14 cm
ali 10 x 15 cm. Več o ponudbi: www.petrol.si/fotonapoti
T: 080 17 60; E: info@digifot.com; I: www.petrol.si
Šifra storitve: 5404

30 točk

30 točk

redna cena: od 24,00 €

redna cena: 15,00 €

od 18,00 € -25 %
28

19,90 €

do
-50
%

za PK plačilno kartico

11,25 € -25 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

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 €

Družinsko Plus

89 €

30 točk + 81 €

Premium

99 €

30 točk + 91 €

Premium z družino

106 €

30 točk + 98 €

Družinsko Premium

136 €

30 točk + 128 €

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 15. 4. 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 30. 4. 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 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019.
Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba v vseh poslovalnicah
Generali in pri pogodbenih partnerjih do 30. 4. 2019.
2-krat 10 % popust na PaketDom
ali PaketDom RENT
Ob vnovčenju 100 Zlatih točk ste člani Petrol kluba upravičeni do:
10 % popusta v prvem zavarovalnem letu pri sklenitvi novega
zavarovanja PaketDom in PaketDom RENT za najmanj 5 let ter
dodatnega 10 % popusta v šestem zavarovalnem letu v primeru
brezškodnega dogajanja in sklenitvi zavarovanja za najmanj 10 let.
Ugodnost velja za zavarovanje nepremičnin in premičnin pri
zavarovanju PaketDom in PaketDom RENT (produkta PDN in PDP).
Podrobnosti so objavljene na www.generali.si in na www.petrol.si.

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

Še več izdelkov na www.eshop.si

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

zline suv

Powerproof

Wetproof

Vrhunske servisne in vulkanizerske delavnice TipStop Vianor.
Vse na enem mestu:
strokovno svetovanje in vrhunske storitve
velika zaloga pnevmatik vseh znamk, za vsa vozila
konkurenčne cene in možnost nakupa na obroke

4

20 €

kupon za
premontažo
Vianor**

Nakup na
obroke

brezplačno zavarovanje pnevmatik in asistenca*
hramba pnevmatik
TIPSTOP VIANOR
LJUBLJANA
Letališka c. 38
1000 Ljubljana
01/524 01 16
041/589 966

TIPSTOP VIANOR
PODPEČ
Jezero 103 C
1352 Preserje
01/363 21 30

TIPSTOP VIANOR
NOVO MESTO
Kočevarjeva ul. 11
8000 Novo mesto
07/373 02 14

TIPSTOP VIANOR
celje
Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
041/986 949

TIPSTOP VIANOR
SEŽANA
Partizanska c. 149
6210 Sežana
05/730 01 62

TIPSTOP VIANOR
ŠKOFJA LOKA
Kidričeva c. 8 B
4220 Škofja Loka
04/202 58 90

TIPSTOP VIANOR
ŠKOCJAN
Dolnja Stara vas 50
8275 Škocjan
031/335 385

TIPSTOP VIANOR
ILIRSKA BISTRICA
Vilharjeva c. 31 A
6250 Ilirska Bistrica
041/268 042

**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.

Po pnevmatike na Petrol!
4

20 €

kupon za
premontažo
Vianor**

Wetproof
NOVO

Izjemna varnost
na mokrem cestišču
Najvišje udobje
Enostavno kotaljenje
prihrani gorivo in
varuje okolje

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

Nakup na
obroke

ši
Najbolj !
nakup

Naroči zdaj www.eshop.si

Zaupajte našim strokovnjakom:
Andrej
Jereb,
večkratni
državni
rally
prvak

kupon za
premontažo
Vianor**

najzahtevnejše voznike svetujem Nokian Powerproof.
" Za
Prepričala me je s svojo vsestranostjo, saj je varna, natančna
in stabilna tako na mokri kot na suhi podlagi. Voznikom
omogoča dobro krmiljenje, tako pri spremembah voznih
pasov v visokih hitrostih kot pri naglem zaviranju.

"

Aleks
Humar,
večkratni
državni
rally
prvak

Nakup na
obroke

NOVO

Več na www.eshop.si

Kinergy Eco 2 K435

vse, ki so veliko v vozilu svetujem Hankook Kinergy
" Za
Eco 2 K435, saj je primerna za voznike, ki cenijo udobje in

varnost. Z nakupom te pnevmatike bodo dobili pnevmatiko
višjega srednjega cenovnega razreda, ki se po kvaliteti
primerja z najboljšimi.

"

Simon
Marčič,
vzdržljivostni
motociklist
(Dakar)

Powerproof

Nakup na
obroke

Več na www.eshop.si

LK41 G FIT EQ

Nakup na
obroke

preudarne voznike svetujem Laufenn, ker za
" Za
zmerno ceno res dobite veliko. Je zelo solidna guma, ki

se proizvaja tako v Aziji kot v Evropi in je kos izzivom, ki jih
prinašajo vsakodnevne vožnje.

"

*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.

Več pnevmatik in informacij na www.eshop.si

Izberite svojo:

Več na www.eshop.si

Akumulatorji
Za vozila s start stop sistemom

-30 %

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

Za klasična vozila

-25 %

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

za motocikle, skuterje,
kosilnice

-10 %

Iskalnik akumulatorja:
www.varta-automotive.si/sl-si/izdelki/
akumulatorji-powersports.

Ne glede na to, katero vrsto vozila si lastite, mi imamo pravi akumulator, ki ga bo napajal. Možnost nakupa na obroke s Petrol klub plačilno
kartico. Možnost nakupa na eshop.petrol.si. Na vseh Petrolovih prodajnih mestih lahko pustite vaš star iztrošen akumulator.

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.
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Motorno olje				
Q8 Formula Advanced 10W-40, 1 l

Sprej WD-40 Smart Straw, 		
450 ml + 50 ml gratis

Visokokakovostno sintetično motorno olje, ki ustreza najnovejšim
ameriškim in evropskim specifikacijam. Nizka viskoznost
zagotavlja zaščito med hladnim zagonom in zmanjša porabo
goriva. Namenjeno je za bencinske ali LPG motorje s katalizatorji.
Primeren tudi za običajne dizelske ali dizelske motorje s turbo
polnjenjem.
Bl. št.: 153125

Preprečuje škripanje. Izpodriva vlago. Čisti
in varuje. Odstranjuje rjaste delce. Sprošča
zagozdene mehanizme.
Bl. št.: 187026

30 točk
redna cena: 13,00 €

9,10 €

30 točk

za PK kartico zvestobe

6,59 €
-33 %

7,80 €

redna cena: 9,90 €

do
-40
%

za PK plačilno kartico

Dodatek za dieselsko gorivo		
Petrol DPF Cleaner Plus, 300 ml
Pospešuje regeneracijo filtra trdih delcev - DPF. Znižuje
temperaturo vžiga in pospešuje zgorevanje saj in oblog v filtru
trdih delcev. Preprečuje zamašitev filtra trdih delcev in posledično
izgubo moči in zmogljivosti motorja, zmanjšuje emisije delcev in
podaljšuje življenjsko dobo filtra trdih delcev.
Bl. št.: 128435

Motorno olje Petrol Avant 15W-40, 4 l
Preprečuje nastajanje usedlin v motorju in zagotavlja vsestransko
zaščito za brezhibno delovanje motorja v vseh razmerah, tudi
pri daljših rokih zamenjave olja. Uporabljamo ga predvsem za
mazanje bencinskih motorjev, lahko pa tudi v manj obremenjenih
dizelskih motorjih osebnih in dostavnih vozil.
Bl. št.: 106426

30 točk
redna cena: 8,50 €

5,95 €

za PK kartico zvestobe

5, €
10

za PK plačilno kartico

-40 %
do

Še več izdelkov na www.eshop.si

50 točk
redna cena: 25,60 €

16,60 €
za PK kartico zvestobe

do
14,00 € -45
%
za PK plačilno kartico
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Sredstvo za odboj vodnih kapljic Rain-X,
200 ml

Set univerzalnih vreč za avtomobilske
pnevmatike, 4/1

Rain-X Rain Repellent z nevidno hidrofobno zaščitno oblogo, ki
odbija dežne kapljice, sodro in sneg, izboljšuje vidljivost in varnost
v mokrem vremenu.

Vreče so uporabne za vse pnevmatike velikosti od 13" (165
mm) do 16" (225 mm). Namenjene so za čisto in praktično
shranjevanje avtomobilskih pnevmatik. Set univerzalnih vreč za
avtomobilske pnevmatike vsebuje 4 vreče.

Bl. št.: 221557

Bl. št.: 111325

30 točk

30 točk

redna cena: 8,42 €

redna cena: 18,90 €

5, €
-40 %

9,30 €
-50 %

00

Brisalci Trico Flex

Brisalci Zollex

Kakovostni brisalci, s tradicijo že od leta 1918. Okrepljen material,
guma metlice brisalca je volumensko debelejša, kar omogoča
dober oprijem in kakovostno brisanje. Zagotavlja varnost in dobro
vidljivost. Prodajna enota 1 kos. Dimenzija: od 35 do 73 cm.

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

30 točk
redna cena: od 9,10 €

od 7,25 €

-20 %

30 točk
redna cena: od 10,99 €

od 8,79 €

-20 %

Bl. št.: 142246 - FX350
Bl. št.: 121700 - FX400
Bl. št.: 121701 - FX430
Bl. št.: 121702 - FX450
Bl. št.: 121703 - FX480
Bl. št.: 121704 - FX500

Bl. št.: 121705 - FX530
Bl. št.: 121706 - FX550
Bl. št.: 121707 - FX600
Bl. št.: 121708 - FX650
Bl. št.: 121709 - FX700
Bl. št.: 142259 - FX730
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Bl. št.: 179340 - UN9-400
Bl. št.: 179341 - UN9-450
Bl. št.: 179343 - UN9-480
Bl. št.: 179347 - UN9-500
Bl. št.: 179348 - UN9-530
Bl. št.: 179350 - UN9-550
Bl. št.: 179354 - UN9-600
Bl. št.: 179355 - UN9-650
Bl. št.: 179356 - UN9-700
Še več izdelkov na www.eshop.si

Dišava za avto Mr & Mrs Fragrance Cesare

PVC-ročka z izlivom, 10 l

Dišava traja +/-45dni.

Bl. št.: 363

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

30 točk

redna cena: 7,90 €

redna cena: 12,10 €

5, €
-30 %
50

Sprej Lustragomme, 400 ml
Izdelek za zaščito in vzdrževanje pnevmatik
ter gumijastih predpražnikov pred različnimi
dejavniki okolja. Preprečuje razpoke in
povrne prvoten sijaj.
Bl. št.: 32296

7,99 €
-33 %
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: 5,65 €

redna cena: 5,80 €

3, €
-36 %
60

4,05 €
-30 %

Krpe Armor All za čiščenje iz mikrovlaken,
6 kosov

Večnamenski robčki za čiščenje z vonjem
pomaranče

Krpe vsebujejo poliester za čiščenje in poliamid za odstranjevanje
prahu in vlage s površin.

Robčki so posebno formulirani za odstranjevanje trdovratnih
madežev, ne da bi poškodovali površino, in so odlični za uporabo
na armaturni plošči.

Bl. št.: 213562

Bl. št.: 213949

30 točk
redna cena: 6,59 €

30 točk
redna cena: 5,98 €

4,50 € -24 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

4,60 €
-30 %
35

Zaščita za vozilo Nano Protect Premium

Zaščitna avtomobilska prevleka

Ščiti avtomobilska stekla, ogledala, smernike in žaromete.
Zaščita površine bo trajala približno 12 mesecev. Nagrada za
inovacije 2017.

Prevleka je namenjena zaščiti prtljažnega prostora pri prevozu
psov ali drugih predmetov. Odporno proti umazaniji, preprosto
čiščenje. Velikost: 102 x 70 cm.

Bl. št.: 221909

Bl. št.: 222058

30 točk
redna cena: 9,90 €

6,00 €

50 točk

-39 %

redna cena: 29,90 €

22,90 €
za PK kartico zvestobe

18,90 €
za PK plačilno kartico

do
-36
%

Komplet za prvo pomoč
za avtomobiliste

Komplet za prvo pomoč
za motoriste

Varnostni jopič z
odsevnimi trakovi

Komplet za prvo pomoč, skladen z
vsebino, zahtevano v pravilniku o
kompletu za prvo pomoč, ki spada v
obvezno opremo motornih vozil.

Komplet za prvo pomoč, skladen z
vsebino, zahtevano v pravilniku o
kompletu za prvo pomoč, ki spada v
obvezno opremo motornih vozil.

Bl. št.: 129996

Bl. št.: 132688

Varnostni odsevni telovnik z dvema
izjemno odsevnima trakovoma
uporabljamo ob slabši vidljivosti.
Velikost: L za odrasle. Barva: rumena.
Preizkušeno v skladu z EN 20471/2.
Material: 100 % poliester.
Bl. št.: 49952

30 točk
redna cena: 12,90 €

5, €
-54 %
90

36

30 točk
redna cena: 13,90 €

6, €
-50 %
90

30 točk
redna cena: 4,50 €

3,50 €
-22 %
Še več izdelkov na www.eshop.si

Potovalni kovček 		
Travel & More, 100 l

Potovalni kovček 		
Travel & More, 69 l

Potovalni kovček 		
Travel & More, 38 l

Potovalni kovček Travel & More z
notranjim organizatorjem, štirimi vrtljivimi
kolesi (360°) in TSA-ključavnico, ultra
lahek. Velikost: 74 x 51 x 28,5 cm.
Material: umeten. Prostornina: 100 l. Teža:
3,9 kg. Barva: bež in rjava. Oblikovano v
Sloveniji. Garancija: 1 leto.

Potovalni kovček Travel & More srednje
velikosti in izjemno lahek, z notranjim
organizatorjem, štirimi vrtljivimi kolesi
(360°) in TSA-ključavnico. Barva: bež
in rjava. Velikost: 64 x 45 x 24 cm.
Material: umeten. Prostornina: 69 l.
Teža: 3,3 kg. Oblikovano v Sloveniji.
Garancija: 1 leto.

Kabinski kovček Travel & More. Barva:
bež in rjava. Material: umeten. Velikost:
54 x 40 x 20 cm. Prostornina: 38 l.
Teža: 2,6 kg. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 221676

Bl. št.: 221674

Bl. št.: 221675

80 točk

80 točk

80 točk

redna cena: 74,99 €

redna cena: 69,99 €

redna cena: 59,99 €

41, €
-44 %
99

39, €
-43 %

33,69 €
-43 %

29

Kabinski kovček Roncato Speed

Vodnik Kamping & Karavaning Evropa 2019

Kabinski kovček Roncato Speed z dvema kolesoma.
Velikost: 55 x 40 x 20/23 cm. Teža: 2,20 kg.
Material: poliester.

Vodnik 6000 kampov in postajališč za avtodome v Evropi, zahodni
Afriki in na Bližnjem vzhodu (z GPS in zemljevidi) z darilnimi boni
in kuponi ugodnosti (kampi, restavracije in ponudniki doživetij) v
skupni vrednosti 800 evrov.

Bl. št.: 221682

80 točk
redna cena: 89,99 €

53, €
-40 %
99

Še več izdelkov na www.eshop.si

Bl. št.: 93001

50 točk
redna cena: 24,00 €

15,84 €
-34 %
37

30 točk

-10 %

10% POPUST

-10 %
Tivoli,
21. 3. Hala
Ljubljana

30 točk

KLEMEN
SLAKONJA

posebni gost: JURIJ ZRNEC

Tabor
23. 3. Dvorana
Maribor
posebni gost: TADEJ TOŠ

29. 6. Avditorij
Portorož

&

gostje presenečenja

Več informacij o ponudbi
na www.spasteater.com
DN19-0022 Spasteater_PETROL.indd 1
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-10 %

30 točk

Več informacij o ponudbi
na www.spasteater.com

30 točk

-30 %

POSLOVILNA TURNEJA

VSTOPNICE
ŽE ZA

Carreras
José

39 €

S SIMFONIČNIM ORKESTROM
RTV SLOVENIJA
GOSTA: JAN PLESTENJAK IN MARTINA ZADRO

Boat party

30 točk
redna cena: 39,00 €

9,00 €
-76 %

WWW.Event24.si

-20 %
ARENA STOŽICE

30 točk
// 10. marec 2019 //

-10 %
katalog 145 x 102,5.indd 1

30 točk
31/01/19 08:02

Po smučarske vozovnice na Petrol!
Vrsta vozovnice
SC Cerkno
Dnevna + enolončnica
Dnevna + enolončnica
Dnevna + enolončnica
Kranjska Gora
Nočna
Nočna
Nočna
Vogel
Dnevna, ponedeljek-petek*
Dnevna, ponedeljek-petek*
4-dnevna**
4-dnevna**

Petrol klub ponudba

Redna cena v €

Št. storitve

odrasli
mladi, seniorji
otroci

31,00 € + 30 točk
26,50 € + 30 točk
18,00 € + 30 točk

36,50
32,00
23,50

4577
4578
4579

odrasli
otroci
mladina, seniorji

21,60 € + 30 točk
15,30 €+ 30 točk
19,80 € + 30 točk

24,00
17,00
22,00

5324
5325
5326

odrasli
otroci
odrasli
otroci

28,80 € + 30 točk
14,40 €+ 30 točk
101,00 € + 30 točk
49,00 €+ 30 točk

32,00
16,00
112,00
54,00

5054
5055
5344
5345

* Od poned. do petka, ne velja ob sobotah, nedeljah, praznikih. ** Strnjeno 4 dni skupaj vse dni v tednu do konca smučarske sezone 2018/2019.

Golte
5 dni v sezoni
odrasli
5 dni v sezoni
mladi, seniorji
5 dni v sezoni
otroci
Krvavec
Dnevna, določen dan*
odrasli
Dnevna, določen dan*
mladina, seniorji
Dnevna, določen dan*
otroci
Sezonska ponedeljek-petek, s sliko**

111,00 € + 30 točk
89,00 € + 30 točk
58,00 € + 30 točk

139,00
111,00
73,00

5333
5335
5334

25,99 € + 30 točk
21,99 €+ 30 točk
13,99 € + 30 točk
298,00 € + 30 točk

33,00
29,00
18,00
-

4994
4996
4995
4572

*Veljavna le ob vnaprej določenih datumih) 7. 3., 13. 3., 24. 3., 28. 3. 2019. **Velja za smučarsko sezono 2018/2019 na smučišču Krvavec, vse dni v tednu. Nakup
vozovnic z vnaprej določenimi datumi je možen do 14 dni pred dnevom smučanja.

Krvavec in Rogla
4-urna, ponedeljek-petek*
4-urna, ponedeljek-petek*
4-urna, ponedeljek-petek*

odrasli
mladina, seniorji
otroci

23,00 € + 30 točk
20,00 €+ 30 točk
12,00 € + 30 točk

28,00
25,00
15,00

2621
2622
2623

29,00
23,00
18,00

5339
5340
5341

*Velja na smučišču Krvavec in Rogla, v smučarski sezoni 2018/2019, od ponedeljka do petka, razen ob praznikih.

Črmošnjice
Dnevna + malica
Dnevna + hot dog
Dnevna + hot dog

odrasli
otroci, od 2002 naprej
otroci, od 2010 naprej

24,00 € + 30 točk
19,00 €+ 30 točk
15,00 € + 30 točk

Ob nakupu prejmete voucher, ki ga na smučišču zamenjate za vozovnico.

CROWONDER jadranje po Kornatih 		
in srednjem Jadranu
Sail Adventure je aktivno preživljanje prostega časa - jadranje po
Kornatih, Talaščici in otokih srednjega Jadrana, združeno z učenjem
osnovnega ali naprednega upravljanja z jadrnico in posadko.
Petrol klub cena 2-dnevnega jadranja (1 nočitev) na osebo:
30 Zlatih točk + 150,00 €
Redna cena: 250,00 €
Petrol klub cena 3-dnevnega jadranja (2 nočitvi) na osebo:
30 Zlatih točk + 210,00 €
Redna cena: 350,00 €
Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 15. 4. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019.
Potrebna je predhodna rezervacija. Več na petrol.si/petrolklub.
T: +385 995495959; E: info@crowonder.com; I: www.crowonder.com

-40 %

doživetja

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 15. 4. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019.
Potrebna je predhodna rezervacija. Več na petrol.si/petrolklub.

Planinski dom Savica in
smučanje na Voglu

Terme Vivat, 3-dnevni
wellness oddih

Spomladanski oddih v Planinskem domu
Savica s smučanjem na Voglu, do družin
prijaznem smučišču. Ponudba vključuje
2 x polpenzion in 2-dnevno smučarsko
vozovnico. (Turistična taksa ni vključena
v ceno.)

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

30 točk

redna cena: 197,00 €/2 osebi

redna cena: 160,00 €/osebo

redna cena: 209,80 €/osebo/paket

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

T: 051 644 316
E: booking@vogel.si
I: www.vogel.si

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

-35 %

-15 %

Hotel Cerkno, 3-dnevni
termalni paket

Termalni oddih v Termah
Zreče

Pomlad na Mariborskom
Pohorju

2 x polpenzion, kopanje v Termah
Cerkno, 1x vstop v savno (1 h). Popust
za otroke po rednem ceniku.

Namestitev v dvoposteljni sobi Vile
Terme Zreče, samopostrežni zajtrk
in večerja v restavraciji hotela Vital,
neomejen vstop v termalne bazene,
1 x vstop v Savna vas z vključenimi
programi vrtinčenja zraka. Doplačilo za
bivanje petek-nedelja: 5 €/osebo/dan.
Najkrajši čas bivanja: 3 dni/2 noči.

redna cena: 60,00 €/osebo/noč

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 €

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

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

-28 %

-48 %

Razvajanje v Prlekiji
2 x prenočitev z zajtrkom za dve osebi,
bograč, 1x steklenica vina, celodnevno
kopanje v Termah Banovci, degustacija
vin v kleti Ormož, degustacija bučnega
olja v oljarni Središče, ogled lončarstva
Žuman.

128,00 €

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 %

136,00 €

30 točk

43,00 €

99,90 €

-52 %

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.

30 točk
redna cena: 13,00 €/osebo

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 15. 4. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019.
Potrebna je predhodna rezervacija. Več na petrol.si/petrolklub.

Terme Čatež - Termalna
riviera in kos pice
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

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

9,10 €

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

Tridnevni paket v Žusterni

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

-30 %

184,00 € /2 osebi
T: 05 61 00 300; I: www.terme-catez.si
E: zusterna@terme-catez.si

do
-27
%

Terme Zreče: kopanje v
termalnih bazenih

Apartmajska hiša
Crowonder Luxury - Vir

Harbor Villa Bibinje - Zadar

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

6 sodobnih 2- in 3-sobnih apartmajev
je na mirnem delu otoka Vir blizu
Zadra. Primerni so za 4 + 2 in 6 + 2
oseb. Vsak ima teraso v izmeri 10 m2
in čudovit pogled na morje. Minimalen
najem: 3 dni. Datumi možnih nastanitev:
15. 3.-31. 5. 2019.
Petrol klub cena za apartma 4+2/noč
30 Zlatih točk + 60,00 €
Redna cena: 100,00 €
Petrol klub cena za apartma 6+2/noč
30 Zlatih točk + 86,00 €
Redna cena: 145,00 €

Razkošna vila z bazenom, ki ponuja
zasebnost. Ima en apartma za 6 oseb
(2 sobi + kavč) in dva apartmaja za 4
osebe (1 soba+kavč). Datumi možnih
nastanitev: 15. 3.-31. 5. 2019.
Petrol klub cena za ap. West 4+2/noč
30 Zlatih točk + 96,00 €
Redna cena: 160,00 €
Petrol klub cena za ap. East 2+2/noč
30 Zlatih točk + 50,00 €
Redna cena: 83,00 €
Petrol klub cena za ap. North 2+2/noč
30 Zlatih točk + 78,00 €
Redna cena: 130,00 €

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

Obvezna rezervacija na telefon.
T: +385 995495959
I: www.crowonder.com

Obvezna rezervacija na telefon.
T: +385 995495959
I: www.crowonder.com

-20 %

-40 %

-40 %

KOPANJE

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 15. 4. 2019.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019.
Več na petrol.si/petrolklub.

Termalni tempelj Atlantis

Terme Ptuj, kopanje in savna

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).
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 %

Aplikacija EmergenSea za pomoč na Jadranu
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.

30 točk
redna cena: 50,00 €/osebo

33,00 €

-34 %

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

Tečaj za voditelja čolna z izpitom
Tečaj obsega osnove navigacije, osnove motoroznanstva, mednarodna pravila o izogibanju
trčenja na morju, osnove meteorologije, mornarska dela in veščine in pomorske predpise.

30 točk
redna cena: 169,00 €/osebo

139,00 €

-17 %

3-dnevni začetni tečaj jadranja
Spoznali boste vse tiste mornarske in jadralske veščine, ki jih potrebujete za samostojno, varno in samozavestno plovb.

30 točk
redna cena: 320,00 €/osebo

272,00 €

-15 %

Tečaj za VHF GDMSS postajo z izpitom
Tečaj, ki vam pomaga do Izpita za VHF-GMDSS postajo poteka po programu in zahtevah
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

30 točk
redna cena: 139,00 €/osebo

112,00 €

-19 %

T: 070 483 931; E: info@navticni-tecaji.si; I: www.navticni-tecaji.si

Začetna šola jadranja s pripravo na izpit na jadrnici
2 - dnevna začetna šola jadranja je primerna za vse, ki bi želeli preko
praktičnega dela opravljati tečaj za voditelja čolna in se pripraviti na izpit.

30 točk
redna cena: 400,00 €/osebo

300,00 €

-25 %

Nadaljevalna šola jadranja na jadrnici
Nadaljevalna šola jadranja je primerna za vse, ki bi želeli
samostojno upravljati jadrnico kot tudi za ostale člane posadke.

30 točk
redna cena: 360,00 €/osebo

270,00 €

-25 %

T: 031 557 161; E: info@tramontana-sail.com; I: www.tramontana-sail.com
Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 15. 4. 2019. Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019.
Potrebna je predhodna rezervacija. Več na petrol.si/petrolklub.

Sveže se
vedno prileže!
SENDVIČ POHANČEK +
ORA ORIGINAL, 0,5 l
Bl. št.: 221709

30 točk
redna cena: 4,68 €

3,69 €
-21 %
XXL BURGER S PIŠČANČJIM FILEJEM
+ SAMOPOSTREŽNI NAPITEK nektar
natura, 0,5 L
Ponudba velja samo na prodajnih mestih s
ponudbo Fresh. Bl. št.: 221720

30 točk
redna cena: 6,19 €

4,99 €
-19 %
BURGER S PIŠČANČJIM FILEJEM
+ SAMOPOSTREŽNI NAPITEK
nektar natura, 0,5 L
Ponudba velja samo na prodajnih mestih s
ponudbo Fresh. Bl. št.: 221723

30 točk
redna cena: 5,19 €

3,99 €
-23 %
Fresh obrok lahko naročite tudi v aplikaciji Na poti in ga ob željenem času prevzamete na izbrani Fresh lokaciji.

Lačni, a hkrati siti čakanja?
Naročite svoj obrok na
eFresh.si ali na 080 98 99.
pica tunina, 30 cm + napitek
reFRESH limeta, 0,5 L
Ponudba velja samo na prodajnih mestih s
ponudbo Fresh (razen PM Dul). Bl. št.: 221715

30 točk
redna cena: 7,58 €

5,99 €
-25 %
SMOOTHIE MANGO
BANANA, 0,5 L
Bl. št.: 198787

30 točk
redna cena: 2,99 €

1,99 €
-33 %
KRANJSKA KLOBASA
V ŠTRUČKI
Bl. št.: 151429

30 točk
redna cena: 3,49 €

2,49 €
-18 %
Ponudba ne velja v HopIn.

Sendvič tuna, 210 g, Žito
Bl. št.: 102601

30 točk
redna cena: 2,89 €

1,99 €

-31 %

Martinov kruh, 500 g, Žito
Bl. št.: 127705

30 točk
redna cena: 1,69 €

1,19 €

-29 %

Hip hop štručka, 140 g, Žito
Bl. št.: 154207

30 točk
redna cena: 1,45 €

0,99 €
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-31 %
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Milni mehurčki Fru Blu set in milnica, 		
2 x 500 ml
Za izdelavo mega velikih milnih mehurčkov. Set vsebuje navadno
zanko, zanko metuljček, velik obroč in dva manjša obroča za
pihanje mehurčkov. Priložena tudi milnica 2 x 0,5 l. Primerno za
starejše od 3 let.
Bl. št.: 221824

Vrtljiva glasbena skrinjica Hape
Malček z veseljem gleda glasbilo, kako se vrti, posluša melodijo
in opazuje barve, kako se spreminjajo. Izdelek se lahko obrne v
ležeči položaj. Velikost 15,5 x 13 x 18 cm. Primerno za starejše
od 0 mesecev.
Bl. št.: 221825

30 točk

30 točk

redna cena: 17,99 €

redna cena: 17,99 €

Leseni glasbeno-raziskovalni set glasbil Hape

Lahka modelirna masa Basic, 12/1

Komplet glasbenih inštrumentov vsebuje vse, kar otrok potrebuje
za glasbeno ustvarjanje. Strgalo, boben, ksilofon, ropotuljo, mini
gong. Velikost izdelka: 25 x 13 x 24 cm. Primerno za starejše od
18 mesecev.
Bl. št.: 221826

Zelo mehka, lahka modelirna masa v različnih barvah za kreativno
ustvarjanje. Izdelka ni treba peči. V kompletu je 6 osnovnih barv.
Primerno za otroke starejše od 4 let.
Bl. št.: 212874

50 točk

30 točk

redna cena: 29,99 €

redna cena: 13,15 €

11,49 €
-36 %

19, €
-33 %
99

Še več izdelkov na www.eshop.si

11,99 €
-33 %

8,55 €
-35 %
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Zapestnica Sailbrace White Venture ali
Black Coal Space
Zapestnica, ki je združila Slovenijo. Prva zapestnica s sidrom na
svetu je kot nepopisan list papirja - pripravljen, da nosi najlepše
zgodbe vsakega posameznika. Material: zamak. Zapestnice so
prilagodljive na vsako zapestje. Ne vsebujejo niklja.
Bl. št.: 221987 - bela (White Venture)
Bl. št.: 221982 - črna (Black Coal Space)

30 točk
redna cena: 17,00 €

11,00 € -35 %
Zapestnica Sailbrace Rose Gold Black ali
Nude Rose Gold
Zapestnica, ki je združila Slovenijo. Prva zapestnica s sidrom na
svetu je kot nepopisan list papirja - pripravljen, da nosi najlepše
zgodbe vsakega posameznika. Material: zamak. Zapestnice so
prilagodljive na vsako zapestje. Ne vsebujejo niklja.
Bl. št.: 221988 - Rose Gold Black
Bl. št.: 221986 - Nude Rose Gold

50 točk
redna cena: 20,00 €

13,00 €

-35 %

Tabla za pisanje Garden, 30 x 21 cm
Tabla iz kartona za pisanje s priloženim blokcem z lističi velikosti
9 x 17 cm, magnetnim flomastrom piši-briši v črni barvi in gobico
za brisanje. Dimenzija table: 30 x 21 cm. Ni magnetna. Na hrbtni
strani table sta dva magnetka, ki omogočata postavitev table na
magnetno površino.
Bl. št.: 221914

30 točk
redna cena: 4,65 €

3,45 €
50

-25 %
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Električna zobna ščetka 		
Philips Sonicare HX6721/35
Vsakdo obožuje žareče bel nasmeh. Navdušite z naravno belino
svojih zob. Električna zobna ščetka Sonicare Healthy White ob
redni uporabi načina Clean and White dokazano v samo dveh
tednih odstrani vsakodnevne madeže. Odstranjuje vsakodnevne
madeže kave, čaja, tobaka in rdečega vina. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 222009

100 točk
redna cena: 114,99 €

59,99 €

-47 %

Laserski odstranjevalec
dlak IPL3500 E51 Compact
Control HPL
Delovanje s kablom. 350.000 bliskov.
Zmogljivost: 3,5 J (džulov). Med 1 in 3,5
sekunde. Do 92 % zmanjšanja dlak.*
Napredna tehnologija brez sprožanja. 5
energijskih nastavitev. Krpa za čiščenje.
Vrhunski kovček za shranjevanje. Priročnik
uporabe. Garancija: 2 + 1.
Možnost plačila na 3 obroke za imetnike plačilne
kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221935

100 točk
redna cena: 199,99 €

119,99 €
za PK kartico zvestobe

99,99 €
za PK plačilno kartico

do
-50
%

Nadlahtni merilnik tlaka PC-BMG 3019
Profi Care
Popolnoma avtomatski nadlahtni merilnik krvnega tlaka.
Enostavna uporaba in velik LCD-zaslon. Merilno območje
krvnega tlaka: Sys: 60–260 / Dia: 40–199 mmHg. Pulzno
merilno območje: 40–180 utripov/minuto. Ekstra dolga
manšeta za obseg 30 – 42 cm. Odkrivanje aritmije.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 221952

50 točk
redna cena: 39,99 €

21,99 € -45 %
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Električni skiro E-GONI

Skiro Legoni Energy, 200 mm

Električni skiro E-GONI ima velika (8,5 inča) kolesa. Z enim
polnjenjem lahko uporabnik prevozi 20 km. Skiro ima kakovostne
zavore. Največja hitrost: 25 km/h. Moč motorja: 250 W. Maks.
obremenitev: 100 kg. Garancija: 1 leto. Na voljo po 11. 3. 2019.

Skiro Legoni Energy 200 je lahek in ima stabilno konstrukcijo. Je
zložljiv, prav tako pa se z lahkoto nastavi tudi višina krmila. Ima
velika kolesa (200 mm), s katerimi je moč doseči večjo hitrost.
Posebnost skiroja je nizka deska za bolj prijetno vožnjo.
Bl. št.: 200180 - črn
Bl. št.: 200178 - rožnat

Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

Bl. št.: 221983

150 točk
redna cena: 549,90 €

50 točk

379,00 €

redna cena: 69,90 €

za PK plačilno kartico

41,90 €
-40 %

Steklenička EQUA Mismatch

Pametna zapestnica Chameleon BW22

Steklenička EQUA Mismatch ima zaščito iz umetnega usnja in
kovinsko držalo za nošenje. Narejena je v EU iz kakovostnega
borosilikatnega stekla. Kovinski pokrovček 100 % tesni. Barva:
bež, bronasta ali grafitna. Velikost: 750 ml.
Bl. št.: 221710 - beige
Bl. št.: 221711 - bronze
Bl. št.: 221712 - graphite

BW22 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 SMSsporočila. Deluje prek aplikacije. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 221950

50 točk

50 točk

za PK kartico zvestobe

do
349,00 € -36
%

redna cena: 24,00 €

15, €
90
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-33 %

redna cena: 44,90 €

24,90 € -44 %
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