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Obročno odplačevanje za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

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

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

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

Posebna ponudba za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

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 3. 3. 2020 do 14. 4. 2020 
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 najdete 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.

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

Top ponudba

Pomlad na vrtu

Na poti

Za dom

Multimedija

Šport in prosti čas

Za najmlajše

Lepota in zdravje

Čistila

Energetske rešitve

Prehrana

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

2  

*Vsak imetnik Petrol klub plačilne kartice z urejenim soglasjem za profiliranje prejme 4 artikle iz zgornjega seznama 
na svojo kartico in obvestilo o tem prek kontaktnega elektronskega naslova. Veljavnost: od 5. 2. do 30. 4. 2020.

UGODNOSTI ZA IMETNIKE 

PETROL KLUB 
PLAČILNE KARTICE
Na seznamu dobrot s Petrola so se znašli:

Sendvič 
pohanček

Mini 
hot dog

Burger s sirom 
na žaru

Smoothie mango 
banana, 0,3 l

Q drink 
Classic, 0,25 l

Kava na 
poti M, S

Osvežilec 
zraka Q

50 Zlatih točk
/artikel



Kuhinjski robot Tefal Masterchef 
Gourmet, QB515D38

Brezplačna dostava 
na vse Petrolove 
bencinske servise.

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

Super cene 
za člane 
Petrol kluba.

359,90 € 

399,90 €Za 160 Zlatih točk:

559,90 € 

Bl. št.: 245277

od 279,99 €Za 120 Zlatih točk:

399.99 € 

V košarico
Bl. št.: 243432

Peg Perego baterijski 
traktor John Deere Ground 
Force s prikolico

-40 %

20,90 €
35.00 € 

Bl. št.:  244965

Sesalnik Carpoint 12 V  
80 W (filter HEPA

V košarico

V košarico

V košarico

Za 40 Zlatih točk:

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

Majhne cene, velika izbira.

LED TV Philips 50PUS6704, 50",  
4K-UHD, Smart, Ambilight

-28 % -36 %

3

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

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

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

Bl. št.: 244932 srebrn,  
         245700 -rdeč

Za 120 Zlatih točk: 229,90 €

-30 %do
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Hibridna pametna ura Vivomove 3/3s

Hibridna ura s pametnimi funkcijami in skritim zaslonom na 
dotik, številne funkcije (obvestila, zapestno merjenje utripa, 
raven stresa, telesna energija, spremljanje zdravja in še več). 
Za hojo/tek. Zunaj povezava z GPS iz telefona. Baterija do 5 dni. 
Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 245046 - v3 silver-grey 
Bl. št.: 245043 - v3 slate-black 
Bl. št.: 245054 - v3s ros.gold-navy 
Bl. št.: 245051- v3s ros.gold-sand   
Bl. št.: 245049 - v3s gold-rose 
 
 

  

Pametna ura Chameleon V20 

Ima kakovostno kovinsko ohišje in 1,3" okrogli barvni 
zaslon na dotik. Meri srčni utrip, tlak, kakovost spanja, 
količino kisika v krvi, športne dejavnosti in korake. Sprejema 
obvestila z mobilnika. Deluje do 8 dni. Priložen magnetni 
polnilni kabel. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 244923

 

120 točk
redna cena: 255,99 €

219,90 €
za PK kartico zvestobe

199,50 €
za PK plačilno kartico

60 točk
redna cena: 59,90 €

39,90 €
za PK kartico zvestobe

33,90 €
za PK plačilno kartico

-22 %do -43 %do

Prenosnik HP 250 G7 15.6"/i5-8265U

Procesor Intel Core i5-8265U 1,6 GHz. Zaslon: 39,6 cm (15,6") 
FHD LED (1920 x 1080). Pomnilnik: 8 GB, 256 GB. SSD-disk. 
Grafična kartica Intel HD Graphics. Windows 10 Home. Barva: črn. 
Teža: 1,78 kg. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 244925

  

Karaoke zvočni sistem JBL Partybox 100

PartyBox 100 nudi izhodno moč kar 160 W značilnega JBL 
zvoka, ki z avtentično avdio izkušnjo poživi vsako zabavo, kjerkoli 
in kadarkoli. Zvočnik ob predvajanju glasbe nudi še pravi light 
show s spreminjajočimi RGB LED barvnimi vzorci za pravo party 
vzdušje. Dimenzije (V x G x Š): 35,6 × 35,2 × 66,4 cm. Teža 
9,7 kg. Garancija: 1 leto

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

Bl. št.: 244920

  

160 točk
redna cena: 629,90 €

565,90 €
za PK kartico zvestobe

535,00 €
za PK plačilno kartico

120 točk
redna cena: 299,99 €

235,90 €
za PK kartico zvestobe

209,90 €
za PK plačilno kartico

-15 %do -30 %do

D: 45 mm 
Š: 45 mm 
V: 11 mm
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Popolnoma vgradni pomivalni stroj Bosch 
SMV24AX00E

Energijski razred: A+. Zmogljivost 12 pogrinjkov, 4 programi in tri 
temperature pomivanja. XXL košare v srebrni barvi, košarica za pribor 
v spodnji košari, AquaStop: 100 % doživljenjska garancija pred izlivom 
vode. Poraba vode pri programu ECO 50: 11,7 l. Info lučka. Glasnost: 
52 dB. Dimenzija (V X Š X G): 81 X 60 X 55 cm. Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 212199

   

Pralni stroj Whirlpool FWSG71283BV EU

Energijski razred A+++,  zmogljivost pranja 7 kg, 1200 
obratov/min, vgrajen Sense inverter motor. Tehnologija 6th 
SENSE, FreshCare, zakanistev vklopa, velik LCD zaslon. Slim 
model pralnega stroja. Dimenzije (V x Š x G): 84 x 60 x 44 cm. 
Garancija: 5 let (2 leti + 3 leta ob registraciji).

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

Bl. št.:244517

   

120 točk
redna cena: 419,00 €

319,90 €
za PK kartico zvestobe

299,90 €
za PK plačilno kartico

-28 %do

SMV24AX00E

290
kWh/annum

3300
L/annum

x12 52
dB

kg

 

 

dB

dB

WHIRLPOOL
FWSG71283BV EE

175

10670 7 ABCDEFG

50

78
2010/1061

120 točk
redna cena: 429,90 €

319,99 €
za PK kartico zvestobe

299,99 €
za PK plačilno kartico

-30 %do

Robotski sesalnik Rowenta Smart Force, 
RR6925

Glavna krtača za učinkovito čiščenje + 2 stranski krtači, 3 
nastavitve načina čiščenja  (Random, randoom room, edge) in 
infrardeči senzorji za zaščito pred trki. Nastavitev 7 programov za 
vsak dan delovanja. Zelo zmogljiva baterija: 150 minut. Garancija: 
2 leti.

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

Bl. št.: 244936

  

Parni čistilec DR3653 Clatronic

Parni čistilec z močjo 900–1050 W čisti, dezinficira in razmaščuje 
pri temperaturi 100 ºC brez ostankov in odrgnin. Tlak: 3,5 bara. 
Varovalo proti pregrevanju in previsokemu tlaku. 9 različnih 
nastavkov. 250-ml rezervoar za vodo. Garancija: 1 leto.

Bl. št.:225683

 

120 točk
redna cena: 299,90 €

189,90 €
za PK kartico zvestobe

169,90 €
za PK plačilno kartico

-43 %do

40 točk
redna cena: 39,99 €

26,99 €
za PK kartico zvestobe

22,90 €
za PK plačilno kartico

-42 %do
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-20 %
60 točk
redna cena: 49,99 €

39,90 €

Robotska kosilnica WR096SI, 350 m2

Landroid S WR096SI samodejno skrbi za urejenost vaše trate. 
Namestitev robotske kosilnice WR096SI je izjemno enostavna. 
Med prostim časom vam ne bo treba več urejati trate in boste 
takrat raje uživali na urejenem vrtu. Napajalni vir : 20 V Max / 
2,0 Ah Li-Ion, ki ga ni treba vzdrževati in nima spominskega 
učinka. Sistem polnjenja: samodejno. Čas delovanja: 40 min. 
Čas polnjenja: 1,5 ure. Obrati: 2800/min. Košnja: do 350 m2. 
Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 226206 

   

Set akumulatorskega orodja Ryobi 
R18DDAG-213

Set akumulatorskega orodja je sestavljen iz kotnega brusilnika 
s 7500 vrtljaji na minuto in premerom brusne plošče 115 mm, 
akumulatorskega vrtalnika s 50 Nm navora in 2 nastavitvama 
hitrosti, 2 baterij 1,3 Ah in polnilca. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 245016  
 

   

Kompostnik, 400 l

Kompostnik zelene barve s široko odprtino zgoraj in spodaj. 
Enostavno dodajanje in zajemanje komposta. Enostavna sestava.

Bl. št.: 122025

 

Analogni kompresor za pnevmatike Ring

Analogni kompresor Ring RTC200 je majhen, kompakten, 
priročen in enostaven za uporabo. Z redno uporabo kompresorja 
poskrbite za varnost na cesti, zmanjšate porabo in podaljšate 
življenjsko dobo pnevmatik! Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244907 

 

160 točk
redna cena: 983,59 €

534,90 €
za PK kartico zvestobe

489,90 €
za PK plačilno kartico

-50 %do

120 točk
redna cena: 249,99 €

199,99 €
za PK kartico zvestobe

169,99 €
za PK plačilno kartico

-32 %do

40 točk
redna cena: 46,00 €

36,50 €
za PK kartico zvestobe

29,90 €
za PK plačilno kartico

40 točk
redna cena: 29,90 €

21,90 €
za PK kartico zvestobe

16,90 €
za PK plačilno kartico

-35 %do

-43 %do

Kompostnik, 600 l
Bl. št.: 141363
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Somat

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

 

Nerf Sport Vortex Aero Hawler
Ta penasta žoga žvižga, ko leti skozi zrak. Zaradi repa, 
namenjenega dolgim poletom, lahko Nerf Sport Vortex zažvižga 
daleč v zrak. Na voljo v dveh različnih barvah. Starost 6+.

Bl. št.: 244591

 

30 točk
redna cena: 19,99 €

12,99 €
za PK kartico zvestobe

9,99 €
za PK plačilno kartico

30 točk
redna cena: 19,99 €

10,99 €
za PK kartico zvestobe

9,99 €
za PK plačilno kartico

30 točk
redna cena: 12,39 €

9,29 €
za PK kartico zvestobe

7,40 €
za PK plačilno kartico

60 točk
redna cena: 89,99 €

60,90 €
za PK kartico zvestobe

55,00 €
za PK plačilno kartico

60 točk
redna cena: 59,99 €

41,99 €
za PK kartico zvestobe

34,99 €
za PK plačilno kartico

30 točk
redna cena: 19,89 €

12,90 €
za PK kartico zvestobe

11,90 €
za PK plačilno kartico

-50 %do

-50 %do -40 %do

-38 %do-41 %do

-40 %do

Potovalni kovček Travel & more, 28 l
Potovalni kovček,50 x 40 x 20 cm, umetni material, 
prostornina 28 l, teža 2,6 kg, zlata barva, notranji 
organizator, oblikovano v Sloveniji, 2 kolesi, TSA-
ključavnica. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 244579

 

Gillette Brivnik Blue3, 9 + 3 
Moški brivnik za enkratno uporabo.

Bl. št.: 232629

 

Električna zobna ščetka Philips Sonicare 
HX6803/04
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.  
Garancija: 2 leti. 
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike  
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.  
Bl. št.: 245432

Kreativni set Maped travel
Vsebuje tablo piši-briši, 4 flomastre piši-briši, krpico za brisanje in 
kartice za kreiranje. Pakirano v praktični torbi z ročajem.

Bl. št.: 225779
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Motorna žaga Ramda YS-5020G, meč 45 cm

Motorna žaga Ramda YS-5020G. Tehnični podatki: uplinjač 
Walbro. Prostornina valja: 49,3 cm3. Moč: 2,1 kW (2,9 KS). Korak 
verige: 0,325". Dolžina meča: 18"/45 cm. Teža (brez rezalne 
opreme): 5,4 kg. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 245032

 

80 točk
redna cena: 135,99 €

109,90 €
-19 %

Visokotlačni čistilnik REM POWER  
HDEm 1500

Visokotlačni čistilnik REM POWER HDEm 1500 je primeren za 
različne vrste čiščenja. Maksimalen tlak znaša 100 barov, pretok 
vode 330–390 l/h, moč motorja 1,5 kW, visokotlačna cev 5 m. 
Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 227671

 

60 točk
redna cena: 124,52 €

69,90 €
-43 %

Bencinska kosilnica REM POWER LMEm 
4200B serija II

Bencinska kosilnica je opremljena z 80 cm3 motorjem EPG 80 
Euro V, z močjo 1,2 kW, zagon in pogon sta ročna, ima zložljiv 
ročaj, kovinsko ohišje, kolesa velikosti: spredaj 152/zadaj 158 
mm, komplet za mulčenje, tekstilni koš s plastičnim pokrovom. 
Širina košnje je 42 cm, višino košnje lahko centralno nastavljate v 
6 stopnjah, od 25 do 75 mm. Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 227679

 

80 točk
redna cena: 293,19 €

169,90 €
-42 %

Bencinska kosilnica REM POWER LMEm 
5602 BSB PLUS

Samohodna bencinska kosilnica Rem Power LMEm 5602 BSB 
Plus je opremljena s 161-cm3 motorjem Briggs & Stratton 775iS, 
ki deluje z močjo 2,5 kW. Deluje na električni zagon z 12-V 
baterijo. Obdaja jo robustno kovinsko ohišje. Širina košnje je 56 
cm, višino košnje pa lahko centralno nastavljate v 8 stopnjah 
med 30 in 90 mm. Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 244686

 

160 točk
redna cena: 718,90 €

449,99 €
-37 %
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Električni žar Russell Hobbs Indoor/Outdoor 
Grill 22460-56

Električni žar za notranjo in zunanjo uporabo moči 2400 W. 
Odstranljiva kuhalna površina premera 43,5 cm z neprijemljivim 
premazom za pripravo do 15 porcij. Š x g x v: 48 x 56 x 97,5 
cm.Teža: 6,5 kg. Poseben pladenj za odtekanje maščobe.
Garancija: 2 + 1 leto.

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

Bl. št.: 244973

  

80 točk
redna cena: 129,99 €

64,99 €
-50 %

Plinski žar Campingaz Expert Super OPP + 
darilo prevleka

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.

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

Bl. št.: 164472

  

80 točk
redna cena: 149,90 €

85,90 €
-42 %

Žar sodček za dimljenje MG508 

Dimenzije; 81 x 49 cm, višina 108 cm. Opremljen s stransko in 
spodnjo polico, vključen termometer, kolesa in grelnik. Velikost 
sklede: 48,5 x 44,5 cm. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 245108

  

80 točk
redna cena: 150,00 €

94,90 €
-36 %

Litoželezno-jekleni žar MG630

Litoželezno-jekleni žar, premer 36 cm, višina 38 cm, nastavljiva 
višina rešetke. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 245114 

40 točk
redna cena: 35,90 €

24,90 €
-30 %
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V tej 

ponudbi 

plin le 

20,80 €

-37 %

60 točk
redna cena: 133,30 €

83,90 €
Cene veljajo ob zamenjavi modre ali oranžne jeklenke za polno. V 
primeru, da kupec nima prazne jeklenke, je potrebno plačilo kavcije.

Plinski žar ELP 515 in plin v 10 kg 
modri jeklenki Ina

Lastnosti žara: 

• Velikost žar plošče: 430 x 500 mm

• Železna plošča, debelina plošče: 4 mm

• Noge

• Odlagalna polička

• Gorilnik

Bl. št. 242909

 

-27 %

30 točk
redna cena: 3,99 €

2,89 €

Lesno oglje 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

-27 %

30 točk
redna cena: 3,99 €

2,89 €

Briketi lesnega oglja Forest, 3 kg

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

Bl. št. 111955 

Vžigalne kocke Forest brez vonja

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

 

Novo 
na 

Petrolu

-20 %

30 točk
redna cena: 1,49 €

1,19 €

Plin v 10 kg rumeni jeklenki Plindom

Bl. št. 107002

-10 %

30 točk
redna cena: 22,80 €

20,52 €

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.

Prejmite obvestilo o 
spremembi cen goriv
Vsi registrirani uporabniki aplikacije Na poti, 
ki imate vklopljena potisna sporočila, vsak drugi 
ponedeljek prejmete obvestilo o spremembi 
cen goriv.

Prenesite 
aplikacijo 
Na poti

P
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vr

tu



60 točk
redna cena: 133,30 €

83,90 €

-30 %

Akumulatorji

-10 %-15 %

Za vozila s sistemom 
Start Stop

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

Za klasična vozila
Petrol klub cena:
50 Zlatih točk + 79,00 €/52Ah
Redna cena: 93,00 €
50 Zlatih točk +  87,40 €/60Ah
Redna cena:  102,80 €
50 Zlatih točk +  102,70 €/74Ah
Redna cena:  120,90 €

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

Prejmite obvestilo o 
spremembi cen goriv
Vsi registrirani uporabniki aplikacije Na poti, 
ki imate vklopljena potisna sporočila, vsak drugi 
ponedeljek prejmete obvestilo o spremembi 
cen goriv.

Prenesite 
aplikacijo 
Na poti

Pozimi na cestah ostaja zimska sol. 
Ta lahko na avtomobilsko pločevino in 

podvozje učinkuje korozivno. Zato večkrat 
obiščite Petrolove avtopralnice in 

izberite tudi pranje podvozja.

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.

Avtopranje 
L, XL ali XXL 
do 20 % ceneje! -20 %

60 točk 

-10 %
30 točk 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PK oglas AP PRESS_pomlad2020_ OK.pdf   1   2/16/2020   18:23:30



Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: 
od 3. 3. 2020 do 14. 4. 2020. 
Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba v 
vseh poslovalnicah Generali in pri pogodbenih 
partnerjih do 30. 4. 2020.  

 

Članom Petrol kluba ob unovčenju 100 Zlatih 
točk ponujamo Dvojni popust (10 %) za 
zavarovanje AO in AO-plus za varne voznike.* 

 

Ob unovčenju 100 Zlatih točk ste člani 
Petrol kluba upravičeni do: 10 % popusta 
v prvem zavarovalnem letu pri sklenitvi 
novega domskega zavarovanja 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 
stanovanjskih nepremičnin in premičnin. 
Podrobnosti glede možnosti unovčitve so 
objavljene na www.generali.si in na  
www.petrol.si.

Zavarovanje

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

100 točk 

* Varni vozniki so fizične osebe (lastniki osebnih vozil), ki v dveh zaporednih 
zavarovalnih letih ne prijavijo škode iz zavarovanja AO in AO-plus.

Popust na obvezno avtomobilsko 
zavarovanje (AO) in A0-plus

2-krat 10 % popusta na domsko   
zavarovanje

Postanite član AMZS
Ob včlanitvi v AMZS izkoristite popust v višini 8 EUR,  
ne glede na vrsto članstva.

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 

Cenik letnega članstva AMZS

VRSTA ČLANSTVA REDNA CENA CENA S POPUSTOM

Osnovno 40 € 30 točk + 32 €

Osnovno družinsko 60 € 30 točk + 52 €

Plus 69 € 30 točk + 61 €

Plus družinsko 89 € 30 točk + 81 €

Premium 99 € 30 točk + 91 €

Premium družinsko 136 € 30 točk + 128 €
 
Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 3. 3. 2020 do 14. 4. 2020. 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. 2020.

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 nam uspemo popraviti na mestu okvare
Vozilo odpeljemo na želeni naslov
Zagotovimo vam nadomestno vozilo
Dodatni članski popusti za vozilo in voznika.
Partnerski popusti

   VARNOST JE NAJBOLJŠE DARILO

Prihranki za vozilo in voznika

Motorevija

 

Prihranki doma in na poti

OSNOVNO

PLUS

PREMIUM

   Prednosti članstva AMZS

   Katero članstvo bi izbrali?

Podarimo 0,10€/l 
za prvih 3000 l 

goriva po predelavi.
 * Akcija za pridobitev ugodnosti ob predelavi velja 

za člane Petrol kluba do 30. 6. 2020, koriščenje 
popusta na 3000 l goriva ni časovno omejeno.

Predelava na 
avtoplin že 
za 1.700 €

w
w
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Vgradite vrhunsko opremo Prins že od 
1.700 EUR in se vozite 50 % ceneje.

Unovčite 100 Zlatih točk za 100 € cenejšo predelavo.

Nagrada*: Za prvih 3.000 litrov Q Max 
LPG lahko člani Petrol kluba izkoristite 
popust v višini 10 centov na liter.



LPG 

Varno v novo 
motoristično sezono: 
Vigo in Petrol
Celovita rešitev za vsakega motorista. 
SOS-klic, 24/7 nadzor nad motorjem, 
napredna mobilna aplikacija in mnogo več. 
Zapelji v prihodnost!

Vigobox na izbranih servisih Petrol po Sloveniji. Za delovanje je potrebno 
prek spletne strani Vigo skleniti letno vezavo! Pri tem se kupnina upošteva 
kot dobroimetje. Več informacij na www.petrol.si/vigo.

Ob 
nakupu 

Vigoboxa 
darilo 
BUF

Bl. št.: 244869 - Vigobox za motoriste

99,00 € Vigobox 
za motoriste

55,00 €
Letna vinjeta 
za motoriste

30,00 €
Polletna vinjeta 
za motoriste

Ob nakupu Vigobox ali vinjete 
za motoriste (letne ali polletne) 
imetniki Petrol klub kartice 
pridobite dvojne Zlate točke.

Podarimo 0,10€/l 
za prvih 3000 l 

goriva po predelavi.
 * Akcija za pridobitev ugodnosti ob predelavi velja 

za člane Petrol kluba do 30. 6. 2020, koriščenje 
popusta na 3000 l goriva ni časovno omejeno.

Predelava na 
avtoplin že 
za 1.700 €

w
w
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i

Vgradite vrhunsko opremo Prins že od 
1.700 EUR in se vozite 50 % ceneje.

Unovčite 100 Zlatih točk za 100 € cenejšo predelavo.

Nagrada*: Za prvih 3.000 litrov Q Max 
LPG lahko člani Petrol kluba izkoristite 
popust v višini 10 centov na liter.



Možnost plačila 
na obroke.

Gratis dostava na 
prek 300 
prevzemnih mest.

300+
Brezplačno 
zavarovanje 
pnevmatik.

Kupon 20 € za 
premontažo.

Po gume
na Petrol

www.eshop.si

Ve
č 

na
 w

w
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Ob enkratnem nakupu kompleta 4 letnih pnevmatik Laufenn za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na
bencinskih servisih Petrol, vam na Petrol klub kartico naložimo darilo  “Petrolov pomladni paket”, ki vsebuje Vitrex 
Sivka, 3 l, Petrol avtošampon Green, 1l in Spray Maxibrill antistatik, 600 ml. Akcija traja od 1. 3. do 15. 5. 2020.  

Darilo

Petrolov 
pomladni 
paket 

Ob nakupu kompleta 
štirih pnevmatik Laufenn 
prejmete darilo

Potujte 
v slogu

Blagovna znamka Hankook

Obiščite
nas!

 

PREJMETE 20€ za premontažo 
Vianor

Ob nakupu 4  
pnevmatik Nokian

ZA BREZSKRBNO 
POLETJE

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

V TipStop Vianor poskrbimo za brezskrbno 
poletje. Le en obisk vas loči od nakupa, 
premontaže in shranjevanja pnevmatik.
*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. 2020. 



Obiščite
nas!

 

PREJMETE 20€ za premontažo 
Vianor

Ob nakupu 4  
pnevmatik Nokian

ZA BREZSKRBNO 
POLETJE

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

V TipStop Vianor poskrbimo za brezskrbno 
poletje. Le en obisk vas loči od nakupa, 
premontaže in shranjevanja pnevmatik.
*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. 2020. 
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Čistilo za klimo v vozilu Sonax, 100 ml

Klimatske naprave so idealno gojišče za mikroorganizme, 
ki ustvarjajo neprijeten, zatohel vonj. Čistilo za klimo hitro in 
enostavno očisti klimatsko napravo, prezračevalni sistem in 
izparilnik ter hkrati odstrani neprijetne vonjave.

Bl. št.: 88933

30 točk
redna cena: 10,00 €

6,99 €
-30 %

Sredstvo za nego gume Sonax, 300ml

Čisti in neguje vse dele iz gume znotraj in zunaj avtomobila. Guma 
ostane prožna, s tem se ji podaljša življenjska doba. S sredstvom 
se lepo očistijo pnevmatike in gumijaste preproge, ki se zasvetijo v 
čisti, globoki prvotni barvi.

Bl. št.: 21490

30 točk
redna cena: 7,05 €

5,29 €
-24 %

Dišava za avto Mr & Mrs Fragrance Cesare
Dišava traja +/-45 dni.

Bl. št.: 174714 - Vanilla
Bl. št.: 174717 - Cedar Wood
Bl. št.: 174720 - Energy
Bl. št.: 174722 - Fresh Air
Bl. št.: 174724 - Pepper Mint

-30 %

30 točk
redna cena: 7,90 €

5,50 €

PVC-ročka z izlivom, 10 l
Bl. št.: 363

30 točk
redna cena: 12,10 €

7,69 €
-36 %

Potovalni kovček Travel & More, srednji, 59 l 
Potovalni kovček Travel & More, srednji. Velikost: 64 x 45 x 24 
cm. Umetni material. Zlata barva. Notranji organizator. Oblikovano 
v Sloveniji. Ultra lahek. 4 za 360° vrtljiva kolesa. TSA-ključavnica. 
Prostornina: 59 l. Teža: 3,3 kg. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 244580

Potovalni kovček Travel & More, velik, 100 l 
Potovalni kovček Travel & More, velik. Velikost: 74 x 50 x 28,5 
cm. Umetni material. Prostornina: 100 l. Teža: 3,9 kg. Zlata barva. 
Notranji organizator. Oblikovano v Sloveniji. Ultra lahek. 4 za 360° 
vrtljiva kolesa. TSA-ključavnica. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 244581

60 točk
redna cena: 74,99 €

52,49 €
-30 %

60 točk
redna cena: 69,99 €

48,99 €
-30 %
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Spray Maxibrill, 400 ml, različni vonji

Loščilo v pršilu za avtomobilske armaturne plošče. Odišavljen 
izdelek, ki čisti in naredi bleščečo armaturno ploščo in druge 
dele avtomobila. Daje visok sijaj, čisti, obnavlja vse proizvode iz 
plastike, gume, lesa, smole, umetnega in pravega usnja.

Bl. št.: 28503

30 točk
redna cena: 4,99 €

3,49 €
-30 %

Voščenka za popravilo barve CarPlan

Barvna voščenka je učinkovito sredstvo za prekrivanje manjših 
prask in poškodb od kamenčkov na laku vašega vozila. Enostaven 
nanos. Primerno za vse vrste barvnih lakov. Pomaga zaščititi 
poškodovano mesto pred oksidacijo in korozijo.  
Bl. št.: 244900 - bela 
Bl. št.: 244901 - črna 
Bl. št.: 244902 - temno modra 
Bl. št.: 244904 - siva  
Bl. št.: 244905  - temno rdeča 
Bl. št.: 244906  - modra

30 točk
redna cena: 3,90 €

2,60 €
-33 %

Sredstvo za obnovo barve T-Cut Original 
500 ml
T-Cut Original je edinstveno sredstvo, ki v nekaj sekundah povrne 
prvotno barvo in sijaj, tako da odstrani oksidacijo, zapečeno 
cestno umazanijo, katran, smolo in zapečene insekte.

Bl. št.: 244898 

-34 %

30 točk
redna cena: 15,00 €

9,90 €

Čistilne krpice Rexxon
Kakovostne vlažne krpice za čiščenje močno umazanih površin. 
Hitro in temeljito odstranijo vso trdovratno umazanijo od olja, 
bencina, nafte, masti ipd. Vsebina: 70 kosov.

Bl. št.: 176804

30 točk
redna cena: 4,30 €

2,99 €
-30 %

TOP RIM, 500 ml, čistilo za 
platišča
Izrazito učinkovito čistilo za kolesna platišča 
in zavore. Ko spremeni barvo, začne 
učinkovati na umazanijo, ki jo nato speremo 
z močnim curkom vode.

Bl. št.: 196336 

30 točk
redna cena: 7,00 €

4,90 €
-30 %

Polirna krema SONAX, 250 ml

Bl. št.: 957

30 točk
redna cena: 11,75 €

7,60 €
-35 %

N
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Avtokamera Prime3 CVR31

Ko se odpravljate na vožnjo z avtomobilom, je vredno opremiti 
vozilo z avtomobilsko kamero oziroma snemalnikom videa, ki 
vam omogoča beleženje poteka potovanja. Izjemno uporabna je v 
primeru nesreče na cesti, saj lahko posname dogodek. Snemanje 
videa v polni ločljivosti (Full HD 1920x1080p), 1,5”LCD zaslon, 
140° širokokotna leča, podpira Micro SD-kartice do kapacitete 32 
GB, senzor gibanja, funkcija »Loop recording«, vgrajena baterija 
180 mAh.

Bl. št.: 245270

40 točk
redna cena: 49,90 €

27,90 €
-44 %

Držalo nosilec za tablico Chameleon C82-
H41B-H69

Avtodržalo je primerno za vse tablične računalnike z diagonalo 
od 7 do 10,5 inča. Namestite ga lahko na vetrobransko steklo ali 
vzglavnik prednjega sedeža. Držalo je prilagodljivo in vzdržljivo. 
Vanj lahko vpnete tablice širine od 190 do 330 mm.

Bl. št.: 181110

40 točk
redna cena: 26,90 €

10,75 €
-60 %

Nosilec koles Naos Rapid Menabo, 2 kolesi
Montaža na kljuko avtomobila. Material: nerjavno, kakovostno 
jeklo/alu sani. Barva: črna. Enostaven dostop do prtljažnih vrat 
vozila. Namembnost: prevoz 2 koles. Nosilnost: do 45 kg. Teža 
nosilca: 13,7 kg. Sistem Rapid lock zaklepanja.

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

Bl. št.: 245142

 
 

Bluetooth FM Radio oddajnik BLOW, 3 v 1
BLUETOOTH prostoročno telefoniranje, FM RADIO oddajnik, 
polnilec pametnih naprav 2.1A, USB/SD/AUX-in, velik LCD-zaslon, 
inteligentni mikrofon, priklop na avto-vtičnico, priložen daljinec. 
Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 245269 -bel-zlat  
Bl. št.: 240180 -črn

-42 %

120 točk
redna cena: 234,95 €

135,95 €

40 točk
redna cena: 36,89 €

23,80 €
-35 %
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Aku. XR vrtalnik/vijačnik 
DeWALT DCD790M2  
18 V, 4,0 Ah

DeWalt AKU XR kompaktni vrtalni vijačnik 
Li-Ion 18 V z brezkrtačnim motorjem. 
Kapaciteta akumulatorja 4,0 Ah. Uporabna 
moč 360 W. Hitrost brez obremenitve 
0-600/2000 vrtljajev/min. Vpenjalna glava 
1,5-13 mm. Maks. moment vrtljaja 60 Nm. 
Garancija: 3 leta ob registraciji na spletni 
strani www.dewalt.si.

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

Bl. št.: 244841

  

160 točk
redna cena: 636,25 €

269,00 €
-57 %

Akumulatorski vrtalni vijačnik 
BOSCH GSR 120 LI

Visokozmogljivo in cenovno ugodno orodje 
2 v 1 z dvema litij-ionskima baterijama 12 
V/2,0 Ah in 23-delnim kompletom svedrov 
in vijačnih nastavkov v kovčku. Garancija: 
2 leti (3 leta ob registraciji na spletni strani 
www.bosch-pt.com/warranty).

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

Bl. št.: 244897

   

80 točk
redna cena: 149,99 €

99,90 €
-33 %

Fen za vroči zrak Black + 
Decker KX1650, 1750 W

Lastnosti: moč: 1.750 W, delovna 
temperatura: 460/600 °C, pretok zraka: 
570/740 L/min., masa: 0,60 kg. Garancija: 
2 leti.

Bl. št.: 244836

40 točk
redna cena: 34,06 €

19,90 €
-41 %

ZA NAJZAHTEVNEJŠA OPRAVILA NA PLANETU!
Univerzalno 
lepilo Gorilla 
Glue, 115 ml
Bl. št.: 198303

30 točk
redna cena: 8,99 €

5,69 €

Lepilni trak  
Gorilla Tape, 32 m
Bl. št.: 198308 - srebrn
Bl. št.: 198307 - črn

30 točk
redna cena: 10,99 €

6,99 €

Lepilo za les 
Gorilla Wood 
Glue, 236 ml
Bl. št.: 198313

30 točk
redna cena: 5,99 €

3,79 €
-36 % -36 % -36 %
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100 točk
redna cena: 257,00 €

219,00 €

Paleta lesnih peletov Forest,  
65 vreč po 15 kg

Lesni peleti za ogrevanje so biomasno gorivo izdelano iz 20 % 
smrekovega ter 80 % bukovega materiala in ne vsebujejo dodanih 
primesi. Cena vključuje brezplačno dostavo do vrat objekta. 
 
Možnost plačila na 9 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.  
 
 
Bl. št.: 146167

100 točk
redna cena: 339,00 €

299,00 €

Paleta lesnih briketov RUF Forest,  
96 ovitkov po 10 kg

Lesni briketi izdelani iz visokokakovostnega mešanega lesa 
listavcev brez primesi. Cena vključuje brezplačno dostavo do 
vrat objekta.   
Možnost plačila na 7 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.  
 
 
Bl. št.: 242799

    
-11 % -14 %

Bančni računi za  
člane Petrol kluba

Poleg že vključenih najboljših
bančnih storitev Sberbank
banke tudi bonus – vsako
leto prejmete do 40 EUR
dobroimetja na svojo Petrol 
klub kartico.
Vračilo letne članarine za 
imetnike Petrol klub plačilne 
kartice.

https://www.sberbank.si/osebne-finance/
racuni/partnerski-racuni-petrol

Košarica s ščipalkami 30/1

Košarica s 30 ščipalkami, velikost košarice 23 x 12 x 12 cm. 
Barve ni mogoče izbirati. Material: plastika.

Bl. št.: 244674  

30 točk
redna cena: 3,90 €

2,30 € -41 %

Vrv za perilo 

Vrv za obešanje perila dolžine 10 metrov in debeline 2,7 mm, v 
različnih barvah. Barve ni mogoče izbirati.  

Bl. št.: 244673  

30 točk
redna cena: 1,50 €

0,99 € -34 %
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Mokro-suhi sesalnik Clatronic 4 v 1 BSS1309

Močan mokro-suhi sesalnik 4 v 1. Za enostavno in temeljito 
čiščenje tkanin, prostorov in trdih tal (npr. kamna, ploščic, linoleja 
ipd.). Za globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva in preprog. 
Funkcija pihalnika. Različni nastavki. Moč: 1200 W. Garancija: 
1 leto.
Možnost plačila na 3 obroke za imetnike  
Petrol klub plačilne kartice zvestobe. 

Bl. št.: 244961 
 

  

80 točk
redna cena: 199,99 €

119,99 €
-40 %

Pokončni baterijski sesalnik Electrolux,  
2 v 1, EER73DB 

Čas delovanja do 30 min., posesajte do 90 m2, samostoječi 
dizajn, baterija Li-ion, 2 moči hitrosti, ciklonski sistem, brez 
vrečke, 3 LED svetlobni indikatorji napolnjenosti baterije, 
osvetlitev tal na krtači, talni/stenski polnilnik, izdelano v EU. 
Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 244917 
 

  

80 točk
redna cena: 179,90 €

99,90 €
-44 %

Sesalnik z vrečko Rowenta Silence Force, 
RO7783EA

Moč motorja: 550 W. Izredno tih: do 64 dB. Prostornina vrečke: 
4,5 l. Ergonomična ročica z dodano krtačko Easy Brush. Sesalna 
glava P3WER AIR GLIDE z 2 pozicijama. Dodatni nastavki: mini 
turbo krtača, krtača za parket, XXL fleksi nastavek za ozke reže. 
Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 244934 
 

  

120 točk
redna cena: 259,90 €

154,90 €
-40 %

Likalnik Tefal Turbo Pro Anticalc, FV5648E0

Samodejno čistilna keramična likalna plošča Durilium Airglide. 
Izpust pare: do 50 g/min. Sunek pare: 220 g/min. Sistem proti 
kapljanju, odstranljiv zbiralnik vodnega kamna, samodejna 
zaustavitev, ECO-funkcija, 300-ml rezervoar. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244937

60 točk
redna cena: 83,90 €

49,90 €
-40 %

Za dom

flex nastavek 
za čiščenje 

avta
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Svileni anatomski vzglavnik Vitapur Royal Sleep David

Višji dvodelni anatomski vzglavnik je primeren za spanje na boku. Nižji vzglavnik 
pa je primeren za spanje na hrbtu ali trebuhu. Narejen iz izredno zračnega 
in 100 % naravnega bombaža, polnilo prevleke: 80 % naravna svila. V celoti 
pralen vzglavnik na 30 °C. Dimenzije: 50 x 70 cm.

Bl. št.: 244641 - višina 15 cm 
Bl. št.: 244643 - višina 12 cm

40 točk
redna cena: 43,90 €

21,90 €

-50 %

Žepkasto ležišče Hitex Zero Gravity 24 Memory

Nadstandardno visoko 7-consko žepkasto ležišče višine 24 cm. 
Ergonomsko ležišče skrbi za pravilno podporo vaši hrbtenici. Ležišče 
Zero Gravity 24 Memory ima v jedru na vsaki strani dodatno plast (filc), ki  
pripomore še k enakomernejši porazdelitvi teže. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 184421 - 90 x 200 cm  
120 Zlatih točk + 229,90 €, redna cena: 419,90 € 

Bl. št.: 184422 - 120 x 200 cm  
120 Zlatih točk + 328,90 €, redna cena: 599,90 € 
 
Bl. št.: 184424 - 140 x 200 cm 
120 Zlatih točk + 354,90 €, redna cena: 649,90 € 
 
Bl. št.: 184425 - 160 x 200 cm 
120 Zlatih točk + 409,90 €, redna cena: 749,90 € 
 
Bl. št.: 184427 - 180 x 200 cm 
120 Zlatih točk + 432,90 €, redna cena: 799,90 €

Možnost plačila na 7 do 10 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba. 

Žepkasto ležišče Hitex Spring Air Comfort 22

Ergonomsko 5-consko žepkasto ležišče. Nadstandardno visoko ležišče z višino 
22 cm. Pravilno razporejeni različno trdi posamezni predeli ležišča zagotavljajo 
pravilno podporo vašemu telesu, tako ima vaša hrbtenica obliko ravne črte in 
pravilen fiziološki položaj, kar jo pomaga razbremeniti. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244648 - 90 x 190 cm  
120 Zlatih točk + 139,90 €, redna cena: 299,90 € 

Bl. št.: 184413 - 90 x 200 cm  
120 Zlatih točk + 139,90 €, redna cena: 299,90 € 

Bl. št.: 184414 - 120 x 200 cm  
120 Zlatih točk + 219,90 €, redna cena: 399,90 € 
 
Bl. št.: 184415- 140 x 200 cm 
120 Zlatih točk + 249,90 €, redna cena: 459,90 € 
 
Bl. št.: 184417 - 160 x 200 cm 
120 Zlatih točk + 289,90 €, redna cena: 529,90 € 
 
Bl. št.: 184418 - 180 x 200 cm 
120 Zlatih točk + 314,90 €, redna cena: 579,90 €

Možnost plačila na 4 do 10 obrokov za imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

-45 %

-53 %do
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Kombinirani hladilnik Gorenje NRK6191MX4

Energijski razred: A+. Prostornina hladinega-zamrzovalnega 
dela neto: 222 l-85 l. LED-prikazovalnik z elektronskim 
upravljanjem na vratih, opozorilni zvočni in svetlobni signal za 
previsoko temperaturo v hladilnem delu, hitro zamrzovanje. 4 
steklene police, posoda za zelenjavo, Multibox posoda. 3 predali 
v zamrzovalnem delu. XXL space box predal, integriran ročaj. 
Dimenzije (V X Š X G): 185 x 60 × 64 cm.  Garancija: 5 let.

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

Bl. št.: 244678 

 
  

160 točk
redna cena: 589,90 €

469,90 €
-20 %

Sušilni stroj s toplotno črpalko Gorenje 
DE82/G 

Energijski razred: A++. Polnitev 1-8 kg. Dvosmerno vpihovanje 
zraka TwinAir. Osvežitev oblačil AirRefresh. Zamik vklopa. Sistem 
proti mečkanju AntiCrease. Možnost direktnega odtoka AutoDrain. 
16 programov. Posebni programi Mix suho, Otroška oblačila, Mix 
suho za likanje, prezračevanje posteljnina, bombaž suho za v 
omaro. Dimenzije (Š × V × G): 60 × 85 × 62,5 cm. Garancija: 5 let.

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

Bl. št.: 244682

 
  

160 točk
redna cena: 599,90 €

459,90 €
-23 %

Pralni stroj Bosch WAJ24060BY

Energijski razred: A+++, zmogljivost pranja 7 kg, 1200 
obratov/min. Udoben in tih motor EcoSilence Drive. Tehnologija 
ActiveWater. LED-zaslon s preprostim upravljanjem na dotik in 
številnimi dodatnimi funkcijami, kot zakasnitev vklopa in prikaz 
preostalega časa. Funkcija za dodajanje perila: omogoča, da med 
pranjem udobno dodate katerikoli pozabljeni predmet. Dimenzije 
(Š × V × G): 85 x 60 x 55 cm. Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 244518

 
  

120 točk
redna cena: 409,00 €

329,90 €
-19 %

SMV24AX00E

290
kWh/annum

3300
L/annum

x12 52
dB

Električno ogrevani stenski/stoječi sušilnik 
perila, Linea LSG-0508

To električno stojalo za oblačila je odlično za domove z manj 
prostora, za sušenje brisač, oblek, perila. Možna je tudi montaža 
na steno. Delovna temperatura: 75° C. Nizka poraba električne 
energije. Moč: 100 W. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 244960 

30 točk
redna cena: 69,99 €

34,99 €
-50 %

Za dom

Z
a 

d
o

m



24  Še več izdelkov na www.eshop.si24  

Bambus lesena deska z vgrajeno kuhinjsko 
tehtnico Platinet

Inovativna lesena deska za rezanje z vgrajeno elektronsko 
tehtnico meri 28 x 23 cm. Služi za rezanje hrane in tudi kot 
servirni pladenj. Zaslon prikazuje težo v gramih. Funkcija izničenja 
teže posode. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 239687

40 točk
redna cena: 34,09 €

19,99 €
-41 %

Posoda za hrano Walking z jedilnim 
priborom

Posoda za hrano, 2-delna (1 x 1200 ml). V set je vključen tudi 
jedilni pribor. Idealno za prenos malice v službo, izlet, šolo. 
Primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.

Bl. št.: 244520

30 točk
redna cena: 18,90 €

12,90 €
-31 %

Termo vrč Passau s črpalko, 3 l

Termo vrč PASSAU, prostornine 3 l s posebno vakumsko črpalko 
za točenje. Izdelan je iz kakovostnega nerjavečega jekla. Dvojne 
stene omogočajo shranjevanje tako toplih kot mrzlih napitkov in 
ohranjajo temperaturo.

Bl. št.: 244519

Univerzalni kuhinjski ribež Rosmarino

4-kotno strgalo. Iz kakovostnega nerjavečega jekla. Različna 
debelina rezil za različno velike in debele kose, s priročnim ročajem 
za držanje. Enostavno čiščenje tudi v pomivalnem stroju. 

Bl. št.: 244634 

40 točk
redna cena: 49,90 €

29,90 €

30 točk
redna cena: 11,99 €

5,99 €

-40 %

-50 %
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Kuhinjska tehtnica PC-KW1158BT  
ProfiCook 
Kuhinjska tehtnica s povezavo Bluetooth na brezplačno aplikacijo, 
ki jo naložite na telefon ali tablico. Aplikacija analizira sestavo 
hrane, ki jo tehtate. Do 5 kg. Nastavljive merilne enote: kg, g, oz 
in lb. Funkcija tare. Samodejni izklop. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 229855

40 točk
redna cena: 29,99 €

14,99 €
-50 %

Kuhinjske krpe Svilanit Čile, 4+1 gratis

Iz 100 % bombaža, odlično vpijajo tekočino in so idealne za suho 
brisanje posode in delovnih površin v kuhinji. Trpežna in gosto 
tkana tkanina za odlično vpojnost. Moderen dizajn bo dal piko na i 
lepo urejeni kuhinji. Krpa je pralna na 60 °C. 

Bl. št.: 244667 - pisana 
Bl. št.: 244670 - modra 
Bl. št.: 244671 - siva

40 točk
redna cena: 23,90 €

11,90 €
-50 %

Ročni mešalnik Bosch MFQ2210

Novi ročni mešalnik Bosch CleverMixx Fun za še več veselja in 
užitkov pri kuhanju in peki. Odlični rezultati stepanja in gnetenja 
– hitro in enostavno. Močan, vendar tih 375-W motor brez težav 
stepe smetano in zgnete testo. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244895 - vijola 
Bl. št.: 244896 - rumena 
Bl. št.: 244894 - modra 
 

40 točk
redna cena: 34,90 €

23,35 €
-33 %

Električni kuhalnik, 2 plošči DKP 3583, 
Clatronic

Dve kuhalni plošči. Moč: 2500 W. 1. kuhalna plošča premer 
cca 180 mm, 2. kuhalna plošča premer cca 150 mm. 2 
brezstopenjsko nastavljiva termostata. 2 kontrolni lučki. Površina 
odporna proti vročini. Zaščita pred pregretjem.Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 225699

60 točk
redna cena: 59,99 €

29,99 €
-50 %
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Polnilna delovna LED-svetilka Emos 
P4535

Več načinov uporabe in svetenja. Svetilko se lahko obesi s kljuko 
ali pritrdi z magnetom. Ima indikator polnjenja. Priložena Li-ion 
baterija. Čas polnjenja: 3 ure. USB-kabel. Material ABS + TRP + 
gumiranje. Dimenzije: 256 (372) x 35 x 32 mm. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244516

40 točk
redna cena: 34,90 €

20,49 €
-41 %

Namizna LED-svetilka Stella, črna,  
zatemnilna

Moč 5 W. Barva svetlobe: nevtralna bela, 4000 K. Dolžina 
dovodnega kabla: 1,7 m. Energijski razred A+. Material: plastika, 
guma. Dimenzije: 160 x 550 x 345 mm. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244515

40 točk
redna cena: 36,90 €

21,90 €
-40 %

Brezžični zvonec Emos P5729

Zanesljiv zvonec z baterijsko tipko. Zvonec ima 36 melodij in 4 
nivoje glasnosti. Primeren za hišo, stanovanje, pisarno. Tipka 
brez ovir za invalidne osebe. Vodoodporna zunanja tipka. Set 
sestavljata sprejemnik in tipka. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244514

40 točk
redna cena: 24,90 €

14,90 €
-40 %

Radijska Alarm ura Hama, dual-USB, 186381

Radijska ura DCF, ki se samodejno prilagodi najbolj natančni 
uri na svetu. Časovni pas je mogoče nastaviti ročno, če se čas 
DCF razlikuje od časovnega pasu. Programirana sta dva alarma, 
polnjenje dveh USB-naprav.

Bl. št.: 244924

40 točk
redna cena: 39,90 €

22,20 €

-44 %
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LED TV VOX 40DSA311B, 40" 

TV-sprejemnik diagonale 102 centimetra s panelom Direct LED 
Slim skupaj s 3-letno garancijo predstavlja varen in zanesljiv 
nakup. Omogoča snemanje vaših najljubših oddaj na USB 
ali HDD, za odličen zvok pa bo poskrbela tehnologija dbx-tv.
Garancija: 3 leta.

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

Bl. št.: 245094

 

120 točk
redna cena: 219,99 €

99,99 €
-54 %

LED TV FOX 32DLE182, 32"

TV-sprejemnik FOX 32DLE182 diagonale 81 centimetrov z 
osvetlitvijo Direct LED-zaslona bo s pomočjo MEGA-kontrasta ter 
indeksa gibanja slike 400 RMR poskrbel za kristalno čisto sliko, 
skupaj s 3-letno garancijo pa predstavlja varen nakup. Garancija: 
3 leta. 

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

Bl. št.:245093

 

120 točk
redna cena: 399,99 €

184,90 €
-53 %

Prenosnik HP 14 14.0"/i5-1035G4/8 GB/256 
GB SSD/W10H

Procesor Intel Core i5-1035G4 1.10 GHz (do 3.70 GHz, 
predpomnilnik 6M). Zaslon: 35,6 cm (14") HD LED (1366 x 768). 
Pomnilnik 8 GB, 256 GB. SSD-disk. Grafična kartica Intel UHD 
Graphics. Operacijski sistem Windows 10 Home. Barva: srebrno-
črn. Teža: 1,50 kg. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 244926

 

160 točk
redna cena: 545,90 €

489,90 €
-10 %

Mobilni telefon Blaupunkt FS 03 modro-bel 

Mobilni telefon Blaupunkt FS 03 je klasičen mobilnik z 
1,7-palčnim zaslonom, slovenskim menijem, tehnologijo 
Bluetooth, kamero, LED-svetilko, FM-radiom, možnostjo 
razširitvenega spomina s SD-kartico (ni priložena). Garancija: 2 
leti. 

Bl. št.: 220976

40 točk
redna cena: 26,00 €

15,99 €
-38 %
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Obesek za ključe + USB-kabel (Micro in 
Apple) Ring

Imejte vedno na voljo USB-kabel na obesku za ključe 2 v 1 (Micro 
USB  in Apple). Priključek omogoča povezavo mobilnih naprav, 
združljivih tako s konektorjem Apple kot Micro USB, zaradi česar 
je idealen za uporabnike z večplatformnimi napravami. Garancija: 
2 leti.

Bl. št.: 244963

30 točk
redna cena: 15,00 €

11,80 €
-21 %

Brezžične Bluetooth slušalke Philips 
TAKH402
Bluetooth, naušesne z mikrofonom, 20-urna avtonomija 
predvajanja, 32 mm akustične pogonske enote, udobne blazinice 
na ušesih in traku, omejitev glasnosti, frekvenčni razpon: 
20–20.000 Hz. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 245276 - roza 
Bl. št.: 245275 - modre

60 točk
redna cena: 59,90 €

38,90 €
-35 %

Foto-knjiga
Z unovčitvijo točk si pridobite BON za 25 % popusta, da si
ustvarite fotoknjigo in poskrbite, da bodo vaši spomini ostali
shranjeni za vedno. Velikost: A4, pokončen, A4, ležeč, 21 x 21 cm.
Obseg strani: 28, 44, 64 ali 104. 
Več o ponudbi: www.petrol.si/fotonapoti
T: 080 17 60; E: info@digifot.com; I: www.petrol.si
Možnost koriščenja potrdila do 20.04.2020.

40 točk
redna cena: od 24,00 €

od 18,00 €
-25 %

30 točk
redna cena: od 14,00 €

od 10,50 €
-25 %

Foto-knjiga s  
trdimi platnicami
Šifra storitve: 5405

Foto-knjiga z  
mehkimi platnicami
Šifra storitve: 5460

Športne slušalke Bluetooth ACTION, PURO 
Ergonomski dizajn. IPX4: odporne proti dežju in znoju. Omogoča 
do dve priključeni napravi hkrati. Daljinski upravljalnik za 
upravljanje glasbe, klicev in glasnosti. Bluetooth® V4.1, združljiv 
z vsemi pametnimi telefoni Bluetooth® V 1.1 ali višje. Garancja: 
2 leti.

Bl. št.: 231697

40 točk
redna cena: 39,99 €

18,90 €
-52 %

šport in prosti čas

Logo Istitutional

Pantone® 425 C

Logo black Logo Negative

Pay o� istitutional

Pantone® 425 C

Pay O� variation

Pay o� black Pay o� istitutional
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30 točk
redna cena: od 14,00 €

od 10,50 €

Otroški sedež Koolah za kolo Polisport

Montaža sedeža na okvir kolesa. Primeren za otroke med 9 
in 22 kg. 3-točkovno zapenjanje varnostnih trakov. Po višini 
nastavljive košarice nog. Odstranljivo in pralno oblazinjenje. 
Varnostni odsevnik na hrbtni strani sedeža.

Bl. št.: 149573

40 točk
redna cena: 48,95 €

29,99 €
-38 %

Skiro Fitmotiv 200 mm

Skiro Fitmotiv 200 mm je lahek in ima stabilno konstrukcijo. Je 
zložljiv, krmilo pa nastavljivo po višini. Ima velika 200-mm kolesa, 
s katerimi je moč doseči višjo hitrost. Kakovostni ležaji: ABEC 7. 
Mere: 86 x 34 x 97 cm. Nosilnost: 100 kg. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 244930 - vijoličast 
Bl. št.: 244931- črno-moder

40 točk
redna cena: 59,90 €

40,70 €
-32 %

Set za namizni tenis Hudora
Set za namizni tenis Hudora vsebuje: 2 loparja, 3 žogice in torbo. 
Obloga na loparjih je debeline 1,5 mm.

Bl. št.: 216544

30 točk
redna cena: 15,90 €

9,85 €
-38 %

Miza za namizni tenis Sponeta S1-52i
Notranja miza za namizni tenis Sponeta S1-52i je izdelana v 
Nemčiji. Ima 16 mm debelo ploščo. Mizi so priloženi mrežica 
in transportna kolesa za vertikalno premikanje. Miza ustreza 
standardu EN 14468-1. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 244928 
 

 

Miza za namizni tenis Sponeta S1-13i
Notranja miza za namizni tenis Sponeta S1-13i je narejena v 
Nemčiji. Ima ploščo debeline 19 mm. Odlikuje jo čvrsto ogrodje. 
Priloženi so mrežica in stojalo za loparje ter žogice. Transportna 
kolesa. Ustreza standardu EN 14468-1. Garancija: 1 leto. 

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

Bl. št.: 244929  
 

 

-25 %
80 točk
redna cena: 199,90 €

149,00 €

120 točk
redna cena: 259,00 €

189,90 € -26 %

3-kolesni Skiro Smoby, 55 x 32 x 70 cm

Skiro spodbuja otrokov gibalni in motorični razvoj. Ima 
kovinsko ogrodje, nastavljivo krmilo in dve zadnji kolesi za 
večjo stabilnost. 

Bl. št.: 243536 - Cars 3 
Bl. št.: 243538 - Minnie

40 točk
redna cena: 29,99 €

19,99 €
-33 %
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Plišasto srce flamingo, 30 cm
Srček flamingo je idealno darilo za valentinovo, materinski dan 
ali obletnico.

Bl. št.: 244589

30 točk
redna cena: 7,99 €

4,79 €
-40 %

 Avtomobil Come back racers TS 

Fantastično licenčno vozilo je pripravljeno na divjo vožnjo vse od 
starta do cilja. Na voljo sort 6 različnih vozil Ford Mustang GT, Ram 
Power Wagon, SRT Viper, Chevrolet-Nationwide, Jeep Wrangler, 
Chevrolet-Camaro.

Bl. št.: 244582

40 točk
redna cena: 34,99 €

24,99 €
-28 %

Set Fru Blue Ring z obroči in milnico, 500 ml

Komplet vsebuje: 500 ml mehurčkaste raztopine, ploščo, obroč z 
1 veliko luknjo, obroč s 4 luknjami, obroč z 9 luknjami, 3 ročaje z 
zanko, dolgo približno 17 cm. Primerno za starost: 3+.

Bl. št.: 244585

30 točk
redna cena: 9,99 €

5,99 €
-40 %

Set Little Live Pets piščanec v jajcu

Komplet vsebuje jajce, piščančka, navodila za uporabo in baterije 3 
x AG13 (LR44) 1,5 V. Primerno za starost 5+.

Bl. št.: 244586

Plišasta, pletena kravica/slon z dolgimi 
nogami

Igrača je iz 100 % bombaža in s polnilom iz 100 % poliestra. 
Velikost kravice je 31 cm, slona 35 cm, Mehka in naravnih barv. 
Primerno za otroke od novorojenčkov naprej.

Bl. št.: 244588 - kravica 
Bl. št.: 244587 - slon

40 točk
redna cena: 24,99 €

9,99 €

30 točk
redna cena: 17,99 €

11,99 €

-60 %

-33 %

Piano z mikrofonom, 37 tipk

Piano z mikrofonom ima 37 tipk, 24 demo pesmi, 3 tone, 2 
stopnji tempa, 2 stopnji glasnosti, funkcijo zvočnega učinka, 
funkcijo stop in funkcijo ritem. Deluje na 4 baterije tipa AA 1,5 V, 
ki niso priložene, priložen pa je USB-kabel. Velikost: 47 x17 cm.

Bl. št.: 239621

30 točk
redna cena: 18,90 €

9,40 €
-50 %
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Trikotne barvice Faber-Castell, 24/1 

30 točk
redna cena: 9,96 €

6,45 €
-35 %

Panda Valentin, 25 cm
Prikupna plišasta panda z bleščečimi očmi bo očarala vsakogar. 
Ima tudi zanko za obešanje.

Bl. št.: 244590 

30 točk
redna cena: 11,99 €

8,70 €
-27 %

Flomastri Faber-Castell Grip, 30/1
Ergonomska triroba oblika, grip oprijem, zračen pokrovček, barve 
na vodni osnovi, pralne in intenzivne, 30/1.

Bl. št.: 235236  
 

 

Plastelin Faber-Castell, 12/1
Plastelin Faber-Castell je mehak za oblikovanje, intenzivne barve, 
12/1, v kartonski embalaži.

Bl. št.: 244289  
 

 

-35 %

30 točk
redna cena: 10,50 €

6,80 €
30 točk
redna cena: 4,95 €

3,20 €

-35 %

40 točk
redna cena: 39,99 €

25,90 €
-35 %

Triroba oblika, intenzivne barve, protilomni sistem 
konice. 

Bl. št.: 244666

40 točk
redna cena: 34,50 €

22,40 €

Barvice + flomastri Faber-Castell, set
V darilni kovinski embalaži vsebuje 28 kakovostnih heksagonalnih 
barvic, 22 kakovostnih flomastrov connect, grip svinčnik, radirko 
in šilček.

Bl. št.: 224427 

-35 %

Barvice Faber-Castell Jumbo Grip, 
36/1, kovina
Ergonomska trirobna oblika, grip oprijem, intenzivne 
in vodotopne barve – akvarelni učinek, prostor za 
ime, protilomni sistem konice, barve na vodni osnovi, 
kovinska embalaža.  
Bl. št.: 186385
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Avtosedež Peg Perego  
Viaggio 1-2-3 Via, Crystal Black

Avtosedež Viaggio 1-2-3 Via s priključki Isofix in Top Tether 
zagotavlja največjo varnost, udobje  in izjemno stabilnost od 
1. do 12. leta oz. od 9 do 36 kg (skupina 1/2/3). Enostavno 
spreminjanje naklona omogoča mirno spanje med vožnjo. 
Garancija: 1 leto..

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

Bl. št.: 243446

 

120 točk
redna cena: 316,99 €

237,69 €

Avtosedež Cybex Sirona M2 i-Size, skupina 
0+/1 z bazo M i-Size, Premium Black

Nova CYBEX Sirona M i-Size ustreza novim evropskim 
standardom za otroške avto sedeže ECE R-129. "i-Size uredba" 
določa, da je potrebno otroke, stare do 15 mesecev, prevažati v 
nazaj obrnjenem otroškem avto sedežu. Primeren za otroke od 
rojstva pa vse dokler ne doseže višine 105 cm (približno 4 leta). 
Garancija: 3 leta.

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

Bl. št.: 243432

 

120 točk
redna cena: 409,99 €

299,99 €
-26 %

Stolček za hranjenje Peg Perego  
Prima Pappa Follow Me, Ice

Najbolj slaven stolček za hranjenje! Uporaben od rojstva dalje, 
najprej kot udoben ležalnik, nato pa kot praktičen stolček za 
hranjenje. Opremljen z gumiranimi kolesi z zavoro, enostavno 
zložljiv in nastavljiv po višini. Skladen z najnovejšim varnostnim 
standardom EN14988:2017. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 243479

 

80 točk
redna cena: 145,00 €

108,69 €
-25 %

Prenosna postelja Fillikid Standard

Prenosna postelja je praktična in enostavna za uporabo ter 
transport. Ima preprost mehanizem za zlaganje. Kolesa so 
prilagojena za lažje premikanje z mehanizmom za zaklepanje. 
Stranski vhod se odpira in zapira z zadrgo. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 244143 - Bear with car 
Bl. št.: 244146 - Elephant/Giraf 
Bl. št.: 244147 - Lama mint  
Bl. št.: 244148 - Mouse/Airplan

 

60 točk
redna cena: 59,99 €

35,99 €
-40 %

-25 %
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Soparnik/mešalnik Nuvita Baby 6 v 1 
Pappasana

Mešalnik in pripravljalnik hrane Nuvita  6 v 1 je idealen za vsako 
mamo, ki želi pripraviti svežo in zdravo hrano za svojega otroka. 
Je zelo praktičen in enostaven za uporabo. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 238409

 

60 točk
redna cena: 99,99 €

66,99 €
-33 %

Velik začetni set Philips Avent SCD293 
Sterilizator 3 v 1, črpalka in stekleničke

Velik začetni set je idealen za mamice, saj vključuje vse od 
črpanja do hranjenja, čiščenja in sterilizacije, ki uniči do  
99,9 % mikrobov. Vsebuje ročno prsno črpalko, sterilizator, dude 
in stekleničke. Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 243414 

 

80 točk
redna cena: 132,99 €

89,99 €
-32 %

Elektronska varuška Philips Avent 
SCD502/52 DECT

Z otroško varuško Philips Avent SCD502/52 DECT ste lahko 
povsem mirni in sproščeni. Ima vse pomembne funkcije otroške 
varuške. Zagotavlja najzanesljivejšo povezavo s kristalno 
čistim zvokom ter pomirjujočo nočno lučko za vas in dojenčka. 
Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244152

60 točk
redna cena: 59,99 €

47,99 €
-20 %

Materinska in negovalna blazina Theraline 
Original, 190 cm

Blazina Theraline Original je št. 1 v Evropi in je namenjena 
negovanju in dojenju, omogoča udobno spanje ponoči ter pravo 
udobje med dojenjem. Prevleka je iz 100 % bombaža, dolžine 
190 cm. Polnilo so mikro EPS-kroglice, ki imajo certifikat 
Toxproof.

Bl. št.: 237914 - bela z rožami 
Bl. št.: 237928 - beli levček 
Bl. št.: 237930 - modre ovćke 
Bl. št.: 237909 - poletno cvetje 
Bl. št.: 237921 - siva

60 točk
redna cena: 54,99 €

32,99 €
-40 %
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Brezkontaktni termometer 
Mediblink 6 v 1 M320
Meri temperaturo telesa, prostora, 
predmetov, površine in tekočine. Meritev 
opravi v 1 sekundi. 30 spominskih mest, 
zvočno in vizualno opozorilo v primeru 
povišane temperature ter možnost 
neslišnega delovanja. Priložene baterije. 5 
leti garancije.  

Bl. št.: 186874

Merilnik krvnega tlaka Nissei 
DS-10
Izredno kratek čas meritve in enostaven za 
uporabo. Kot vsi modeli Nissei merilnikov 
ima tudi indikator srčne aritmije, gibanja 
telesa med meritvijo, možnost priklopa na 
adapter in ESH-IP 2010 protokol. Merilnik 
ima kar 10 let garancije.

Bl. št.: 243398 

-25 % -35 %-20 %

40 točk
redna cena: 39,99 €

29,99 €

40 točk
redna cena: 24,00 €

15,60 €

40 točk
redna cena: 49,99 €

39,99 €

Steklenička Equa Mismatch, 
Lava in Stone 
Steklenička Equa Mismatch Lava in 
Stone je narejena iz kakovostnega 
borosilikatnega stekla, odpornega proti 
velikim temperaturnim spremembam. 
Ima moden ovitek iz umetnega usnja in 
kovinsko držalo. Sijoč kovinski pokrovček 
100 % tesni, velikost 750 ml.

Bl. št.: 239949 - Lava 
Bl. št.: 239950 - Stone

 

Dentoteka, beljenje zob
Zadovoljite zdravje in estetiko na en 
mah! Beljenje z geli je enostavno, varno 
in hitro.Nadenite si snežno bel nasmeh, 
ki traja! Možnost pridobitve potrdila 
Petrol kluba: od 3. 3. 2020 do 14. 
4. 2020. Termin izkoriščanja potrdila 
Petrol kluba: od 3. 3. 2020 do 30. 4. 
2020. Potrebna je predhodna rezervacija. 

T: 031 414-774
E: info@dentoteka.com
I: www.dentoteka.com

30 točk
redna cena: 70,00 €/osebo

42,00 €
-40 %

Dentoteka, čiščenje 
zobnega kamna
Obisk higieničarke je lahko tudi prijeten!
Čiščenje zobnega kamna z ultrazvokom in 
poliranje zob brez bolečin. 
Poskrbite za zdrav nasmeh že danes in 
preprečite parodontalno bolezen! Možnost 
pridobitve potrdila Petrol kluba: od 3. 3. 
2020 do 14. 4. 2020. Termin izkoriščanja 
potrdila Petrol kluba: od 3. 3. 2020 do 30. 
4. 2020. Potrebna je predhodna rezervacija. 

T: 031 414-774
E: info@dentoteka.com
I: www.dentoteka.com

-40 %

30 točk
redna cena: 400,00 €

240,00 €

Obliž za žulje Compeed 
Mix 5/1 
Obliž za žulje Compeed Mix pack (2 x za 
peto, 2 x mali in 1 x za prste).

Bl. št.: 244609

-22 %

30 točk
redna cena: 4,99 €

3,89 €
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Osebna tehtnica Tefal Classic Mosaic, 
PP1153V0

Steklena površina (300 x 300 mm) in izredno tanka, enostavno 
čiščenje in shranjevanje, velik LCD-zaslon z veliki številkami, 28 
mm, najvišja telesna teža:160 kg, gradiacija:100 g, samodejni 
vklop, vključene baterije: CR2032. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244939

40 točk
redna cena: 21,98 €

10,95 €
-50 %

Depilator Rowenta Fashion, EP1115F0

Velika pralna depilacijska glava z masažnimi kroglicami in 24 
pincetami tudi za najmanjše dlačice (0,5 mm), 2 stopnji hitrosti, 
pralna depilacijska glava. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244938

40 točk
redna cena: 35,98 €

17,95 €
-50 %

Set za manikuro in pedikuro PC-MPS3016 
Profi Care
Praktičen set za nego rok in stopal v priročnem ohišju za 
shranjevanje. 4-stopenjsko stikalo (L1/L2/R1/R2). Desno/
levo delovanje – za udobno uporabo. Osvetlitev za natančno in 
nadzorovano delo. 6 različnih nastavkov. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 226358

Zapestnica Treecelet Amazonia/Aruba
Zapestnica, ki sadi drevesa. Za vsako prodano zapestnico 
doniramo za 10 posajenih dreves in financiramo izobraževalne 
videe na socialnih omrežjih. Verjamemo, da skupaj lahko 
poskrbimo za boljši jutri!

Bl. št.: 244861 - Amazonia 
Bl. št.: 244862 - Aruba

40 točk
redna cena: 25,00 €

15,00 €
-40 %

30 točk
redna cena: 19,99 €

8,99 €
-55 %

Strižnik las Rowenta Driver, TN1607F0
Rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino. Zmogljiv AC-
motor. Nastavki: 4 glavniki (3, 6, 9, 12 mm). Mikro nastavitve 
rezanja (1, 1,5, 2 mm). Dolg električni kabel: 1,8 m. Garancija: 
2 leti.

Bl. št.: 244942 

Strižnik brade Rowenta Nomad, TN2307F0
Kakovostna rezila iz nerjavnega jekla. Nastavljiv glavnik za dolžino 
brade 3–7 mm z mikro nastavitvijo po 1 mm. Čas delovanja: 60 
minut (niMH baterija). Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 244945

-50 %

40 točk
redna cena: 29,98 €

14,95 €
40 točk
redna cena: 35,98 €

17,95 €
-50 %
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Plenice Bambo Nature Maxi 4, Junior 5
Pleničke Bambo Nature, proizvedene na Danskem, sledijo 
nordijskemu načinu življenja. Prijazne so do dojenčkove kože 
in okolja, o čemer govori dejstvo, da ne vsebujejo škodljivih 
kemikalij, losjonov, parfumov, parabenov in konzervansov. Odlično 
se prilegajo in imajo super vpojno jedro z ultra vpojnimi kanalčki, 
kar zagotavlja, da bo koža vašega dojenčka ostala suha. Naravno 
za vas in vašega dojenčka.

Bl. št.: 244461 - Maxi 4 
Bl. št.: 244535 - Junior 5 

Otroški vlažilni robčki Bambo 
Otroški vlažilni robčki za čiščenje kože po jedi in previjanju, 
prijazni do nežne otroške kože, brez dišav in parabenov, v 
embalaži s plastičnim pokrovčkom, ki preprečuje, da bi se 
robčki izsušili. 80 kosov v zavoju.

Bl. št.: 139178

 

-25 %

30 točk
redna cena: 12,99 €

9,69 €

Repelent Autan, suhi sprej Tropical, 100 ml
Repelent v obliki spreja za zaščito pred piki navadnih, tropskih, 
tigrastih komarjev in klopov. Začne učinkovati takoj in učinkuje do 
8 ur proti komarjem in klopom. 
 
Bl. št.: 111994  
 

 

Repelent Autan, losjon Protection Plus,  
100 ml
Nudi dolgotrajno zaščito pred piki komarjev (navadnih, tropskih, 
tigrastih), klopov in obadov. Zaščita nastopi takoj po nanosu in 
učinkuje do 8 ur proti navadnim in tropskim komarjem ter do 4 
ure proti tigrastim komarjem, obadom in klopom.  
 
Bl. št.: 86414 
 

-30 %-30 %

30 točk
redna cena: 7,59 €

5,30 €

30 točk
redna cena: 7,59 €

5,30 €

Dišeči lističi proti moljem Orphea,  
vonj sivke, 12
Dišeči lističi Orphea z vonjem sivke zatirajo tekstilne molje in 
preprečujejo njihov razvoj ter hkrati odišavijo vaše omare in 
predale.

Bl. št.: 244603

-33 %

30 točk
redna cena: 2,99 €

1,99 €

Lepljivke Orphea proti moljem v kuhinji, 2 + 1
Lepljivke Orphea proti kuhinjskim moljem na naraven način 
uničujejo kuhinjske molje in preprečujejo njihov razvoj.

Bl. št.: 244605

-30 %

30 točk
redna cena: 5,99 €

4,19 €

-30 %

30 točk
redna cena: 1,95 €

1,36 €
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Lip Smacker mazilo v pločevinki  
s Frozen motivom

Barvna pločevinka Ledeno kraljestvo vsebuje šest slastnih mazil 
za ustnice z liki iz filma (6 x 4 g): Elsa, Elsa & Anna, Anna, Olaf, 
Kristoff, Sven. Namažite ustnice, kolikor pogosto želite. Samo za 
zunanjo uporabo.

Bl. št.: 244576

Lip Smacker mazilo v pločevinki  
s Coca Cola motivom
6 mazil, pakiranih v pločevinasto škatlo z motivom Coca Cole: 
mazila Coca Cola klasik, Coca Cola vanilja, Coca Cola češnja, 
Fanta pomaranča, Fanta jagoda in Sprite. Namažite ustnice, 
kolikor pogosto želite. Samo za zunanjo uporabo. 

Bl. št.: 57432

 

-45 %

30 točk
redna cena: 9,99 €

5,49 €

Darilni paket Le Petit Marseillais  
Detox small
Nega za telo in lase. Šampon za lase z vrbeno in zelenim čajem in 
gel za prhanje z vonjem kokosa.

Bl. št.: 244607

-30 %

30 točk
redna cena: 5,51 €

3,85 €

Kozmetični set Nivea creme Care passion 

Bl. št.: 244584

-30 %

30 točk
redna cena: 8,20 €

5,69 €

Gel za prhanje Palmolive, 500 ml

Bl. št.: 244613 - Cozy Mood, 500 ml 
Bl. št.: 244611 - Nordic Hug, 500 ml

-22 %

30 točk
redna cena: 3,49 €

2,69 €

-30 %

30 točk
redna cena: 9,99 €

6,99 €

Darilni paket Le Petit Marseillais  
small pink 
Nega za telo in lase. Šampon za sijoče lase in gel za prhanje z 
vonjem vrtnice.

Bl. št.: 244608

30 točk
redna cena: 6,43 €

4,49 €
za PK kartico zvestobe

3,70 €
za PK plačilno kartico

-42 %do
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Detergent Pril

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

30 točk
redna cena: 2,09 €

1,00 €
-52 %

Tablete za strojno pomivanje posode 
Finish All-in-1 Max Promo Box, 120 tablet

Bl. št.: 244583  

40 točk
redna cena: 21,99 €

13,99 € -36 %

Tablete za strojno pomivanje posode 
Finish

Bl. št.: 242741 - Quantum, 36 tablet 
Bl. št.: 241994 - All-in-One Max, 48 tablet 
 
 

30 točk
redna cena: 14,99 €

8,99 €
-40 %

Detergent za pranje perila Ariel

Bl. št.: 244614 - Ariel prah Regular, 100 pranj, 6,5 kg 
Bl. št.: 244615 - Ariel Color kapsule, 84 kosov 

40 točk
redna cena: 28,99 €

18,99 €
-34 %

Mehčalec Ornel, 2,7 l

Bl. št.: 233761 - Calming
Bl. št.: 233762 - Golden Dream
Bl. št.: 233763 - Violet

30 točk
redna cena: 7,35 €

3,90 €
-46 %

Pralni prašek Faks, 9 kg, 90 pranj

Bl. št.: 149475 - SuperAktiv 
Bl. št.: 149861 - Aquamarine

40 točk
redna cena: 21,99 €

11,40 €
-48 %
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Čistilo za odtoke Mr. Muscle,  
gel Idraulico, 1000 ml

Sredstvo za odmaševanje odtokov Mr. Muscle® v obliki gela 
hitro in učinkovito odstrani zamašitve ter usedline in ob tem 
ne poškoduje cevi. Deluje v 5 minutah. Odmaši tudi v primeru 
stoječe vode.

Bl. št.: 153082

Razkužilo za površine Hartmann Bacillol, 
80 robčkov

Robčki za čiščenje in razkuževanje površin. Majhna vsebnost 
alkohola. Velikost robčka 18 x 20 cm. Dobra kompatibilnost z 
materiali. Učinkovitost proti vsem pogostim bakterijam in virusom 
že v 30 sekundah. Pakiranje po 80 robčkov.

Bl. št.: 244492

Detergent za pranje Perwoll, 4,05 l

Bl. št.: 244600 - Perwoll Renew & Blossom
Bl. št.: 200503 - Perwoll Renew Advanced Black

30 točk
redna cena: 14,99 €

8,99 €
-40 %

30 točk
redna cena: 7,30 €

5,10 €
-30 %

30 točk
redna cena: 4,90 €

3,40 €
-30 %

Detergent za pranje perila Weisser Riese 

Bl. št.: 244596 - Malaysian Orchid gel, 2,5 l, 50 pranj
Bl. št.: 244598 - Bali Lotus Uni gel, 2,5 l, 50 pranj
Bl. št.: 244599 - Universal prašek, 2,925 kg, 45 pranj

30 točk
redna cena: 14,99 €

8,99 €
-40 %

Čistilo za les Pronto, Legno pulito, 750 ml

Tekočina za lesene talne površine in pohištvo čisti, odstranjuje prah, 
obnavlja, ščiti in neguje. Izpiranje ni potrebno.

Bl. št.: 170053

30 točk
redna cena: 4,22 €

2,95 €
-30 %

Č
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Energetske rešitve za 
vse letne čase

*Model: EHST20C-YM9D (M)/ PUHZ-SHW112YAA

 

Ogrevalna toplotna črpalka 
Mitsubishi Electric Ecodan 
Cylinder in Zubadan*,  
z močjo 11 kW 

• Vgrajen 200 L bojler za sanitarno vodo,
• delovanje do – 28 °C,
• izhodna temperatura do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje  

prostorov (55/35) A++/A++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje  

sanitarne vode A+.

Cena vključuje: 
• dostavo na dom, osnovno montažo in zagon,
• WiFi vmesnik MAC-567IF-E in  

magnetni filter za ceno 1 €,
• zavarovanje toplotne črpalke (pri nakupu na 

obroke),
• 3-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

250 točk
redna cena: 11.390,53  €

10.243,98 €
60 x 170,73 €

-1.146,55 €
BREZ 
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7 let
financiranja

www.petrol.si/soncne-elektrarne

Pod eno sončno 
streho
Nadgradite svoj dom z vrhunsko 
Petrol sončno elektrarno. 
Od povpraševanja do izmere 
objekta, financiranja in 
namestitve v le nekaj korakih!

  

080 22 34
Vse ogrevalne toplotne črpalke v ponudbi so na voljo tudi  
v drugih različicah, z bojlerjem ali brez in različnih moči.



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

• Vgrajen 230 L bojler za sanitarno vodo,
• serijsko vgrajen magnetni filter,
• izhodna temperatura do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje 

prostorov (55/35) A++/A+++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje 

sanitarne vode A+,
• hladilno sredstvo R32. 

Cena vključuje: 
• dostavo na dom, osnovno montažo in 

zagon, 
• zavarovanje toplotne črpalke (pri nakupu 

na obroke),
• 2-letno garancijo z možnostjo podaljšanja,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

-780,95 €

250 točk
redna cena : 9.537,79 €

8.756,84 €
60 x 145,95 €

*Model: ERGA08D(A)V3 + EHVH08S23D9W

 

*Model: HYDROTANK N14 230 SMART + PUHZ-SHW140YHA

 

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

• Vgrajen 230 L bojler za sanitarno vodo,
• izhodna temperatura do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje  

prostorov (55/35) A++/A++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje  

sanitarne vode A. 

Cena vključuje: 
• dostavo na dom, osnovno montažo in 

zagon, 
• magnetni filter,
• daljinski nadzor PAC-WF010-E,
• zavarovanje toplotne črpalke  

(pri nakupu na obroke),
• 3-letno garancijo in dodatna možnost 

2-letnega jamstva podjetja Termo Shop, 
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

250 točk
redna cena: 11.406,96 €

10.439,09 €
60 x 173,98 €
-967,87 €

080 22 34
Vse ogrevalne toplotne črpalke v ponudbi so na voljo tudi  
v drugih različicah, z bojlerjem ali brez in različnih moči.

Ogrevalna toplotna črpalka Panasonic 
Aquarea T-CAP All in one*, z močjo 12 kW 

• Vgrajen 190 L bojler za sanitarno vodo,
• izhodna temperatura do 60 °C,
• energetska učinkovitost za ogrevanje  

prostorov (55/35) A++/A++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje  

sanitarne vode A.

Cena vključuje: 
• dostavo na dom, osnovno montažo in zagon, 
• magnetni filter,
• zavarovanje toplotne črpalke (pri nakupu na obroke),
• 2-letno garancijo in 5-letno garancijo na kompresor,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

*Model: WH-ADC0916H9E8/WH-UX12HE8

 

250 točk
redna cena: 10.800,33 €

9.893,12 €
60 x 164,89 €
-907,21 €

Več o akciji si lahko preberete na www.petrol.si/er-akcija

    

  
*Model: EHST20C-YM9D (M)/ PUHZ-SHW112YAA

 

Ob nakupu ogrevalne toplotne 
črpalke, sončne elektrarne ali 
kombinacije obeh vas čaka

vikend oddih v 
Termah Čatež za 1 €.
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Klimatska naprava VOX*, 
3,2 kW z montažo

• Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
• moč (hladilna/grelna) 3,2 kW/2,7 kW,
• energetska učinkovitost (hlajenje/gretje) 

A++/A+,
• WiFi – upravljanje na daljavo preko 

mobilnega telefona,
• hladilno sredstvo R32.

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

*Model: IVA5-12JR
Blagovna številka: 225911 

100 točk
redna cena: 935,06  €

649,00 €
10 x 64,90 €
-286,06 €

080 22 34

Električno mestno kolo  
Leader fox Latona 26''

• Baterija kolesa: LG 36V/13Ah - Li-ion,  
468Wh, 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.  

-391,00 € -390,00 €

150 točk
redna cena: 1.590,00  €

1.199,00 €
10 x 119,90 €

Bl. št:: 246229

Električno gorsko kolo  
Leader fox Awalon Gent 27,5''

• Baterija kolesa: LG 36V/17,5Ah - Li-ion,  
630Wh, BMS,

• hitrost do 25 km/h,
• doseg od 80 do 100 km,
• obremenitev do 120 kg,
• kolo je možno tudi v ženski različici. 

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

Petrol Elektrike. 
 

150 točk
redna cena: 2.490,00 €

2.100,00 €
10 x 210,00 €

Bl. št: 246238  

-250,83 €

200 točk
redna cena: 5.487,93 €

5.237,10 €
60 x 87,29 €

Plinska peč Vaillant ecoTEC plus*,  
z močjo 25 kW

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

Cena vključuje: 
• dostavo na dom,osnovno montažo in zagon,
• magnetni filter, vremensko vodena regulacija, 
• ureditev odvoda dimnih plinov na  

obstoječ jašek (do 12 m),
• zavarovanje plinske peči (pri nakupu na obroke),
• 2-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave Petrol Zemeljskega plina.

*Model: VU 256/5-5 (H-INT-I) + uniSTOR VIH R 120/6M 

Možnost različnih barv: Možnost različnih barv:

    

  
  

E
ne

rg
et

sk
e 

re
ši

tv
e



43Še več izdelkov na www.eshop.si 43

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

30 točk
redna cena: 1,55 €

1,19 €
-23 %

30 točk
redna cena: 3,15 €

2,69 €
-14 %

Kruh Zlato zrno, Žito, 400 g 
 
Bl. št.: 244521

 

-21 %

30 točk
redna cena: 2,29 €

1,79 €

Powgen 30 days slimming

Paket prehranskih dopolnil, ki kuri maščobe in vas napolni z 
energijo. Za kurjenje maščob tudi takrat, kadar niste fizično aktivni. 
Nadzoruje in zavira apetit ter preprečuje nabiranje maščob.  
30 napitkov in 60 kapsul za 30  dni uporabe. 
 
Bl. št.: 243537

 

80 točk
redna cena: 54,90 €

32,90 € -40 %

Čokolada Lino lada gold, Gorenjka, 100 g

Bl. št.: 237854

Kozjanski modras, 0,5 l 

Bl. št. 192381

-25 %

30 točk
redna cena: 11,99 €

8,99 €
-46 %

30 točk
redna cena: 1,85 €

0,99€

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju! 

Sendvič s suho salamo, Žito, 200 g 
 
Bl. št.: 102599
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44  Še več izdelkov na www.eshop.si44  

Akcija velja do 31.12. 2020 oz. do razprodaje zalog na prodajnih 
mestih s tovrstno ponudbo za imetnike Petrol klub plačilne kartice 
ali kartice zvestobe. Ob vsakem nakupu smoothie-ja predložite 
Petrol klub kartico, na kateri se zbirajo vaši nakupi. Ob nakupu 
šestega smoothie-ja, prejmete sedmi smoothie brezplačno na svojo 
Petrol klub kartico. Velja za katerikoli smoothie v ponudbi Fresh. 
Slika je simbolična.

Jagoda 
banana

Malina 
banana

Malina  
jogurt

Špinača

Mango  
banana

Ananas
maca 
goji jagode
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efresh.si

*
3

0
 Z

la
ti

h
 t

o
č
k 4,99

EUR
-10 %

Redna cena: 5,59 EUR

Pica margerita, 30 cm + 
samopostrežni napitek 
Nektar Natura, 0,3 l 
Bl. št.: 244465

*

3
0

 Z
la

ti
h

 t
o

č
k 4,99

EUR
-10 %

Redna cena: 5,59 EUR

Pica šunka sir, 30 cm + 
samopostrežni napitek 
Nektar Natura, 0,3 l 
Bl. št.: 244462

3
0

 Z
la

ti
h

 t
o

č
k 3,99

EUR
-32 %

Redna cena: 5,94 EUR

Sendvič z dimljenim 
lososom + sveži 
pomarančni sok, 0,25 l
Bl. št.: 244467

3
0

 Z
la

ti
h

 t
o

č
k 3,99

EUR
-28 %

Redna cena: 5,59 EUR

Sendvič piščančja prsa + 
sveži pomarančni sok, 0,25 l
Bl. št.: 244466

**
**



COL PETROL KATALOG JAN20.indd   2 23/01/2020   23:13

30 točk

-20 %

-10 %

30 točk

-10 %

Petrol klub cena za stojišče
30 Zlatih točk + 7,00 €/odrasli
Redna cena: 13,00 €/odrasli

Petrol klub cena za stojišče
30 Zlatih točk + 5,00 €/otroci
Redna cena: 10,00 €/otroci

Petrol klub cena za tribuno
30 Zlatih točk + 18,00 €/odrasli
Redna cena: 30,00 €/odrasli

Petrol klub cena za tribuno
30 Zlatih točk + 13,00 €/otroci
Redna cena: 17,00 €/otroci



30 točk

-10 %

- AVDICIJA
- EROTIKA
- KRIZA SREDNJIH LET
- LJUBEZENSKE PREVARE
- SEKS NASVETI od A do Ž
- MADAGASKAR
- MENOPAVZA
- PREDSTAVA, KI GRE NAROBE

www.spasteater.com

število sedežev v ponudbi je omejeno

-10%
30 točk

30 točk

-10 %



-33 %

Oglas Petrol_135x60 mm_LF 68.indd   3 5.2.2020   9:49:13

30 točk-10 %

30 točk
redna cena: 22,90 €

15,30 €

50 točk
redna cena: 44,30 €

29,50 €

Po smučarske 
vozovnice na Petrol!

Že veste, kje boste smučali to zimo?
do 

43%
ceneje

www.petrol.si/petrol-travel

25€že 
od 

odrasla 
dnevna 
vozovnica

Innerkrems

29€že 
od 

odrasla 
dnevna 
vozovnica

Goldeck

39€že 
od 

odrasla 
dnevna 
vozovnica

Mölltal

2564€že 
od 

odrasla 
dnevna 
vozovnica

Jahorina

2799€že 
od 

odrasla 
dnevna 
vozovnica

Krvavec

35€že 
od 

odrasla 
dnevna 
vozovnica

Rogla



Salon MUS Ljubljana, 
preoblikovanje telesa z 
maderoterapijo

Posebna tehnika masaže, pri kateri sta 
cilj preoblikovanje telesa in odprava 
celulita. S posebnimi anatomsko 
oblikovanimi lesenimi pripomočki se 
izvajajo gibi, ki spodbujajo odpravo 
maščobe. 5 x 30 min za 1 predel: trebuh 
ali zadnjica ali roke.

-25 %

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

T: 08 20 50 300
E: booking@terme-krka.eu
I: www.terme-krka.si

-19 %

30 točk
redna cena:61,00 €

49,00 €

DOŽIVETJA IN ODDIH
Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 3. 3. 2020 do 14. 4. 2020. Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 3. 3. 2020 do 30. 4. 2020.  
Pri nekaterih ponudnikih je potrebna predhodna rezervacija. 
 

Morsko razvajanje v 
Talasu Strunjan

Kopanje v bazenih z morsko vodo, 
masaža z mediteranskim oljem (30 
min.), sadni prigrizek

30 točk
redna cena: 150,00 €/osebo

112,50 €

Doživetja in oddih
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

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

-27 %do

Terme Ptuj
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

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

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

-30 %

50 točk
redna cena: 44,30 €

29,50 €

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

-30 %

Zdravilišče Radenci, 
celodnevno kopanje
1460 m2 vodnih površin z 10 različnimi 
med seboj povezanimi bazeni s 
termalno in navadno vodo. V sklopu 
našega kopališča vam ponujamo 
tudi svet savn in plavalni bazen za 
rekreativno plavanje.

Petrol klub cena za osebo/odrasli 
30 Zlatih točk + 8,90 €
Redna cena: 12,50 €

Petrol klub cena za osebo/otroci
30 Zlatih točk + 6,90 €
Redna cena: 9,00 €

Solna terapija za otroke, 
paket 7 obiskov

Solna terapija blagodejno vpliva na 
splošno počutje in imunski sistem. 
Priporočamo jo otrokom in odraslim, ki 
imajo težave z dihali, oslabljen imunski 
sistem in alergije.

-35 %

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

30 točk
redna cena: 77,00 €

49,30 €
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30 točk
redna cena: 7,40 €/otroci/osebo*

5,18 €*

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

Kopališče Livada Prestige,
kopanje, savna in fitnes
30 Zlatih točk + 15,00 €
Redna cena: 29,90 €

Terme Lendava,   
kopanje in kosilo

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. 

-30 %

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

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

-49 %do

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

-42 %do

Atlantis, Termalni tempelj 
in Dežela savn, dnevna 
vstopnica
TERMALNI TEMPELJ: 
Petrol klub cena za osebo/odrasli 
30 Zlatih točk + 13,00 € 
Redna cena: 21,00 €

Petrol klub cena za osebo/otroci
30 Zlatih točk + 11,00 €
Redna cena: 19,00 €

DEŽELA SAVN: 
Petrol klub cena za osebo/odrasli 
30 Zlatih točk + 24,50 € 
Redna cena: 35,00 €

-20 %

Terme Zreče, kopanje v 
termalnih bazenih

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 + 12,80 €/vikend
Redna cena: 16,00 €/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

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

Terme Snovik  
3-dnevni termalni oddih

2 nočitvi s polpenzionom, 3 dni 
neomejeno kopanje v termalnih bazenih.

3-DNEVNI TERMALNI ODDIH 
Petrol klub cena za 2 osebi/paket 
30 Zlatih točk + 199,00 € 
Redna cena: 249,00 €

KOPANJE S KOSILOM: 
Petrol klub cena za osebo 
30 Zlatih točk + 25,00 € 
Redna cena: 28,00 €

T: 01 83 44 100
E: booking@terme-snovik.si
I: www.terme-snovik.si

-20 %do

Hotel Tisa Pohorje, 
3-dnevni oddih za dve 
osebi na 912 m

2 x polpenzion, uporaba savne in fitnes 
v Hotelu Tisa neomejeno. 1x kopanje 
ali savnanje do 4 ure v Wellness centru 
Bolfenk. Pijača dobrodošlice, pokušina 
Pohorske omlete, izposoja koles.

-33 %

T: 02 603 61 00
E: hotel.tisa@telekom.si

30 točk
redna cena: 238,00 €/2 osebi

160,00 €
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Doživetja in   oddih



Pomladni oddih v Termah 
Zreče

Namestitev v dvoposteljni sobi Vile 
Terme Zreče, polpenzion v restavraciji 
hotela Vital, neomejen vstop v termalne 
bazene,1 x vstop v Savna vas. Cena po 
osebi v dvoposteljni sobi (nedelja-četrtek). 
Doplačilo za bivanje med petkom in 
nedeljo: 5 €/ osebi/ dan. Minimalno 
bivanje 3 dni / 2 noči.

-10 %

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

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

-31 %

30 točk
redna cena: 276,00 €/2 osebi

188,00 €

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

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

30 točk
redna cena: 209,80 €/osebo/paket

99,90 €

-52 %-39 %

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

30 točk
redna cena: 235,00 €/2 osebi

143,00 €

DOŽIVETJA IN ODDIH

Hotel Cerkno, 3-dnevni 
zimski oddih za 2 osebi
Ponudba vključuje: 2 x polpenzion, 
kopanje v Termah Cerkno, 1 x vstop 
v savno (1 h). Popust za otroke po 
rednem ceniku.

30 točk
redna cena: 48,00 €/osebo/dan

43,00 €

Apartmaji in šotorišče 
Silva, 3-dnevni oddih za 
dve osebi

2 x polpenzion (bograč in prleški 
narezek, sladica), stekl. dobrega vina, 
večerno kopanje z napitkom v termah 
Banovci, degustacija vin v kleti Ormož, 
degustacija bučnega olja in semen v 
oljarni Središče.

Terme Dobrna, Hotel 
Park****, 3-dnevni termalni 
oddih

Popoln oddih v objemu narave in 
edinstvene termalne vode v Termah 
Dobrna na osnovi polpenziona (2x), 
kopanja v bazenih, enega vstopa v 
Deželo savn, 20-% popusta na velneške 
storitve v lepotnem centru Lavita.

-50 %

T: 080 22 10
E: info@terme-dobrna.si
I: www.terme-dobrna.si

30 točk
redna cena: 168,00 €

84,00 €

Apartmajska hiša Muštrinka, 
Krvavec 
Petrol klub cena za najem apartmaja: 
do 15. 3. 2020:

30 Zlatih točk + 81,75 €/ 2 osebi
Redna cena: 109€/2 osebi
30 Zlatih točk + 89,25 €/4 osebe
Redna cena: 119 €/4 osebe

Od 15. 3.  do 15. 4. 2020:
30 Zlatih točk + 59,25 €/ 2 osebi 
Redna cena: 79€/2 osebi 
30 Zlatih točk + 81,75 €/4 osebe 
Redna cena: 109 €/4 osebe

Od 15. 4. do 26. 4. 2020:  
30 Zlatih točk + 33,75 €/ 2 osebi
Redna cena: 45 €/2 osebi
30 Zlatih točk + 56,25 €/4 osebe
Redna cena: 75,00 €/4 osebe

T: 051 350 830
E: booking@rtc-krvavec.si

-25 %do

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 3. 3. do 14. 4. 2020. 
Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 3. 3. do 30. 4. 2020.  
Pri nekaterih ponudnikih je potrebna predhodna rezervacija. 
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Doživetja in   oddih
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60 točk
redna cena: 71,99 €

39,99 €
-44 %

40 točk
redna cena: 41,99 €

24,99 €
-40 %

120 točk
redna cena: 359,99 €

199,99 €
-44 %

40 točk
redna cena:39,99 €

29,99 €
-25 %

Nastavek
za obraz

Varno in
učinkovito

Klinično
dokazano

Trajni rezultati
po 3 tretmajih*

• ProPulse™ tehnologija
• Primeren za moške in ženske
• 50% večje okence**
• Nastavek za obraz
• 5 energijskih nastavitev
• Vgrajen senzor za kožo
• 2 načina: Multi Flash & Single Flash
• 2+1 leto garancije

Možnost plačila na 6 obrokov za imetnike Petrol 
klub plačilne kartice zvestobe.  
Bl. št.: 193875                  

• 2200 W / 90 km/h hitrost zraka
• unikaten nastavek za rahlo oblikovane kodre
• 45 mm krtača za oblikovanje priložena
• ionsko regeneriranje 
• keramična mrežica za enakomerno
   razporeditev toplote
• 3+1 leto garancije

Bl. št.: 244985  

• Razkošna keramična prevleka za enakomerno 
   toploto čez celotno cev
• 13-25 mm koničasta cev za mehke, spiralne kodre
• Digitalni prikazovalnik 130ºC - 210ºC
• LCD zaslon
• Hitro segrevanje v 30 sekundah
• Samodejni izklop po 60 minutah
• 3 m vrtljiv kabel
• 5+1 leto garancije

Bl. št.: 244983  

• Napredna končna keramična prevleka
• 8x gladkejše*
• 5x bolj dolgotrajno* za salonske sijoče rezultate
• Digitalni prikazovalnik 150ºc - 235ºc
• LCD zaklep in turbo boost funkcija
• Visoko zmogljivi keramični grelci
• Pripravljeno za uporabo v 10 sekundah
• 110 mm daljše tanke plavajoče plošče
• Samodejni izklop po 60 minutah
• 5+1 leto garancije

Bl. št.: 244980  

IPL6500 i-LIGHT PRO
ipl odstranjevalec dlačic

D5706 | CURL & STRAIGHT CONFIDENCE
sušilnik las   

CI9525 | Rose Luxe
kodralnik las   

S9505 | Rose Luxe
ravnalnik las   

* rezultati se lahko razlikujejo
** v primerjavi s prejšnjim modelom


