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Posebna ponudba za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.
Izdelek lahko kupite le po predhodnem naročilu na prodajnem mestu
ali v spletni trgovini Petrol eShop.
Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let, zaradi nevarnosti zaužitja majhnih
delov. Uporaba pod nadzorom odraslega! Hranite izven dosega otrok.

ZT

Zlate točke: člane Petrol kluba za zaupanje in nakupe nagrajujemo
z Zlatimi točkami, vsaj 1 Zlato točko za 1 € nakupa. Zbrane točke
lahko vedno unovčite za popuste in ugodnosti iz naše ponudbe.

PREJEMATE POLOŽNICE ZA PETROL ELEKTRIKO,
ZEMELJSKI PLIN ALI PETROL KLUB PLAČILNO KARTICO?

VKLOPITE eRAČUN
IN UPORABLJAJTE
MOJ PETROL
Prejmite eRačun na svoj e-naslov ali spletno
banko, kjer ga le še potrdite za plačilo.
Imejte pregled nad stanjem 		
odprtih in zaprtih obveznosti.
Uporabljajte Moj Petrol kot 		
digitalni arhiv računov.
Preverite stanje pridobljenih in
koriščenih ugodnosti Petrol kluba.

Več na www.petrol.si/petrolovi-e-racuni

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. 9. 2020 do 9. 11. 2020.
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.
2. Fotografije v katalogu so simbolične.
3. 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.
4. Odstotki so zaokroženi na cela števila.
5. Pridržujemo si pravico do morebitnih nenamernih napak v tisku.
6. Reševanje reklamacij poteka v skladu z veljavno zakonodajo RS.
7. Informacije o uporabi Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice najdete v pripadajočih
splošnih pravilih, objavljenih na: www.petrol.si/petrol-klub/kartica-zvestobe.
8. Ponudba iz Petrol klub kataloga je, upoštevajoč relevantne oznake glede naročanja in dostave blaga/
storitev, cen in popustov, na voljo na prodajnih mestih in/ali Energetskem centru Petrol in/ali spletni
trgovini eShop. Ponudba ne velja v trgovinah HopIN.
2

MAJHNE CENE, VELIKA IZBIRA
Brezplačna dostava
na vse Petrolove
bencinske servise.

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

-30 %

Super cene
za člane
Petrol kluba.

-40 %
Garancija: 1 leto.

Steklenička BT z brezžičnimi slušalkami
59,90 €

Za 30 Zlatih točk:
Bl. št.: 254933 - bela
Bl. št.: 254934 - črna

Pametna ura Chameleon V36T, z
merjenjem telesne temperature

59,90 €

41, €

Za 50 Zlatih točk:

V košarico

Bl. št.: 254556 - roza-zlata
Bl. št.: 254557 - črna

90

-51 %

35,90 €
V košarico

-39 %

Garancija: 2 leti.
.

Garancija: 2 leti.

Brezžične Bluetooth slušalke
Philips TAUT102BK

Puhalnik/sesalnik za listje
Black+Decker GW2500, 2500 W

Za 50 Zlatih točk:
Bl. št.: 254764

69,90 €

33, €
90

V košarico

Za 50 Zlatih točk:
Bl. št.: 208904

99,42 €

59,90 €
V košarico

Za še več prihrankov si oglejte pestro ponudbo na www.eshop.si. Naročite po spletu ali telefonu
080 22 13 in prevzemite brezplačno na Petrolovih prodajnih mestih.
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Top ponudbe s Petrol klub plačilno kartico
Robotski sesalnik 2 v 1 Rowenta
RR7455WH, Smart Force Explorer
S60allergy
Aktivna glavna krtača + 2 stranski krtači, 3 nastavitve načina
čiščenja, infrardeči senzorji za zaščito pred trki, 3 senzorji za
stopnice. Z dodanima krpama hkrati posesa in pobriše tla. Izredno
tanke oblike, visok samo 6 cm. Tiho sesanje: 65 dB. Garancija:
2 leti.

Kuhinjski robot VORNER VKM-0514, 1600 W
Izredno zmogljiv kuhinjski stroj Vorner z močnim 1600-vatnim
motorjem in 6,5-litrsko posodo iz nerjavnega jekla za pripravo 3–4
kg zmesi. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 3 obroke
za imetnike Petrol klub
plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 251197

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

Bl. št.: 254394

- 29 % 80 ZT

- 52 % 100 ZT
do

do

349,90 €
318,90 €

109,99 €
95,99 €

za PK
zvestobe

za PK
zvestobe

za PK
plačilno

za PK
plačilno

Redna cena 449,99 €

2020

Redna cena 199,99 €

Namizna svetilka PIA

Jedilni pribor 30/1 078201 BREMERHAVEN

Elegantna črno-bela namizna svetilka PIA lepo osvetli namizje.
LED-osvetlitev (5 W) zagotavlja 260 lumnov svetlobe. Topla
svetloba 4000 K ustvarja prijetno vzdušje. Fleksibilen vrat in
upravljenje luči z dotikom je preprosto enostavno. Svetilka je
visoka 49 cm. Garancija: 2 leti.

Jedilni pribor priznanega proizvajalca CS Solingen, je izdelan iz
kvalitetnega nerjavečega jekla 18/10. Primeren je za pomivanje v
pomivalnem stroju. Sestava: 6 x žlica, 6 x vilica, 6 x nož, 6 x čajna
žlička in 6 x desertna vilica. Pakirano v darilni embalaži.

Bl. št.: 254363

- 62 % 50 ZT
do

19,99 €
14,99 €
za PK
zvestobe

za PK
plačilno

Redna cena 39,99 €
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Bl. št.: 254590

- 61 % 50 ZT
do

24,99 €
22,90 €
za PK
zvestobe

za PK
plačilno

Redna cena 59,80 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Dvoslojne stene in trden okvir zagotavljajo dolgo življenjsko
dobo tega izdelka. Vgrajene prezračevalne odprtine zagotavljajo
stalno dovajanje svežega zraka v notranjost, hkrati pa ščitijo pred
škodljivimi vplivi vlage. V vrtno hišo lahko shranite različno orodje
in vrtnarsko opremo, mreže, ležalnike itd. Izdelek ne potrebuje
posebnega vzdrževanja, ni podvržen obrabi materialov, luščenju
zunanjega premaza ali koroziji. Dimenzije: 185 x 152 x 226 cm.
Garancija: 10 let.

Bombažno-satenasta posteljnina
Svilanit Tilsa
Iz kakovostnega 100 % bombažnega satena. Enostavno
zapenjanje s priročno zadrgo. Eleganten dizajn in
Prestižen videz. Pralna pri 40 °C. Material: 100 %
bombaž
Bl. št.: 254730 - dim. 140 x 200 cm
Bl. št.: 254731 - dim. 200 x 200 cm

Top ponudba

Vrtna hiška Keter MANOR 6 x 5 DD

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

Bl. št.: 254938

Dim: 140 x 200, 50 x 70

- 43
do

%

150 ZT

- 63
do

359,00 €
339,00 €

%

50 ZT

23,90 €
21,90 €

za PK
zvestobe

za PK
zvestobe

za PK
plačilno

za PK
plačilno

Redna cena 599,00 €

Redna cena 59,90 €

Krogla presenečenja LOL Fluffy pets
18 edinstvenih LOL Fluffy ljubljenčkov te pričakuje v bleščečih
LOL disko kroglah-zberi vse! Starost: 5+ let. Material: plastika,
sintetično krzno, papir. Dimenzije: 10 × 10 × 13 cm. Set vključuje:
LOL Fluffy ljubljenčka, dodatke za igro in zbirateljski letak.
Bl. št.: 254253

Dim: 200 x 200, 2 x 50 x 70

- 63 % 80 ZT
do

31,90 €
29,20 €
za PK
zvestobe

za PK
plačilno

Redna cena 79,90 €

Magnetno držalo za mobilni telefon z
osvežilcem Mr & Mrs Celly
Inovativna generacija magnetnega držala za mobilni telefon.
Nosilec za telefon se prilega na prezračevalno režo avtomobila,
dišava pa se pritrdi na nosilec.
Bl. št.: 236817

do

- 40 % 50 ZT
do

14,90 €
13,70 €
za PK
zvestobe

za PK
plačilno

Redna cena 22,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 40 % 30 ZT

do

17,50 €
14,90 €
za PK
zvestobe

za PK
plačilno

Redna cena 25,00 €
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Preventiva je zlata vredna
Zaščitna higienska maska za obraz, 50 kos

Doory

3-slojna zaščitna higienska maska za obraz. Zaradi univerzalne
velikosti je primerna tako za odrasle osebe, kot tudi otroke.
Bl. št.: 248625

Izognite se dotikanju okuženih površin, kot so kljuke, tipkovnice
na bankomatu, gumbi v dvigalih itd. Uporabite Doory, ki je posebej
zasnovan za enostavno pritiskanje gumbov, odpiranje vrat ter
uporabo zaslonov na dotik. Enostavno ga pripnite na obesek
za ključe in uporabljajte kjerkoli kadarkoli. Doory je narejen iz
100 % medenine, ki je znana po svoji odpornosti na bakterije in
viruse. Enostavno za čiščenje in dezinfekcijo. Narejeno v Sloveniji.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 254072

- 30 % 30 ZT

34,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 49,90 €

- 65 % 30 ZT

6,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,90 €

Aroma difuzor z LED-lučko

Vlažilec zraka Nuvita 1823

Razpršilnik arome prečisti zrak z vašim najljubšim eteričnim
oljem. Difuzor je primeren za prostore do 40 m2, na voljo ima
več različnih nežnih LED-barv, ki jih lahko menjate glede na
prostor in razpoloženje. Garancija: 1 leto.

Ultrazvočni vlažilnik zraka s funkcijo ionizacije poskrbi za čist,
ustrezno vlažen zrak v prostoru. Prostornina rezervoarja 2,5 l
omogoča dolgotrajno nemoteno delovanje. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 186970

- 56 % 80 ZT

32,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 74,90 €

Bl. št.: 243991

- 33 % 50 ZT

39,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 59,99 €

Merilnik krvnega tlaka PiC ClearRAPID

Električni inhalator Nuvita 5022

Z algoritmom za hitro meritev brez pretiranega stiska. Klinično
testiran. ESH-standard. Zazna nepravilen srčni utrip. 2 x 100
spominskih mest. Povprečje zadnjih treh meritev. Priložene
baterije. Možnost priklopa na adapter. Garancija: 5 let.

Električni inhalator se priporoča za zdravljenje alergij in
bolezni celotnega respiratornega trakta. Vključuje masko
za odrasle in otroke, zato je primeren za vse najpogostejše
terapije. Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 238392

Bl. št.: 251515

- 25 % 50 ZT

67,39 €
Akcijska
cena

Redna cena 89,89 €
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- 42 % 50 ZT

39,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 69,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Grablje za listje, nastavljive

SingleStep škarje za sveže
veje Fiskars P26

SingleStep klešče za sveže
veje Fiskars S L28

Škarje so namenjene osnovnim
vrtnarskim opravilom. Mehanizem
SigleStep omogoča enakomeren odrez.
Nelepljiva prevleke PTFE , ki je nanešena
na zgornje rezilo pa zmanjšuje trenje
in omogoča lažje rezanje ter čiščenje.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254951

Z ročaji izdelanimi iz lahkega in trpežnega
polipropilena ter zmogljivostjo rezanja do 35
mm, so klešče Fiskars SingleStep™ bypass z
ukrivljenim rezilom (S) L28, koristen dodatek
za vsakogar, ki želi ohranjati svoj vrt v odlični
formi. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254954

Jesenska opravila

Nastavljive pocinkane peresne grablje za
listje z ročajem dolžine 130 cm.
Bl. št.: 254946

- 30 % 30 ZT

13,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €

- 34 % 30 ZT

- 36 % 30 ZT

8,50 €

18,90 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 12,99 €

Redna cena 29,99 €

Hiška Keter OAKLAND 757, rjavo siva/ antracit

Rastlinjak UV, 2 x 3 x 2,10 m

Izdelana iz edinstvene DUO, ki tvorijo visokokakovosten material,
odporen na neugodne vremenske razmere. V lopi je prostor za
orodje, vrtne dodatke pa tudi vrtno kosilnico ali lestev. Stabilna,
ojačana jeklena konstrukcija, trdna streha in široka dvojna vrata.
Možnost barvanja lope v skladu z barvnimi željami. Dimenzije:
229 x 223,5 x 242 cm. Garancija: 10 let.

Močna konstrukcija iz ZN kovinskih palic premera 32 mm (loki)
in 25 mm (ostale). Rastlinjak prekriva folija UV z dodatkom proti
rošenju. Proizvedena v Italiji. Življenjska doba folije: 48 mesecev.
Vrata na obeh straneh. Prezračevalna okna na straneh.

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

Bl. št.: 254958

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

Bl. št.: 254956

- 21 % 200 ZT

- 20 % 80 ZT

969,00 €

189,90 €

Redna cena 1.236 €

Redna cena 239,90 €

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Akcijska
cena
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Akcijska
cena

Redna cena 35,00 €

- 25 % 30 ZT

45,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 60,00 €

Večnamenski naložljivi zaboj,
40 l
40-litrski večnamenski naložljiv zaboj je
primeren za shranjevanje in prenašanje
različnega blaga. Kot nalašč za vinogradnike
in druge obiralce jesenskih plodov. Mogoče
je tudi zložiti zaboje drugega na drugega, ali
enega v drugega.
Bl. št.: 207710

Močan sod robustne izdelav, bele
transparentne barve z ročaji in široko
odprtino. Primeren za stik z živili. Lahko se
uporablja tudi za vretje sadja. Dvojni zgornji
pokrov preprečuje obrabo tesnila
Bl. št.: 234589 - 25-litrski
Bl. št.: 234590 - 50-litrski

- 25 % 30 ZT

11,20 €
Akcijska
cena

Redna cena 15,00 €

- 25 % 30 ZT

13,50 €
Akcijska
cena

Redna cena 18,00 €

Aluminijasta samostoječa
dvodelna lestev,
4+1 stopnica
Bl. št.: 254982

Prostornina 25 l

26,20 €

Posoda za pripravo kislega zelja in
repe s pokrovom je primerna tudi za
shranjevanje drugih živil. Prostornina: 50
ali 75 litrov.
Bl. št.: 149037 - 50-litrski
Bl. št.: 149038 - 75-litrski

Prostornina 50 l

- 25 % 30 ZT

Sod s pipico, z ročaji in
pokrovom

Prostornina 50 l

Prostornina 60 l
Prostornina 120 l

Jesenska opravila

Kakovosten plastični sod je primeren
za vretje različnih vrst sadja in tudi za
pripravo kisa. Dvojni pokrov (tesnilo +
navoj) omogoča odlično tesnjenje, hkrati pa
zmanjša obrabo. Utori za lažje prenašanje.
Bl. št.: 149035 - 60-litrski
Bl. št.: 149036 - 120-litrski

Kad za repo in zelje s
pokrovom

Prostornina 75 l

Sadjarski sod z navojnim
pokrovom, pipico in vrelno
veho, 60 ali 120 l

- 23 % 30 ZT

16,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 22,00 €

- 23 % 30 ZT

24,60 €
Akcijska
cena

Redna cena 32,00 €

Vinogradniške
škarje
Vinogradniške škarje,
19 cm, so iz nerjavnega
jekla, imajo ergonomična
plastična ročaja, standardno
rezilo in varnostni zatič.
Bl. št.: 207613
Vinogradniške škarje,
ozko rezilo, 19 cm, so
iz nerjavnega jekla, imajo
ergonomična plastična
ročaja, ozko rezilo in kovinski
zaklep.
Bl. št.: 207620

- 21 % 30 ZT

4,50 €
Akcijska
cena

Redna cena 5,70 €
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- 25 % 30 ZT

29,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 39,90 €

Škarje za obrez trte,
19 cm, imajo široko rezilo,
ergonomičen plastičen ročaj,
široka rezila, so iz nerjavnega
jekla, z vrvico in kovinskim
zaklepom.
Bl. št.: 207628
%

- 55

30 ZT

2,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 5,60 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

S HEPA-filtrom in kapaciteto 15 litrov. Moč
1000 W. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 239349

Verižna bencinska žaga
Stanley SCS-46 JET, 1,8
kW

Kompaktni vrtalnik/vijačnik
DeWalt DCD701D2 AKU, 12
V 2,0

Motorna žaga Stanley ima 2-taktni
motor, dolžino reza 410 mm in 45,1
cc delovne prostornine. Avtomatska
nastavitev motorja JETForce z ASCsistemom žage deluje optimalno ter
zmanjšuje porabo goriva in izpuste
plinov. Garancija: 1 leto.

Posebnost kompaktnega vrtalnika DCD701D2
z 12-V baterijo je, da je združljiv z vašimi že
obstoječimi 10,8-V izdelki, je za 38,5 mm
manjši od predhodnikov in tehta samo 0,9 kg
(samo orodje brez baterije). Garancija: 1 + 2
leti (ob podaljšanju).

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

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

Bl. št.: 240248

Jesenska opravila

Sesalnik za pepel Proair
AVC 1000

Bl. št.: 255001

- 30 % 30 ZT

- 33 % 100 ZT

- 23 % 80 ZT

27,90 €

174,90 €

185,90 €

Redna cena 39,90 €

Redna cena 261,76 €

Redna cena 243,78 €

Akcijska
cena

Generator Black+Decker
BD2200, 2200 W
Generator Black+Decker BD2200 z močjo
2200 W lahko neprestano deluje 12 ur.
Ima dve 230-V vtičnici in en 12-V priklop.
Največja moč motorja je 6,5 KM pri 3600
vrtljajih/min. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 8 obrokov za imetnike Petrol klub
plačilne kartice zvestobe.

Akcijska
cena

Baterijska LED-svetilka
GOOBAY Zoom 140
6500K, 3 W

GOOBAY Zoom 140, baterijska delovna
LED-lučka sveti do 70 m daleč s
svetilnostjo 140 lm. Moč je 3 W, kar je
primerljivo s 15-W navadno žarnico.
Odporna je proti škropljenju z vodo –
IPX4 in udarcem.
Bl. št.: 254542

Bl. št.: 55224

Akcijska
cena

Ergonomska lopata
za sneg Efekt
Ergonomsko oblikovan ročaj
močno razbremeni hrbtenico
in pritisk na zapestja. Izdelana
iz visoko kakovostnega in
vzdržljivega materiala. Lahka,
tehta zgolj 1,5 kg. Aluminijasti
drog je prevlečen s PVC
materialom, kar nudi toplotno
zaščito in dober oprijem.
Bl. št.: 214619

- 25 % 100 ZT

269,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 362,30 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 17 % 30 ZT

9,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 11,99 €

- 33 % 30 ZT

19,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 29,99 €
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Komplet sveč Mojca velika S + piramida 4 + 4
Nagrobne sveče, komplet gori 24 dni, v kompletu 4 dnevne in 2–3
dnevne sveče. Klasično vlivanje. V sistemu reciklaže. Proizvaja
slovensko invalidsko podjetje.
Bl. št.: 90305

Dežnik, družinski avtomatik, fi 121 cm,
mavrica
Družinski dežnik avtomatik mavrica, premer odprtega dežnika
121 cm, dolžina dežnika 98 cm, visoka kakovost, 16 panelov,
material 100% poliester. Na voljo do razprodaje zalog. V novih
osveženih, prijetnih barvah.

Jesenska opravila

Bl. št.: 157634

- 40 % 30 ZT

- 50 % 30 ZT

8,90 €

7,50 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 14,90 €

Redna cena 15,00 €

Sveča Eko Vita

Sveča Eko Vestina Klasik

Sveča Eko Vita, papirnata okolju prijazna sveča za zunanjo in
notranjo uporabo.

Okolju prijazna elektronska sveča, odporna proti vetru, vodi
in vlagi, gori 40 dni. Izdelana v Sloveniji iz PET plastike, ki ne
vsebuje klora.
Bl. št.: 90218

Bl. št.: 254891 - rdeča vrtnica
Bl. št.: 237412 - križ

- 33 % 30 ZT

- 44 % 30 ZT

1,00 €

2,39 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 1,50 €

Redna cena 4,29 €

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

30 točk

redna cena: 8,99 €

5, €
-36 %
69
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Lepilni trak
Gorilla Tape, 32 m
Bl. št.: 198308 - srebrn
Bl. št.: 198307 - črn

Gorilla Heavy Duty
montažni lepilni
trak, 1,5 m
Bl. št.: 198310

30 točk

30 točk

6, €
-36 %

3,99 €
-42 %

redna cena: 10,99 €

99

redna cena: 6,99 €

Še več izdelkov na www.eshop.si

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

Jesenska opravila

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

Bl. št.: 228802

- 31 % 30 ZT

108,80 €
Akcijska
cena

Redna cena 157,80 €

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.

Paleta lesnih peletov Forest Premium,
66 vreč po 15 kg

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

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

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

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

Bl. št.: 146169

- 3%

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

Bl. št.: 202331

20 ZT

- 4%

20 ZT

309,00 €

209,00 €

Redna cena 319,00 €

Redna cena 219,00 €

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Akcijska
cena
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Akumulatorji Perion

Vžigalni kabli Bottari 400 A

Širok izbor akumulatorjev za vaše vozilo. Možnost plačila na obroke
s Petrol klub plačilno kartico na vseh prodajnih mestih Petrol in
izbranih prodajnih mestih TipStop Vianor.

Kabli za vžig 400 A iz odpornega materiala, ki je na koncih
opremljen s kleščami. Premer 10 mm, dolžina 200 cm.
Bl. št.: 84130

50
-25 %

točk

d
Že o

70 €

- 22 % 30 ZT

6,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 8,99 €

Avtopranje
L, XL ali XXL
do 20 % ceneje!

a zimska sol.
o pločevino in
Zato večkrat
opralnice in
je podvozja.

60 %
-20

30
%
-10

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

Postanite AMZS član
Ob včlanitvi v AMZS izkoristite popust v višini 8 EUR,
ne glede na vrsto članstva.
Prednosti AMZS članstva
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 uspe popraviti na mestu okvare
Vozilo odpeljemo na želeni naslov
Omogočimo vam nadaljno mobilnost
Dodatni članski popusti za vozilo in voznika
Partnerski popusti: amzs.si/partnerske-ugodnosti

VARNOST JE NAJBOLJŠE DARILO

Cenik letnega AMZS članstva
REDNA CENA

CENA S POPUSTOM

Osnovno

VRSTA ČLANSTVA

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 €

Katero članstvo bi izbrali?
OSNOVNO

Brezplačna pomoč na cesti v Sloveniji
Motorevija
Prihranki za vozilo in voznika
Popusti pri partnerjih

PLUS

Brezplačna pomoč na cesti - tujina

PREMIUM

Brezplačno turistično zavarovanje
v tujini - kritja do 50.000 €

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 9. 2020 do 9. 11. 2020. Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba v vseh AMZS
centrih po Sloveniji in v članski točki AMZS na Dunajski cesti 128 v Ljubljani, do 15. 11. 2020.
Vse o kategorijah članstva in ugodnostih, ki jih prinašajo, si lahko preberete na amzs.si/clanstvo/primerjava-clanstev.
Seznam AMZS centrov si lahko ogledate na amzs.si/poslovalnice

Zavarovanje

100 točk

od

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 9.
2020 do 15. 11. 2020. Koriščenje potrdila Petrol
kluba: od 7. 9. 2020 do 15. 11. 2020.
Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba v vseh
poslovalnicah Generali in pri pogodbenih partnerjih.

20 % popust pri sklenitvi Nezgodnega
zavarovanja otrok in mladine do 26. leta
Ob unovčenju 100 Zlatih točk ste člani Petrol kluba
upravičeni do 20% popusta* v prvem zavarovalnem letu pri
sklenitvi novega Nezgodnega zavarovanja otrok in mladine
do 26. leta.
Zavarovalne pogoje si lahko ogledate na www.generali.si.
*Popust se izključuje z ostalimi popusti, določenimi na Nezgodnem
zavarovanju otrok in mladine do 26. leta.

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

Vrednostni bon za domsko
zavarovanje
Ob unovčenju 100, 200 ali 300 Zlatih točk ste člani Petrol
kluba upravičeni do vrednostnega bona v višini 10, 20
ali 30 EUR pri sklenitvi novega domskega zavarovanja
PaketDom v prvem zavarovalnem letu. Podrobnosti glede
možnosti unovčitve so objavljene na www.generali.si in na
www.petrol.si.

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.

Več življenja
za vaš motor

Slika je simbolična

Menjava olja in filtra
že od 39,25 €,

v TipStop Vianor mehaničnih delavnicah Ljubljana Letališka,
Škofja Loka, Celje, Podpeč, Novo Mesto, Škocjan, Sežana, Ilirska Bistrica.
Cena vsebuje potrebno količino olja, filter in storitev menjave.

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE S PETROL KLUB PLAČILNO KARTICO
www.petrol.si/tipstop-vianor
Vianor_menjava_olja_in_filtra_2020_145x102,5mm.indd 1

Ko ostanete brez
svojega vozila,
potrebujete kombi,
ali bi se zapeljali z
e-vozilom.

20 €
popusta za
imetnike
Petrol klub
kartice

Pogoji ponudbe: Ponudba velja od 1. 9. do 9. 11. 2020. Za najem
vozila je potrebna predhodna spletna rezervacija na
www.atet.si in vnos kode PETROL. Popust se doda ob potrditvi
rezervacije. Pri prevzemu vozila je potrebna predložitev Petrol klub
kartice zvestobe, katere imetnik je tudi najemnik vozila. Dodatne
informacije: T: 01 320 82 30, E: prodaja@atet.si, www.atet.si

14

E-polnilnice
za dom
Različni tipi Etrel
polnilnic že od
410,00 € + DDV

080 22 34
Več informacij na www.petrol.si.

Še več izdelkov na www.eshop.si

Slika je simbolična.

Ugoden
najem
vozil

17.8.2020 12:40:26

Spray za nego armaturne plošče
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. Deluje
antistatično.

Spray za nego armature SONAX, 400 ml
Čisti in neguje vse plastične dele v vozilu. Vsa notranjost
zablesti v sijaju in svežini prijetnega vonja. Deluje antistatično,
odbija prah in varuje plastiko pred lomljivostjo. Primeren tudi
za nego lesenih oblog. Brez silikona.
Bl. št.: 45801 - vanilija
Bl. št.: 88921 - new car

Bl. št.: 28503

3,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 4,99 €

Polirna krema SONAX, 250 ml
Za nove in rahlo mat navadne in metalik lake. Čisti, polira in
konzervira istočasno.
Bl. št.: 957

- 20 % 30 ZT

5,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,50 €

Pena za nego usnja
SONAX Xtreme NanoPro,
250 ml

Na poti

- 30 % 30 ZT

Visokokakovostno sredstvo za blago
čiščenje in nego gladkega naravnega
in umetnega usnja vseh barv (notranja
oprema avtomobila, avtomobilski sedeži,
kombinezoni motoristov, pohištvo, ipd.).
Ni za velur in jelenovo usnje.
Bl. št.: 61800

- 29 % 30 ZT

8,59 €
Akcijska
cena

Redna cena 12,25 €

GPS-navigacija NAVITEL E707 Magnetic, 7''
Zaslon na dotik, magnetni nastavek, Micro SD, karte Evropa +
Baltik (doživljenjsko posodabljanje), opozorila za radarje. Garancija:
2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 254360

- 30 % 30 ZT

8,29 €
Akcijska
cena

Redna cena 11,99 €

Čistilo za platišča TOP
RIM, 500 ml
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

- 25 % 50 ZT

89,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 119,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 30 % 30 ZT

4,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,00 €
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Povezovalni trak s škripcem Bottari, 5 m

Zatezni trak Ursus Bottari, 5 m

Trak iz ojačane tkanine za pritrditev tovora in prtljage na strehe
avtomobilov, prtljažnike za avtomobile in motorna kolesa.
Uporabno za najrazličnejše načine prevoza. Jeklene zaponke z
vtiskovanjem, z vzmetno zaporo in ročnim napenjanjem. Dolžina
traku 250 cm.

Trak iz ojačane tkanine za pritrditev tovora in prtljage na strehe
avtomobilov, prtljažnike za avtomobile in motorna kolesa.
Uporabno za najrazličnejše načine prevoza. Jeklene zaponke
z vtiskovanjem, z vzmetno zaporo in ročnim napenjanjem.
Dolžina 5 m.
Bl. št.: 254487

Bl. št.: 254458

- 25 % 30 ZT

4,49 €
Akcijska
cena

Na poti

Redna cena 5,99 €

- 20 % 30 ZT

3,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 4,99 €

Večnamensko orodje Bottari Rambo

Grelna blazina Bottari,12 V, 95 x 45 cm

Večnamensko orodje iz nerjavnega jekla vam olajša delo kjer
koli ste. Poleg klešč in ostalega orodja set vsebuje tudi vijačne
nastavke in priročno torbico za shranjevanje.

Sedežna blazina z ogrevanjem 12 V in 35 W je združljiva z vsemi
vrstami avtomobilskih sedežev, če je pritrjena z elastičnimi trakovi.
Blazina je iz kakovostnega sintetičnega materiala, ki omogoča
kroženje zraka ter tako vozniku in potnikom zagotavlja občutek
udobja. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 254496

Bl. št.: 254559

- 28 % 30 ZT

9,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 13,99 €

- 20 % 30 ZT

11,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,99 €

Pregrinjalo sedeža JAVA Bottari

Sedežne prevleke Embroidery, 9 delne

Univerzalna prevleka za stol Java z magneti. Združljiv z vsemi vrstami
avtomobilskih sedežev z montažo z elastičnimi trakovi. Prevleka je iz
kakovostnega sintetičnega materiala, ki omogoča kroženje zraka in
tako vozniku ter potnikom zagotavlja občutek udobja.

Univerzalne sedežne prevleke EMBROIDERY so iz elastičnega
tekstilnega materiala, ki omogoča enostavno namestitev na vse
vrste avtomobilskih sedežev z namestitvijo z elastičnimi trakovi.

Bl. št.: 254517 - črna
Bl. št.: 254518 - siva
Bl. št.: 254519 - modra

- 20 % 30 ZT

7,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 9,99 €
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Bl. št.: 254515 - črno-rdeče
Bl. št.: 254514 - črno-sive
Bl. št.: 254505 - črno-modre

- 14 % 30 ZT

22,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 26,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Dišava za avto Mr & Mrs Fragrance Cesare

Osvežilec prostorov Ambio Organic

Dišava traja +/-45 dni.

Idealen za uporabo v avtu, pisarni ali drugih manjših prostorih.
Vsebuje kar 14 ml najkakovostnejše dišave. Osnova so
popolnoma naravna lesna vlakna, embalažo pa je mogoče v celoti
reciklirati.
Bl. št.: 122091 - vanilija
Bl. št.: 122092 - tropsko poletje
Bl. št.: 168354 - češnja
Bl. št.: 168353 - lavanda

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 ZT

- 30 % 30 ZT

3,40 €

5,50 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Osvežilec za avto Areon Smile

Osvežilec Butterfly

Papirna dišava prihodnosti za avto. Poleg dolgotrajne osvežitve vam
hkrati še polepša dan.

Osvežilec za avto in dom v obliki metuljčka. Dišava Cucumis
je cvetlično sadna. Dišava je izdelek oblikovalca Marcantonio
Malerba. Trajanje dišave je +/-30dni

Bl. št.: 158708 - Vanilija
Bl. št.: 158709 - Bubble Gum

Bl. št.: 254662 - črn
Bl. št.: 254669 - moder
Bl. št.: 254666 - roza
Bl. št.: 254664 - bel

- 24 % 30 ZT

- 30 % 30 ZT

1,39 €

4,80 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 1,85 €

Redna cena 6,90 €

Preproga prtljažnika Bottari,
82 x 119 cm

Ključ za menjavo pnevmatik
Bottari, 17/19-21/23

Pralna, nedrseča in praktično neuničljiva.
Bl. št.: 254558

Cevasti ključ iz kromiranega vanadij jekla.
Izjemno robusten.
Bl. št.: 254493

- 20 % 30 ZT

7,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 9,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Na poti

Redna cena 4,90 €

Redna cena 7,90 €

- 33 % 30 ZT

9,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,99 €

Ročka za rezervno gorivo, 10 l
Ročka je proizvedena iz HDPE materiala.
Bl. št.: 363

- 36 % 30 ZT

7,69 €
Akcijska
cena

Redna cena 12,10 €
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Električni razdelilnik allocacoc PowerCube
Extended

Svetilka/prenosna baterija GOOBAY BikePower

Električni razdelilnik v obliki kocke s podaljškom. 5 vtičnic. 250 V,
maks. 16 A, maks. 3680 W (ozemljeno). Dolžina kabla: 1,50 m.
Nastavek za pritrditev (1 kos). Dimenzije kocke: 7,7 x 7,7 x 7,7 cm.
Garancija: 2 leti.

GOOBAY Bike-Power, prenosna baterija za polnjenje mobilnih
telefonov, pametnih tablic in drugih naprav, ki se polnijo po USBvmesniku. Preprosto jo lahko namestite na kolo, poleg tega pa ima
tudi LED-lučko za osvetlitev ceste v smeri vožnje. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 254416 - belo-moder
Bl. št.: 254418 - belo-siv
Bl. št.: 254417 - belo-zelen

Bl. št.: 254541

allocacoc

a different standard

- 40 % 30 ZT

8,90 €
Akcijska
cena

Multimedija

Redna cena 14,90 €

- 15 % 30 ZT

16,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €

3-portni hitri avtopolnilnik Chameleon
IBD318

Avtokamera NAVITEL R300 GPS, Full HD,
2'' zaslon

3-portni avtopolnilnik za hitro polnjenje naprav s tehnologijo
QC 3.0. Izhodni tok do 3000 mA. Ima 2 USB in 1 type-C izhod.
Polni tudi naprave brez QC z do 2400 mA. Vsi izhodi polnijo z
maksimalnim tokom. Priložena kabla USB-microUSB in USBtype C. Garancija: 1 leto.

1920x1080 (30 frs), Night Vision, GPS + karte Evrope, Micro SD,
G-senzor, 140°, detektor gibanja. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254358

Bl. št.: 207116

- 56 % 30 ZT

13,95 €
Akcijska
cena

Redna cena 31,90 €
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- 22 % 30 ZT

54,50 €
Akcijska
cena

Redna cena 69,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

LED TV PHILIPS 50PUS7505,
diagonala 126 cm, Smart

QLED TV TCL 55C715, 4K-UHD, Android,
WiFi, diagonala 139,7 cm

LED-zaslon z diagonalo 126 cm. Smart TV: SAPHI. Kakovost
gibanja v sliki PPI: 1500. Obdelava slike: P5 Perfect Picture, HLG,
HDR10+, Dolby Vision. Ločljivost: 4K Ultra HD 3840 x 2160 p.
MPEG-4 DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2. USB multimedija. Garancija:
2 leti.

Vrhunska QLED tehnologija, HDR 10+, Dolby Atmos, Quantum
DOT, Google Play, Netflix, Youtube, Amazon Prime, glasovno
upravljanje, ultra tanek, nastavitev širine podstavka. Garancija:
2 leti.

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

Bl. št.: 254357

- 18 % 100 ZT

- 20 % 150 ZT

368,90 €

599,90 €

Redna cena 449,90 €

Redna cena 749,90 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

LED TV VOX 32DSA314B, diagonala 81 cm

LED TV FOX 43DLE172, diagonala 109 cm

Diagonala zaslona: 81 cm (32"). Vrsta zaslona: Direct LED Slim.
Ločljivost: 1366 x 768 (HD Ready). Vrsta sprejemnika: DVB-T2/C/
S2. Zvočniki: stereo sistem 12 W. Snemanje na USB ali HDD
(PVR). Hotelski meni. Garancija: 3 leta.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Diagonala zaslona: 109 cm (43"). Tehnologija zaslona: a-Si TFT
Active matrix. Osvetlitev zaslona: Direct LED (DLED). Ločljivost:
1920 x 1080 (FULL HD). Tuner: DVB-T/T2/C/S2. Dinamični
kontrast: MEGA kontrast. Indeks gibanja slike: 600 RMR.
Garancija: 3 leta.

Bl. št.: 254767

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

Bl. št.: 244969

- 56 % 150 ZT

- 52 % 150 ZT

99,99 €

189,99 €

Redna cena 229,99 €

Redna cena 399,99 €

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Akcijska
cena
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Multimedija

Bl. št.: 252299

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

Prenosnik Asus TUF Gaming FX505DTAL423
Procesor AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz (do 3,7 GHz). Zaslon 39,6
cm (15,6") IPS (1920x1080), 16 : 9, 120 Hz. Pomnilnik 16 GB,
512 GB SSD-disk + 1TB HDD-disk. Grafična NVIDIA GeForce GTX
1650 z ROG Boost 4 GB.Operacijski sistem: Windows 10 Home.
Garancija: 2 leti (1 leto na baterijo).
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 254574

- 7 % 100 ZT

Procesor Intel Core i3-1005G1 1,2 GHz (do 3,4 GHz,
predpomnilnik 4 MB). Zaslon 39,6 cm (15,6 ") FHD 1920 x 1080,
nebleščeč. Pomnilnik 8 GB, 256 GB SSD-disk. Integrirana grafika
NVIDIA GeForce MX110 2 GB. Operacijski sistem: Windows 10.
Garancija: 2 leti (1 leto na baterijo).
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 252007

- 6%

50 ZT

879,99 €

515,90 €

Redna cena 949,99 €

Redna cena 549,99 €

Akcijska
cena

Predplačniški paket A1 Simpl

Multimedija

Prenosnik Asus X509JB-WB311

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

- 50 % 30 ZT

3,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 6,00 €

Akcijska
cena

Mobilni telefon Blaupunkt FM 03, moder

Mobilni telefon, Blaupunkt, SAND, moder

Blaupunkt klasičen telefon na tipke FM 03. Izjemno preprost za
uporabo. Velik zaslon (6,10 cm). Izredno preprost in pregleden
mobilnik z vzdržljivo baterijo in LED-svetilko ter fotoaparatom.
Slovenski meni. Dvojno SIM-vložišče. Garancija: 2 leti.

Robusten aparat, odporen na vlago,tekočino, prah ter udarce, z
velikim zaslonom (7,1cm) ter gumiranimi robovi ohišja. Blaupunkt
SAND se lahko pohvali z robustnim pogledom, pregledno
razporejenimi tipkami na tipkovnici, velikim zaslonom. Dvojno
SIM-vložišče. Lahko ga čistimo z razkužilnimi sredstvi za roke.
Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 254921

Bl. št.: 254922

- 24 % 30 ZT

27,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 36,90 €

- 28 % 30 ZT

49,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 69,90 €

Mobilni telefon Sony Xperia L4, 6,2 "

Mobilni telefon Maxcom MM426

Novi pametni telefon Xperia™ L4 v vstopni razred prinaša
elegantno ohišje, izkušnjo ogleda in fotografije v formatu zaslona
21 : 9. Eleganten zaslon v formatu 21 : 9 z diagonalo 15,75 cm
(6,2 palca) za udobnejši ogled spletnih strani in večopravilno
produktivnost.

Vrhunski telefon za uporabnike, ki potrebujejo veliko tipkovnico,
velik izpis na zaslonu in želijo enostavno uporabo. Maxcom
MM426 ima slovenski meni in navodila. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254576

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

- 13 % 50 ZT

179,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 208,00 €

Radioura M-178
Projekcijska radioura Muse ima radijski sprejemnik FM in MW
PLL. Ima 20 postaj spomina (10 FM in 10 MW). Opremljena je
z 0,9'' LCD-zaslonom s funkcijo zatemnjevanja. Ima možnost
dvojnega alarma. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 254913 - črna
Bl. št.: 254914 - bela

Multimedija

Bl. št.: 252428 - moder
Bl. št.: 254129 - črn

- 37 % 30 ZT

24,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 39,99 €

Hišni polnilnik 2 x USB + Multifunkcijska
nočna lučka
Lučka ima dva USB-izhoda za polnjenje naprav, skupni tok 2,5
A. Vklopite jo na 220-V omrežje. Samodejno se vklopi v temi in
izklopi, ko zazna svetlobo. Lahko jo nastavite, tako da se v temi
vklopi samo, ko zazna zvok. LED-lučka ima 16 barv svetenja.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 254676

- 33 % 30 ZT

- 48 % 30 ZT

17,99 €

12,90 €

Redna cena 26,99 €

Redna cena 24,90 €

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Akcijska
cena
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Žične slušalke ENERGY SISTEM Eco
Cherry Wood, 3,5 mm
Slušalke Energy sistem Eco Cherry Wood so narejene iz
naravnega češnjevega lesa. Zagotavljajo uravnotežen zvok, jasne
visoke in močne nizke tone zahvaljujoč dinamičnim prilagoditvam
zvoka. Vgrajeni mikrofon. Garancija: 3 leta.
Bl. št.: 254543

Brezžične Bluetooth slušalke JBL
Endurance RUN

Rezultati so pomembni, in če imate popolne slušalke, ni ničesar,
kar je med vami in vadbo. Z dizajnom FlipHook ™ se prilagajajo
dodatku, ki ustreza ušesu ali za ušesom. Udobna kombinacija
ušesnih nasvetov FlexSoft ™ in tehnologije TwistLock ™ pomeni,
da se slušalke zagotovo ne bodo poškodovale ali izpadle..
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 254927 - črne
Bl. št.: 254929 - rdeče
Bl. št.: 254928 - neon

- 15 % 30 ZT

12,70 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,99 €

- 24 % 30 ZT

37,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 49,99 €

Bluetooth slušalke Mobvoi TicPods ANC,
mikrofon

Prenosni zvočnik JBL FLIP Essential,
Bluetooth

Brezžične slušalke Mobvoi z aktivnim izničevanjem šumov
Garancija: 1 leto.

Flip Essential je sinonim za močan in kakovosten zvok. Zdaj v
povsem novi obliki in funkcionalnosti. Flip Essential je naslednik
uspešnega Flip 3 in prinaša novosti v funkcionalnosti in moči. Flip
Essential je vodoodporen s certifikatom IP. Garancija: 1 leto.

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

Bl. št.: 254915

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

Šport in prosti čas

Bl. št.: 254923

- 16 % 30 ZT

83,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 99,90 €

- 14 % 30 ZT

68,70 €
Akcijska
cena

Redna cena 79,99 €

Party zvočnik GOGEN Bluetooth BPS 626

Zvočnik allocacoc AudioCube Portable

Izhodna moč 40 W. Komunicira z napravami Bluetooth®, kot so
telefon, tablični računalnik, predvajalnik MP3 itd. Osvetlitev ozadja
zvočnika. Avtonomija: do 6,5 ure. 2 x USB-vhod. Digitalni FMsprejemnik, 30 prednastavitev. Garancija: 2 leti.

Bluetooth 4.0 (razdalja sprejemanja 10 m). Izhodna moč: maks
30 W. Zmogljivost baterije: delovanje do 12 h (normalna uporaba).
Čas polnjenja: 3 ure. Barva: svetlo rjava, siva, črna. Teža: 980 g.
Dimenzije: 11 x 11 x 11 cm. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254420

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

Bl. št.: 197786

- 53 % 100 ZT

69,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 149,99 €

22

- 63 % 80 ZT

28,90 €
Akcijska
cena

allocacoc

a different standard

Redna cena 79,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

GPS športna ura Garmin Forerunner 45

Pametna GPS-ura Chameleon, V200GPS

Tekaška pametna ura z vadbenimi funkcijami, GPS, GLONASS,
Galileo, Bluetooth, ANT+, zapestno merjenje utripa, ocena
VO2max, čas regeneracije, brezplačni treningi Garmin Trenerja,
zaznavanje/javljanje nezgode, merjenje stresa in energije Body
Battery. Garancija: 2 leti.

Vgrajena GPS-sprejemnik in 1,28" okrogli zaslon na dotik. Meri
srčni utrip, spanje, športne dejavnosti in korake. Prejema obvestila
iz mobilnika. Deluje od 5 do 6 ur z GPS ali do 7 dni pri normalni
uporabi. Priložen magnetni polnilni kabel. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 254685

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

Bl. št.: 254545 - 45 črna
Bl. št.: 254546 - 45 rdeča
Bl. št.: 254549 - 45s bela
Bl. št.: 254550 - 45s vijola

169,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 203,99 €

Električni skiro TREVI Velociptor ES100W,
10'', zložljiv
Močan motor 350W, Zmogljiva baterija 3,6V/7.5Ah, LED osvetlitev,
LED prikazovalnik, 3 hitrosti, Hitrost 25km/h, Aluminij, Odlična
konstrukcija. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

- 41 % 30 ZT

55,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 94,90 €

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

Bl. št.: 254361

- 17 % 100 ZT

398,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 479,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 57 % 50 ZT

14,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 34,90 €
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Šport in prosti čas

- 17 % 50 ZT

Ročni nogomet GARLANDO F1-goal
Ročni nogomet F1-GOAL je narejen iz kakovostnih materialov
in je zelo stabilen. Mere mize: 108 x 95 x 80 cm. Višina mize je
nastavljiva od 78,5 do 80 cm. Ima teleskopske palice, ki ne segajo
na nasprotnikovo stran. Žogice priložene. Teža mize: 23 kg.
Možnost plačila na 4 obroke za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 254912

Ročni nogomet GARLANDO F-20
EVOULUTION - T
Zelo kakovosten ročni nogomet, ki zadovolji tudi zahtevne
uporabnike. Ima teleskopske kromirane palice, dobro stabilnost in
polprofesionalno igralno površino iz kaljenega stekla. Mere: 145 x
110 x 88 cm. Teža: 60 kg. Priloženih 10 žogic.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 254911

- 26 % 80 ZT

124,90 €

449,90 €

Redna cena 169,90 €

Redna cena 599,90 €

Akcijska
cena

Šport in prosti čas

- 25 % 100 ZT
Akcijska
cena

Tekalna steza EVERFIT TFK-650

Sobno kolo HMS M1611, črn/rdeč

Tekalna steza z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo.
Maksimalna moč motorja: 3,75 HP. Hitrost: od 1 do 18 km/h.
Naklon: 15 %. Dimenzije tekalne površine: 48 x 141 cm. Dobro
blaženje in nosilnost: 120 kg. LCD-zaslon. Senzor za srčni utrip.
Na voljo od 15.9.2020.

Magnetni zavorni sistem, 8 stopenj upora, nastavitev
sedeža(višina, dolžina), pedala s trakovi. Funkcije računalnika:
čas, hitrost, razdalja, srčni utrip, porabljene kalorije, scan.

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

Bl. št.: 255030

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

Bl. št.: 254910

- 18 % 150 ZT

- 27 % 100 ZT

696,00 €

189,00 €

Redna cena 849,90 €

Redna cena 259,00 €

Akcijska
cena

24

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

31-delni komplet BACK TO
SCHOOL ALL IN JOLLY

Barvice Faber Castell
trikotne Black edition, 24/1

Set za barvanje Maped
100/1

31-delni set vsebuje:12 barvic classic,
7 flomastrov Jolly ONE (enostranski), 6
posebnih barvic (4 neon + zlata in srebrna),
3 Crazy barvice (metalik bakreno/zelena
in vijolčno/modra ter klasik črno/bela, 1
grafitni svinčnik Jolly, 1 ravnilo,1 radirka
Jolly Rubby, nalepke za zvezke, urnik, in
Jolly nalepke.
Bl. št.: 254073

Barvice Faber Castell so kakovostne
barvice ergonomske trirobne oblike za
boljši oprijem, posebej mehka protilomna
mina, črn les ohišja, intenzivne barve, 24
različnih barv.
Bl. št.: 250202

Kreativni set vsebuje 36 Ocean Maped
flomastrov, 36 Pulse Maped barvic, 24
Maped voščenk, 1 Maped črni flomaster,
1 grafitni svinčnik, radirka in šilček.
Pakirano v kartonski škatli z ročajem.

- 46 % 30 ZT

18,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 35,00 €

- 30 % 30 ZT

8,35 €
Akcijska
cena

Redna cena 11,99 €

Mapa Projekt Street, A4

Set Parker vsebuje kakovostno nalivno pero
črne barve, bombice, kemični svinčnik črne
barve, refil za kemik v modri in črni barvi,
notes A5-format.
Bl. št.: 238967

A4-velikost, vsebuje 5 barvnih pregrad,
100-listni, črtast, 80 g papir.
Bl. št.: 225771 - Flowers
Bl. št.: 254594 - Smoothie
Bl. št.: 254595 - Skyline
Bl. št.: 254593 - Notes
Bl. št.: 225772 - Treasure

- 34 % 30 ZT

19,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 30,49 €

Za najmlajše

Set Parker Vector

Bl. št.: 248910

- 36 % 30 ZT

19,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 31,48 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 35 % 30 ZT

9,80 €
Akcijska
cena

Redna cena 15,13 €
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Rastar avto R/C Range Rover Sport 1 : 24
Avto na daljinsko upravljanje ima funkcije: naprej, nazaj, zavijte
levo, zavijte desno. Značilnosti: originalno oblikovano vozilo, ima
tudi vzmetenje. Velikost vozila: 20,7 x 9,6 x 7,6 cm. Barva: črna/
srebrna/rdeča. Izbor barve ni možen. Merilo 1 : 24.
Bl. št.: 254247

Avto na akumulator s starševsko enoto,
Mercedes CLK

Mere: 108 x 62 x 49 cm. Upravlja ga lahko otrok ali odrasla oseba
z daljinskim upravljalnikom. Dosega hitrost do 3 km/h. Za otroke
3-6 let in maks. teže 20 kg. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 3 obroke
za imetnike Petrol klub
plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 254450

- 28 % 30 ZT

17,79 €
Akcijska
cena

Redna cena 24,99 €

Set, pobarvanka na otip – samorog, z
nalepkami SES
15 strani pobarvanke z različnimi nosorogi. Na vsaki strani je
viden poseben penasti rog samoroga, zaradi česar je pobarvanka
edinstvena. Set vsebuje: pobarvanko s 15 stranmi, rog samoroga,
40 nalepk za dekoracijo.

- 33 % 80 ZT

99,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 149,99 €

Lesena poštevanka Hape
Naučimo se poštevanke. Priročno, namizno leseno stojalo je
primerno za učenje poštevanke od 6. leta starosti.
Bl. št.: 254252

Bl. št.: 254249

- 33 % 30 ZT

7,99 €
Akcijska
cena

Za najmlajše

Redna cena 11,99 €

- 40 % 30 ZT

14,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 24,99 €

Set Bunchems Zmaj / Samorog / Pirat /
Princesa

Set za oblikovanje zapestnic z bleščicami
SES

Povezuj majhne živobarvne bodičaste ""ježke"" Bunchems! Dovolj
čvrsto se sprimejo, da lahko ustvarjaš različne oblike, npr. zmaja
ali samoroga.

Set vsebuje vse za izdelavo čudovitih zapestnic z bleščicami.
Kombinirate lahko niti različnih barv, različne bleščice in dodatke.
5 l +.

Bl. št.: 254255

Bl. št.: 254248

- 61 % 30 ZT

9,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 25,99 €

26

- 27 % 30 ZT

7,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 10,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Indijanski šotor I Play Tipi

Glasbena igralna podloga
Playgro Activity Gym

Velikost: 120 x 120 x 150 cm. Ohišje šotora
je iz lesa. Platno živahnih barv je iz poliestra.
Primerno za otroke starejše do 3 let.
Bl. št.: 254486

Pomaga pri razvoju otrokove koordinacije rok
in oči, zaznavanju barv in oblik.
Bl. št.: 239037

- 30 % 30 ZT

- 30 % 30 ZT

27,99 €

27,99 €

Redna cena 39,99 €

Redna cena 39,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

2 okvirja za 1 odtis in 1 sliko
Adora, Prvi spomini

Prvi odtis Adora, Prvi
spomini

Okvir - slika in odtis Adora,
Prvi spomini

Set vsebuje 2-delni okvir, 1 x okvir za sliko
16 x 21 cm, 1 x ovir za odtis, maso za odtis
50 g, valjček, lepilni trak, navodila. Barva
ozadja: siva.

Kako drobna je ročica našega dojenčka in
kako majhna so njegova stopala. Ohranite
ta spomin odtisnjen v maso. Set vsebuje 2
x masa 50 g, valjček, modelček za okrogli
izrez premera 15,5 cm, navodila, rdeč trak
za obesit. Primerno za starost 0-3 let.

Le enkrat v življenju imajo naši malčki
majceno ročico ali stopalo. Ohranite te
spomine. V setu okvir za sliko in odtis, 1 x
mehka prožna masa (50 g) za oblikovanje,
lepilni trak in navodila.
Bl. št.: 254498

Bl. št.: 254492

Bl. št.: 184618

13,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €

- 30 % 30 ZT

- 30 % 30 ZT

6,99 €

12,59 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 9,99 €

Redna cena 17,99 €

Leseni tricikel / poganjalec 2v1 Free2Move

Poganjalec Free2Move Retro Happy Ride

Kolo otrok najprej uporablja kot tricikel, ko je pripravljen, ga v nekaj
korakih spremenite v dvokolesno šolsko kolo. Izdelan je iz zelo
kakovostnega lesa in ima gumirana kolesa. Primerno za malčke
od 18 m naprej. Velikost: 7`col, maks.teža 25 kg, nastavljiva višina
sedeža.

Velikost kolesa je 12 col. Nosilnost kolesa: maks. 35 kg.
Sedež in krmilo sta nastavljiva po višini. Košarica za drobne
potrebščine. Primerno za otroke 3-6 let.
Bl. št.: 254457 - puder pink
Bl. št.: 254455 - green

Bl. št.: 254476 - green
Bl. št.: 254475 - pink

- 20 % 30 ZT

47,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 59,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 33 % 50 ZT

59,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 89,99 €
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Za najmlajše

- 30 % 30 ZT

Avtosedež Britax Römer Evolva 123,
skupina 1/2/3

Avtosedež FreeOn Tornado Fix

Avtosedež Evolva 123 je idealen sedež za zasedene, a vseeno
skrbne starše. Je naprej obrnjen sedež za otroke, ki tehtajo
od 9 do 36 kg. Pri teži od 9 do 18 kg je vaš otrok zaščiten z
vgrajenim varnostnim pasom (3-točkovni). Garancija: 2 leti.

Skupina II, III (od 15-36 kg, oziroma od 3 let do 150 cm). Testiran
po standardu ECE R44/04, pritrjevanje s pomočjo Isofix sistema,
nastavitev višine in širine naslona v pet položajev, nastavitev naklona
sedeža, prostorno sedišče, pripenjanje otroka z avtomobilskim
varnostnim pasom, namestitev v smeri vožnje. Garancija: 1 leto.

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

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

Bl. št.: 244715 - Cosmos Black
Bl. št.: 244733 - Storm Gray

Bl. št.: 230597 - Red
Bl. št.: 230595 - Black

- 35 % 100 ZT

- 30% 80 ZT

136,49 €

89,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 209,99 €

Redna cena 129,99 €

Mešalnik in soparnik 2v1 Philips Avent
SCF870/22

Video varuška Vtech VM2251
Barvni monitor z jasnim zaslonom, prikaz sobne temperature,
odlična kakovost zvoka, doseg izven stavb 300 m, doseg v stavbah
do 50 m, nočni način. Vsebina paketa: 1 starševska enota, 1
otroška enota, 2 polnilca. Garancija: 3 leta.

S Philipsovim aparatom za pripravo zdrave otroške hrane 2-v-1
lahko enostavno pripravite zdravo domačo hrano za svojega
malčka. Garancija: 2 leti.

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

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

Bl. št.: 253963

Bl. št.:247513

- 28 % 80 ZT

- 30 % 50 ZT

99,99 €

62,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Za najmlajše

Redna cena 139,99 €

Redna cena 89,99 €

Prenosni stolček za hranjenje
Chicco Pocket Snack

Set za nego in zdravje
Tommee Tippee

Jedilni set Adora
Bambus, 5-delni

Primeren za otroke od 6 mesecev do 3 let,
pritrditveni pas za pričvrstitev stolčka na stol,
tritočkovni varnostni pas, obremenitev max
15 kg. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 246742 - Mandarino
Bl. št.: 254373 - Gray

Vsebuje šarjice, aspirator, termometer,
pilico, krtačo, glavnik, ščipalec za nohte in
zobno ščetko.
Bl. št.: 244060

Iz bambusovih vlaken. 5-delni
set: krožnik, posodica,
kozarček, žlička in vilica.
Karakteristike: biološko
razgradljiv, BPA Free, okolju
prijazen
Bl. št.: 254447 - tiger
Bl. št.: 254446 - čebelica
Bl. št.: 254449 - zebra

- 30 % 30 ZT

27,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 39,99 €
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- 33 % 30 ZT

19,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 29,99 €

- 33 % 30 ZT

9,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Ravnalnik las Remington Shine Therapy PRO
S9300

Sušilnik las Remington Shine Therapy Pro
AC9300

Ta ravnalnik las vašim lasem izboljša sijaj z napredno
keramično prevleko, super ionsko tehnologijo in profesionalnim
temperaturnim sistemom ter vam omogoči hitro ravnanje las,
zmanjša vrtince in skuštranost.
Bl. št.: 254398

Sušilnik las z močnim AC-motorjem za povečanje sijaja vaših las
uporablja super ionsko tehnologijo, napredne mikro regeneratorje
in enakomerno toploto, ki zagotavljajo izredne rezultate tako pri
poskočnih pričeskah kot pri izredno gladkem videzu.
Bl. št.: 254395

- 33 % 50 ZT

39,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 59,99 €

Strižnik las in brade, Rowenta ADVANCER,
TN5240F0
Rezila iz nerjavnega jekla imajo oblogo iz titana, 29 možnosti
nastavitve dolžine od 0,5 mm do 30 mm, natančen nastavek za
brado, 120 minut konstantnega delovanja, možnost uporabe s
priključnim kablom ali brez, močan motor ( 6500 o/m). Garancija:
2 leti.
Bl. št.: 254907

- 25 % 30 ZT

29,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 39,99 €

Električna zobna ščetka Oral-B Pro 2
Oral-B PRO 2 Sensitive Ultra Thin White Handle. Odstrani do 100
% več zobnih oblog: okrogli nastavek omogoča boljše čiščenje
za bolj zdrave dlesni. Zaščiti vaše dlesni: senzor pritiskanja vas
opozori, če premočno ščetkate. Z odstranjevanjem površinskih
madežev nežno pobeli zobe že ob prvem ščetkanju. Garancija:
2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

- 38 % 50 ZT

37,70 €
Akcijska
cena

Redna cena 60,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Lepota in zdravje

Bl. št.: 254513

- 28 % 50 ZT

78,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 109,99 €
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Kapsule za pranje perila Persil Discs

Pralni prašek in detergent Persil

Bl. št.: 232678 - Kapsule za pranje perila Persil Discs Regular 38 pranj
Bl. št.: 250096 - Kapsule za pranje perila Persil Discs Malodor 38 pranj

Bl. št.: 242542 - Persil Gel Regular, 3 l, 60 pranj
Bl. št.: 196174 - Persil Gel Lavender, 3 l, 60 pranj
Bl. št.: 242541 - Persil prašek Freshness By Silan, 3,51kg, 54 pranj

- 50 % 30 ZT

9,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €

10,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €

Detergent za pranje Perwoll, 4,05 l

Sredstvo za strojno pomivanje posode Somat

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

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

- 40 % 30 ZT

8,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,99 €

- 45 % 30 ZT

10,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €

Mehčalec za perilo Silan

WC-obešanke Bref, 3 x 50 g

Bl. št.: 182493 - Silan Sensitive, 2775 ml
Bl. št.: 254261 - Silan Fresh Sky, 2775 ml
Bl. št.: 247991 - Silan Magic Magnolia, 2700 ml

Bl. št.: 232680 - DeLuxe Magnolia
Bl. št.: 182499 - Premium Color Aktiv Flowers

- 42 % 30 ZT
Za dom

- 45 % 30 ZT

3,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 6,99 €

30

- 40 % 30 ZT

4,19 €
Akcijska
cena

Redna cena 6,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Otroški vlažni čistilni robčki
Bambo Nature, 80 kom
Prijazni do kože in izdelani iz mehkega,
trajnostnega netkanega materiala.
Uporabljate jih lahko za čiščenje celega
telesa. So dermatološko testirani in ne
vsebujejo parfumov in barvil.

Higienski vložki Always Ultra
Normal Plus, 10/1
Bl. št.: 99691

Pršilo dezodorant Nivea, 150 ml
Bl. št.: 116258 - MEN B&W Power
Bl. št.: 155473 - Women Fresh Pure

Bl. št.: 139178

- 33 % 30 ZT

- 35 % 30 ZT

- 36 % 30 ZT

1,30 €

1,80 €

Redna cena 1,95 €

Redna cena 2,80 €

Redna cena 4,90€

Zobna krema Colgate Max
Fresh, 75 + 25 ml

Ustna voda Listerine, 1 l,
Coolmint

Šampon Johnson's Gold,
750 ml

Bl. št.: 254260

Preprečuje in zmanjšuje zobne obloge, ki so
glavni povzročitelj bolezni dlesni. Odstranjuje
bakterije v medzobnem prostoru. Osveži dah.

Nežno čisti in daje občutljivim lasem in
lasišču zdrav videz
Bl. št.: 254257

Akcijska
cena

Akcijska
cena

3,10 €
Akcijska
cena

Bl. št.: 129611

1,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 2,59 €

Mehčalec Ornel, 2,7 l
Bl. št.: 233761 - Calming
Bl. št.: 233762 - Golden Dream
Bl. št.: 233763 - Violet
Bl. št.: 197924 - Micellar

- 46 % 30 ZT

3,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,35 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 23 % 30 ZT

5,79 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,59 €

- 26 % 30 ZT

4,80 €
Akcijska
cena

Redna cena 6,49 €

Pralni prašek Faks, 9 kg,
90 pranj

Pralni prašek Faks Micellar,
4,55 kg, 70 pranj

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

Bl. št.: 218781

- 48 % 30 ZT

11,40 €
Akcijska
cena

Redna cena 21,99 €

- 51 % 30 ZT

8,19 €
Akcijska
cena

Redna cena 16,79 €
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Za dom

- 23 % 30 ZT

Pisarniški stol BEATRIZ

Žarnica LED Tungsram STICK

Moderen pisarniški stol, narejen v kombinaciji tkanine in plastike.
Podnožje je kovinsko z gumiranimi kolesci. Rokonasloni so
vključeni. Je vrtljiv in nastavljiv po višini. Maks. obremenitev: 130
kg. Dimenzije: 63 x 60 x 119,5/129,5 cm. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 166379 - moder
Bl. št.: 254587 - siv

Navoj E27, barva svetlobe 3000 K, življenjska doba 15.000 ur,
kot svetlobe 240°. Garancija: 2 leti.
Bl. št. 254100 - Paket 3 sijalk 9 W
Bl. št. 254101 - Paket 2 sijalk 12 W

- 57 % 100 ZT

- 50 % 50 ZT

59,90 €

9,99 €

Redna cena 140,00 €

Redna cena 19,99 €

Akcijska
cena

Set brisač Evelin, 70 x 130 + 2 x 50 x 90 cm
Brisača iz 100 % bombaža. Trpežna in gosto tkana tkanina za
odlično vpojnost. Gramatura: 450 g/m2.
Bl. št.: 254759 - smetana
Bl. št.: 254760 - korala
Bl. št.: 254761 - svetlo vijolična
Bl. št.: 254762 - svetlo modra
Bl. št.: 254765 - peščeno rjava
Bl. št.: 254766 - melona

Akcijska
cena

- 50 % 50 ZT

8,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 17,99 €

Prenosno grelno sevalo
IMUS
Edinstveno prenosno kratkovalovno
grelno sevalo z odličnimi
karakteristikami. Primerno za ogrevanje
na balkonu ali terasi. Ne ogreva ozračja
temveč le telesa. Primeren za vsakogar,
ki želi uživati na svežem zraku tudi v
hladnih dneh in večerih. IP44. Dolžina
kabla 3 m. Majhna poraba zagotavlja,
da ni izgub! Dimenzije: premer 20 cm,
višina 67,2 cm. Garancija: 2 leti - fizične
osebe, 1 leto - pravne osebe.
Možnost plačila na 5 obrokov za imetnike Petrol
klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 254262
®

Za dom

- 50 % 30 ZT

14,90 €

159,90 €

Redna cena 29,90 €

Redna cena 249,00 €

Akcijska
cena

32

- 35 % 100 ZT
Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Nadvložek Dormeo Silver Plus, 90 x 200 cm
Je višine 4 cm in narejen iz pene Ecocell®, ki ima 3 cone udobja
za odlično podporo. Obdelava Silver Plus zagotavlja zaščito proti
bakterijam, neprijetnim vonjavam in pršicam. Snemljiva in pralna
prevleka.
Bl. št.: 254588

Ležišče iz pene Hitex Camomile 14+2
Memory

16 cm (14 + 2) visoko jedro daje odlično podporo
telesu med spanjem. Jedro iz napredne poliuretanske
pene SleepCell Support: za izredno udobje in mehkobo.
Prevleka z nežno esenco kamilice omogoča mirnejši
spanec.
Bl. št.: 157684 - 90 x 200 cm
100 Zlatih točk + 119,99 €, redna cena: 239,99 €
Bl. št.: 157683 - 120 x 200 cm
100 Zlatih točk + 144,99 €, redna cena: 289,99 €
Bl. št.: 157685 - 140 x 200 cm
150 Zlatih točk + 169,99 €, redna cena: 339,99 €
Bl. št.: 157686 - 160 x 200 cm
150 Zlatih točk + 184,99 €, redna cena: 369,99 €
Bl. št.: 157687 - 180 x 200 cm
150 Zlatih točk + 199,99 €, redna cena: 399,99 €

- 60 % 80 ZT

39,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 99,99 €

Vzglavnik Dormeo Siena klasik, 50 x 70 cm,
2 kos

Možnost plačila na 3 do 6 obrokov za imetnike plačilne kartice
Petrol kluba.
do

-50 %

Narejen je iz koščkov spominske pene, ki nudi anatomsko
podporo vašemu vratu, glavi in ramenom. Vzglavnik ima možnost
prilagajanja višine in trdote po svojih željah in potrebah. Zimska in
letna stran. Prevleka je pralna v stroju pri 40°C.
Bl. št.: 254589

- 29 % 30 ZT

28,10 €
Akcijska
cena

Otroška bombažna posteljnina Svilanit

Redna cena 39,99 €

Bombažna posteljnina Svilanit Love&Energy
Iz kakovostnega 100 % bombažnega renforce platna. Enostavno
zapenjanje s priročno zadrgo. Moderen dizajn s cvetličnim motivom.
Pralna pri 40 °C. Material: 100% bombaž.
Bl. št.: 254732 - dim. 140 x 200 cm
Bl. št.: 254733 - dim. 200 x 200 cm

Iz kakovostnega 100 % bombažnega renforce platna.
Enostavno zapenjanje z zadrgo. Otroški dizajn. Pralna pri 40 °C.
Dimenzija:140 x 200 + 50 x 70 cm. Material: 100 % bombaž.
Bl. št.: 254735 - Heaven
Bl. št.: 254736 - Little Girl
Bl. št.: 254734 - Woodland Tribe
Bl. št.: 254737 - Dinosaurs

do

17,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 39,90 €

Dim: 200 x 200, 2 x 50 x 70

- 55 % 50 ZT

26,59 €
Akcijska
cena

Redna cena 59,90 €

Še več izdelkov na www.eshop.si

- 47 % 30 ZT

20,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 39,90 €
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Za dom

Dim: 140 x 200, 50 x 70

- 55 % 50 ZT

Hladilnik z zamrzovalnikom Gorenje
RK4181PW4
Energijski razred: A+. Prostornina hladilno-zamrzovalnega
dela neto: 198 l / 66 l. LED-osvetlitev. FrostLess - preprečuje
nastajanje ledu. Posoda za zelenjavo, posoda za led, podstavek za
jajca. Menljiva vrata levo - desno. Nastavljive nogice. 3 police in
predal v hladilnem delu in 3 predali v zamrzovalniku. Zmogljivost
zamrzovanja 3 kg / 24 h. Dimenzije (v x š x g): 180 x 55 x 55,7
cm. Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 8 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Zamrzovalna skrinja Whirlpool WHE 2533
Tehnologija 6th Sense, energijski razred A+, 4 zvezdice, skupna
bruto prostornina: 255 l, LED-zaslon, kontrolna plošča na vratih,
prilagodljiva temperatura, funkcija hitrega zamrzovanja, eko
položaj, 2 košari, balansiranje ravnovesja vrat (mehko zapiranje
vrat), zaklepanje vrat. Dimenzije (v x š x g): 91,6 x 101 x 69,8 cm.
Garancija: 2 + 3 leta ob registraciji.
Možnost plačila na 9 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 255019

Bl. št.: 254109

WHIRLPOOL

WHE2533

248

-

252L

L

42 dB

2010/1060

- 25 % 100 ZT

- 17 % 80 ZT

269,90 €

298,00 €

Redna cena 359,90 €

Redna cena 359,99 €

Akcijska
cena

Vgradni pomivalni stroj Indesit DSIE 2B10,
45 cm
Energijski razred A+. Pomije 10 pogrinjkov. Možnosti izbire med
5 programi pomivanja (normal, eco, intenzivno, hitro, polovično
polnjenje). 3 temperature pomivanja. Prilagodljiv zgornji predal
in košara za pribor. Elektronsko upravljanje. Poraba vode 11,5
l. Owerflow zaščita. Dimenzije (v x š x g): 82 x 44,8 x 55,5 cm.
Garancija: 2 + 3 leta ob registraciji.
Možnost plačila na 9 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 254242

Akcijska
cena

Pralni stroj LG F4J7TY0W
Energijski razred A+++. Kapaciteta 8 kg. Antialergijska nega
uporablja vodo in toploto za ustvarjanje pare, ki oblačila dezinficira,
očisti in neguje. Odstrani 99,9 % vseh alergenov. Add Clothes
dodajanje perila med pranjem. Tehnologija 6 Motion Direct Drive
poganja boben v različnih smereh. Direktni pogon, ki poganja LG
pralne stroje, je izredno zanesljiv in zelo tih. Preko NFC Tag on
lahko na pralni stroj naložite nove programe pranja, oziroma lahko
zaženete pametno diagnozo, ki hitro zazna in odpravi skoraj vse
manjše motnje, preden te postanejo večja težava. Dimenzije (v x š x
g): 60 x 56 x 85 cm. Garancija: 2 leti in 10-letna garancija na motor.
Možnost plačila na 10 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 241105
INDESIT

DSIE 2B10

F4J7TY0W
A +++

117

238
3220

ABCDEFG

X10

51

8900

- 22 % 100 ZT

Za dom

8,0

55
74

2010/1059

- 12 % 100 ZT

279,99 €

569,90 €

Redna cena 359,99 €

Redna cena 649,90 €

Akcijska
cena

34

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Pralno-sušilni stroj Beko HTV8746XG

Sušilni stroj Candy CSO C9TE

Energijski razred A. Opere 8 kg in posuši 5 kg perila, ima 15
programov in 7 dodatnih funkcij pranja in sušenja. Tehnologija
SteamCure – funkcija, ki z nežno močjo pare učinkoviteje
odstranjuje madeže. Program Wash&Wear opere in posuši 1 kg
perila v samo 1 uri.Tehnologijo DrumClean+, katera zagotavlja
boljšo higieno pralnega stroja. Aplikacija HomeWhiz za upravljenje
preko pametne naprave. Program Hygiene+ pa je odličen za
alergike in dojenčke, saj odstrani 99,99% alergenov. Dimenzije
(v x š x g): 84 x 60 x 59 cm. Garancija: 2 leti + 3 leta jamstva.

Energijski razred: B. Kondenzacijsko sušenje. Zmogljivost
sušenja 9 kg. 14 različnih programov, nastavitev stopnje suhosti.
Upravljanje klasično ali s pametnim telefonom preko aplikacije
Simply-Fi (BT, Wifi). Rezervoar z vodo na vratih omogoča hiter
pregled nad nivojem vode. Zamik do 23h. Dimenzije (v x š x g):
85 x 60 x 60 cm. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 9 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 254256

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

Bl. št.: 254113

- 20 % 100 ZT

539,90 €

279,90 €

Redna cena 649,90 €

Redna cena 349,90 €

Akcijska
cena

Pokončni osvežilec tkanin Tefal Pro style
IT2460E0
Moč: 1800 W. Samostojno delovanje: 40 min. Stalni izpust pare:
37 g/min. Velika kovinska parna plošča. Spremenljiv izpust
pare na 2 različna načina. Odstranljiv rezervoar za vodo 1,5 l.
Stojalo, obešalnik, vertikalna podpora, dodana krtača in rokavica.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254391

- 31% 50 ZT

54,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 79,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Akcijska
cena

Parni likalnik Tefal Maestro, FV1845
Moč: 2300 W. Stalni izpust pare: do 35 g/min. Turbo para: 115
g/min. Pršilo. Likalna plošča Easy Gliding za večjo drsnost.
Prostornina rezervoarja: 270 ml. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254377

- 50% 50 ZT

19,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 39,90 €
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Za dom

- 16 % 100 ZT

Sesalnik na vrečke Bosch BGB25MON2
Mini velikost. Maksi eleganca. Novi MoveOn Mini: elegantnejši,
lažji, močnejši. Novi inovativni motor HiSpin z aerodinamičnimi
lopaticami in optimalnim zračnim pretokom, ki ob majhni
porabi električne energije omogoča veliko učinkovitost sesanja.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254537

Sesalnik z vrečko Rowenta
Compact Power, RO3969EA
Moč: 750 W. Prostornina vrečke: 3 l. Trajni filter,
ročica s priročno krtačko Easy Brush, motorni
sistem EffiTech. Dodani praktični nastavki:
nastavek s krtačko za ozke reže, krtača za
parket, fleksi nastavek XXL za ozke reže,
odlično za sesanje avta. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka za imetnike
Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Bl. št.: 254366

- 42

%

80 ZT

59,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 103,90 €

- 47 % 80 ZT

67,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 129,90 €

Pokončni baterijski sesalnik
Electrolux PQ91-40GG

Kombo Roomba® 698 + Braava jet® 250 –
dva za enega

2 v 1 – pokončni baterijski sesalnik, premium ohišje
iz aluminija, samodejno čiščenje krtače, Li-ion HD
baterija 21,6 V, posesajte do 150 m2, 3 stopnje
hitrosti, LED-osvetlitev, polnilna postaja, vrhunska
zmogljivost, tiho delovanje, dodatni nastavki.
Garancija: 2 leti.

Samo pritisnite gumb Clean in Roomba začne delovati.
Patentirano 3-stopenjsko čiščenje temeljito očisti tla. Povezljiv
z aplikacijo iRobot HOME. Braava jet 250. Za mokro in suho
čiščenje. Za vse vrste tal. Garancija: 2 leti.

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

Bl. št.: 254610

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

Bl. št.: 237313

- 37 % 100 ZT

219,50 €

399,90 €

Redna cena 349,00 €

Redna cena 599,90 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Kafetiera Moking 400 Cecotec

Opekač kruha Tefal Ultra Mini TT330D30

Elegantna kafetiera podjetja Cecotec iz nerjavnega jekla, primerna
za vse kuhalne površine, tudi indukcijo. 200 ml, za 4 osebe.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254986

2 reži za 2 rezini kruha, ultra kompaktna velikost (25 x 15
x 14 cm). Enostaven za odlaganje, ohišje je popolnoma
iz inoksa, prilagojeno pečenje: 6 različnih ravni temnenja,
odstranljiv pladenj za drobtine. Enostavno čiščenje. Moč:
700 W. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254369

- 32% 80 ZT
Za dom

- 33 % 100 ZT

33,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 49,90 €

36

- 40 % 30 ZT

19,70 €
Akcijska
cena

Redna cena 32,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Ponev je izdelana iz kvalitetnega aluminija, notranji procalon
premaz preprečuje prijemanje hrane. Ergonomsko oblikovan
''soft touch'' ročaj je iz umetne mase in omogoča dober in varen
oprijem. Primerna je za vse vrste kuhališč, tudi za indukcijo, in za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Bl. št.: 254591

- 50 % 30 ZT

9,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,80 €

Lonec za kuhanje s pametno pokrovko
Rosmarino, 5 l
Lonec za kuhanje pod tlakom premera 24 cm iz kakovostnega
aluminija. Skrajša čas kuhanja za 50 % in prihrani do 70 %
energije. Z dvigom pokrovke lahko kadarkoli preverite okus,
dodate sestavine ali premešate. Neoprijemljiv gladek mineralni
premaz.
Bl. št.: 254739

- 57 % 80 ZT

34,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 79,90 €

Garnitura posode 12/1 PH-15799 TORRO

Salamoreznica

Garnitura posode 12/1 Torro, priznane blagovne znamke Peterhof, je
narejena iz nerjavečega jekla, ponev ima premaz proti sprejemanju
hrane. Sestava: 1 x kozica 16 x 9,5 cm (1,9 l) in 1 x posoda 16 x
9,5 cm (1,9 l), 1 x posoda 18 x 10,5 cm (2,5 l), 1x posoda 20 x
11,5 cm (3,4 l),1 x posoda 24 x 13,5 cm (5,8 l), 1 x Chef ponev 24
x 6,5 cm. Primerna je za vse vrste kuhališč, tudi za indukcijo in za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Bl. št.: 254592

Namenjena je rezanju vseh vrst mesnin, sirov ali zelenjave.
Izdelana je iz lesa, zato je primerna tudi kot izvirno darilo,
uporabite pa jo lahko v zidanicah, vikendih, prikolicah ali
piknikih v naravi.
Bl. št.: 157591

- 50 % 80 ZT

49,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 99,80 €

- 52 % 50 ZT

33,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 69,90 €

Palični mešalnik Bosch
MSM2623G

Pokončni mešalnik Tefal Blendforce,
BL438131

Izjemno zmogljiv 600-vatni motor:
moč za obdelavo težavnih sestavin
in možnost uporabe številnih
nastavkov z dodatno mini mešalno
nogo. Popoln za enostavno pripravo
omak in prelivov. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254539

Moč: 800 W. Smart Lock za varno mešanje v 3 hitrostih (nizka,
srednja, pulz). Steklena termo posoda: 1,75 l. Funkcija drobljenja
ledu. 2 dodatna nastavka: sekljalnik za čebulo in česen ter mlinček
za začimbe, orehe, mandlje in suho sadje. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 254392

- 49 % 50 ZT

29,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 58,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 37 % 50 ZT

43,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 69,90 €
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Za dom

Ponev za palačinke, 24 cm, 081164 NEUSS

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

- 13 % 30 ZT

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

Bl. št.: 254631- Fit Fit, 160 g
Bl. št.: 254630 - Francoski, 170 g

- 23 % 30 ZT

1,99 €

1,19 €

Redna cena 2,29 €

Redna cena 1,55 €

Akcijska
cena

Instantni napitek Cedevita
pomaranča, 1 kg
Bl. št.: 152290

Sendvič Žito

Akcijska
cena

Primorska jota, 1000 g, Eta
Bl. št.: 184854

- 10 % 30 ZT

2,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 3,35 €

Marelični džem, Natureta,
320 g
Bl. št.: 152372

- 22 % 30 ZT

4,89 €
Akcijska
cena

Redna cena 6,35 €

- 34 % 30 ZT

2,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 4,55 €

- 34 % 30 ZT

1,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 2,29 €

Keksi Domaćica, Extra
Choco, 220 g

Čokolada s celimi lešniki,
Gorenjka, 250 g

Bl. št.:152320

Bl. št.: 240908

Bl. št.: 116626

Prehrana

Valjani jajčni široki rezanci,
Zlato Polje, 400 g

- 28 % 30 ZT

1,39 €
Akcijska
cena

Redna cena 1,95 €
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- 30 % 30 ZT

2,19 €
Akcijska
cena

Redna cena 3,15 €

- 32 % 30 ZT

3,29 €
Akcijska
cena

Redna cena 4,89 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Kavne kapsule Kava na poti, 3 + 1 gratis

- 25 % 0 ZT

3,52 €/kos

Kapsule za svežo pripravo doma! Izberete lahko katerokoli
kombinacijo okusov.
Bl. št.: 228313

14,07 €
Akcijska
cena

Redna cena 18,76 €

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

Pivo Staropramen, 5,0 %
alkohola, 6 x 0,5 l

Brezalkoholno pivo Laško Malt,
0,5 l

Negazirana voda Zala,
limona-ingver, 0,5 l, 6/1

Bl. št.: 130935

Bl. št.: 244066 - Malt Dark, limona, šipek
Bl. št.: 114374 - Malt ananas

Bl. št.: 254823

- 31 % 30 ZT
- 40 % 30 ZT

Akcijska
cena

Redna cena 8,00 €

Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje
zdravju!

0,75 €

3,79 €
Akcijska
cena

Redna cena 5,09 €

Akcijska
cena

Redna cena 1,25 €

Bl. št.: 233969

- 25 % 30 ZT

2,99 €

Akcijska
cena

Arašidi praženi soljeni, Lešniki praženi, 1 kg
1 kg

Bl. št.: 233967

- 50 % 30 ZT

- 25 % 30 ZT

Redna cena 6,00 €

Indijski oreščki, 1 kg

Hit mix, 1 kg

Bl. št.:233970

Bl. št.: 233971

- 25 % 30 ZT

- 25 % 30 ZT

10,89 €

11,99 €

8,49 €

Redna cena 14,70 €

Redna cena 15,99 €

Redna cena 11,35 €

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Akcijska
cena

Akcijska
cena
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Prehrana

5,49 €

Velja na prodajnih mestih s ponudbo Fresh MINI.

30 Zlatih točk

n
i
o
r
t
i
H no
t
s
ls a
3,

49 -30 %*
EUR

Redna cena: 4,99 EUR

Pica, Ø30 cm
(Domača, Klasik
ali Margerita)
Bl. št.: 181775

40

Še več izdelkov na www.eshop.si

30 Zlatih točk

4,

99 -26 %*
EUR

Redna cena: 6,78 EUR

Burger s sirom
na žaru XXL +
energijski napitek Q

30 Zlatih točk

Bl. št.: 254436 - z Q Original, 250 ml
Bl. št.: 254441 - z Q Sugar free, 250 ml

3,

99 -30 %*
EUR

Redna cena: 5,78 EUR

Cheeseburger +
energijski napitek Q
Bl. št.: 254442 - z Q Original, 250 ml
Bl. št.: 254448 - z Q Sugar free, 250 ml

30 Zlatih točk

Velja na prodajnih mestih s ponudbo Fresh.

akcija

3,

99 -30 %*
EUR

Redna cena: 5,78 EUR

Chickenburger +
energijski napitek Q
Bl. št.: 254464 - z Q Original, 250 ml
Bl. št.: 254473- z Q Sugar free, 250 ml

www.petrol.si/fresh

Aktivna doživetja
Podrobnosti in dodatno ponudbo si
oglejte na www.petrol.si/petrol-travel
Adrenalinsko sankališče
PohorJet

Paket vključuje pet voženj s
sedežnico in spustov s sankami
PohorJet.
Petrol klub cena /odrasli:
30 Zlatih točk + 14,00 €
Redna cena: 20,00 €
Petrol klub cena /otroci:
30 Zlatih točk + 10,00 €
Redna cena: 15,00 €
www.visitpohorje.si,
T: 031 375 114

Rafting na Soči
Petrol klub cena/osebo:
30 Zlatih točk + 42,00 €
Redna cena: 48,00 €

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 1. 9. do 9. 11. 2020.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol
kluba do 15. 11. 2020.

- 33 %

Doživetje Pustolovskega
parka na Otočcu

- 15 %

- 12 %

Helikopterski prelet
Julijskih Alp

- 18 %

do

Zipline
Petrol klub cena/osebo:
30 Zlatih točk + 48,00 €
Redna cena: 55,00 €
aktivniplanet.si,
T: 040 639 433

V neposredni bližini hotela
Šport je že več let priljubljena
destinacija vseh, ki si želijo
preživeti nekaj nasmejanih in
razburljivih ur.
Petrol klub cena (odrasli):
30 Zlatih točk + 15,30 €
Redna cena: 18,00 €
www.terme-krka.com,
T: 08 205 03 00

Skupinski polet s helikopterjem čez
najvišje vrhove Julijskih Alp (Bovec
- Trenta - Dolina Soče - Triglav
- Triglavska jezera - Kaninsko
pogorje - Bovec). Izvajalec poletov
je Flycom Aviation.
Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 89,00 €
Redna cena: 109,00 €
www.kanin.si, T: 041428439

Po smučarske
vozovnice
na Petrol!

Predprodaja vozovnic:
Krvavec:
Cerkno:

-19 %
-35 %
do

do

Ustavite se na Petrolu in si
zagotovite ugodno smuko!
Več o ponudbi in cenah
vozovnic si preberite na
www.petrol.si/smucarske-vozovnice

Velja ob predložitvi Petrol klub kartice

Pri nekaterih ponudnikih je obvezna predhodna rezervacija. Če ni drugače označeno cena velja za eno
odraslo osebo.

Wellness in toplice
Podrobnosti in dodatno ponudbo si
oglejte na www.petrol.si/petrol-travel
Terme Banovci, celodnevna kopalna karta
Celodnevne kopalne karte od
pon. – pet. (vikendi in prazniki
so izvzeti).

- 15 %

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 9,3 €
Redna cena: 11,00 €
terme-banovci.si
T: 02 513 14 40

Vodno mesto Atlantis
3-urna vstopnica v Svet Dožvetij
za odrasle. Vključuje 3-urno
uporabo notranjih in zunanjih
bazenov, otroških bazenov,
toboganov in spray parka.

- 43 %

Terme Ptuj, celodnevna
vstopnica za Termalni Park

- 15 %

Terme 3000, celodnevno
razvajanje v vodnem
parku

- 28 %

Terme Dolenjske Toplice,
celodnevno razvajanje

- 26 %

Možnost obiska finske in infre
savne v notranjem delu parka.
Petrol klub cena / odrasli:
30 Zlatih točk + 11,90 €
Redna cena: do 17,00 €
Petrol klub cena / otroci:
30 Zlatih točk + 8,20 €
Redna cena: 11,60 €
www.sava-hotels-resorts.com
T: 02 749 45 30

- 30 %
do

do

Notranje in zunanje kopališče z
otroškimi tobogani.
Petrol klub cena / odrasli:
30 Zlatih točk + 12,00 €
Redna cena: 16,90 €
Petrol klub cena / otroci:
30 Zlatih točk + 10,00 €
Redna cena: 12,90 €
www.sava-hotels-resorts.com
T: 02 512 24 55

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 79,00 €
Redna cena: 93,00 €
www.terme-krka.com
T: 08 20 50 300

50-minutna masaža celega telesa
z aromatičnimi olji linije Afrodita
professional vključuje tekoče
povezane nize pomirjevalnih in
spodbujevalnih gibov, ki prinašajo
občutek harmonije.
Petrol klub cena (3 obiski):
30 Zlatih točk + 90,30 €
Redna cena: 129,00 €
www.mus.si
T: 051 604 212

Sprostite se ob notranjem
bazenu, v dveh zunanjih
bazenih, najmlajši pa se lahko
zabavajo v dveh otroških
bazenih s toboganom.

- 28 %

Program vključuje: 3 ure
kopanja in savnanja, dišečo
masažno Venerino kopel za
par, ljubezenski napoj (pijača).

Manikira Urban Spa,
klasična masaža telesa

Terme 3000, kopališče
Hotela Livada Prestige

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 17,00 €
Redna cena: 29,90 €
www.sava-hotels-resorts.com,
T: 02 512 24 55

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 10,00 €
Redna cena: 14,00 €
www.atlantis-vodnomesto.si,
T: 01 585 21 20

Terme Šmarješke
Toplice, romantika
za dva

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 1. 9. do 9. 11. 2020.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol
kluba do 15. 11. 2020.

- 30 %

Celodnevno kopanje, uporaba
zasebne infra savne in klasična
masaža (20 minut).
Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 42,00 €
Redna cena: 57,00 €
www.terme-krka.com
T: 08 20 50 300

Pri nekaterih ponudnikih je obvezna predhodna rezervacija. Če ni drugače označeno cena velja za eno
odraslo osebo.

Jesenske počitnice
za vso družino
Ne spreglejte odličnih ponudb
večdnevnih paketov in termalnih
oddihov v času krompirjevih
počitnic.
Oglejte si jih na
www.petrol.si./petrol-travel

Več o darilnih bonih Donum
na www.petrol.si/darilniboni

NAJBOLJŠE
ROJSTNODNEVNO
DARILO

Kjer se avantura začne

DARILNI BONI
Destinacija Kranjska Gora

www.kranjska-gora.si

Večdnevni oddih

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 1. 9. do 9. 11. 2020.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol
kluba do 15. 11. 2020.

Možnost plačila v vrednosti nočitve z zajtrkom s turističnimi boni in
doplačilom razlike pri ponudniku.

Hotel Izvir****
Zdravilišče Radenci
2 nočitvi z zajtrkom za 2 osebi,
v economy dvoposteljni sobi,
Kopanje v hotelskem bazenu,
wi-fi in kartica za ugodnejši vstop
v doživljajski park Expano.
Petrol klub cena / 2 osebi:
30 Zlatih točk + 166,40 €
Redna cena: 236-260 €
www.sava-hotels-resorts.com/
T: 02 512 53 00

Terme Cerkno,
Hotel Cerkno
3-dnevni termalni paket za dve
osebi, 2 x nočitev z zajtrkom,
kopanje v Termah Cerkno,
1 x vstop v savno.

- 36 %
do

Najem apartmaja Alpska
perla na smučišču Cerkno
za 2, 4 ali 6 oseb že od 60 €
za najem.

- 26 %

- 29 %
do

Petrol klub cena / 2 osebi:
30 Zlatih točk + 60,00 €
Redna cena: 76,00 €
www.hotel-cerkno.si
T: 05 374 34 00

Terme Vivat,
Moravske Toplice

3-dnevno Sladko razvajanje v
Termah Vivat za 2 osebi. 2 x
polpenzion v dvoposteljni sobi,
neomejeno kopanje v termalnem
bazenskem kompleksu.
Petrol klub cena / 2 osebi::
30 Zlatih točk + 219,80 €
Redna cena: 449,60 €
www.vivat.si, T: 02 538 21 00

2 x nočitev z zajtrkom za 1
osebo, 10 EUR wellness bon,
možnost kopanja v termalnem
parku hotela Vita. Bivanje v
dvoposteljni soba SUPERIOR.

- 28 %

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 158,00 €
Redna cena: 220,00 €
www.terme-dobrna.si

Petrol klub cena / 2 osebi:
30 Zlatih točk + 138,00 €
Redna cena: 188,00 €
www.terme-cerkno.si
T: 05 374 34 00

Apartmaji Alpska
Perla, Cerkno

Terme Dobrna,
Boutique Hotel Dobrna****

- 51 %
do

Hotel Krvavec, Apartmajska
hiša Muštrinka Krvavec

Nastanitev v dvoposteljni sobi ali
apartmaju. Nočitev z zajtrkom,
na osebo: 40 €, nočitev s
polpenzionom, na osebo: 45 €.
Vključene aktivnosti: Pot pastirskih
škratov (beležka vključena), savna
1h/dan. Ekskluzivna ugodnost za
Petrolove kupce: brezplačno otrok
do 11,99 leta v spremstvu staršev.
www.rtc-krvavec.si
T: 051 350 830

Hoteli Hit Alpinea
v Kranjski Gori****

3-dnevni (2 noči) oddihPetrol klub cena za 2 osebi,
2 noči:
do 9. 10. 2020: 30 Zlatih
točk + 208,80 €, redna cena:
232,00 €
do 30. 11. 2020: 30 Zlatih
točk + 195,00 €, redna cena:
232,00 €
www.hit-alpinea.si/sl
T: 04 588 44 77

Grand Hotel Bernardin*****
2 nočitvi z zajtrkom za 2 osebi,
kopanje v hotelskem bazenu,
kopanje v bazenskem kompleksu
Termaris v hotelu Histrion (v času
odprtja hotela), 1 x po osebi vstop
v savno za. 2 uri. Ponudba velja od
20.9. dalje.
Petrol klub cena / 2 osebi:
30 Zlatih točk + 304,00 €
Redna cena: 334,00 €
www.hoteli-bernardin.si,
T: 05 690 70 00

- 15 %

do

- 8%

Podrobnosti in še več ponudb si oglejte na www.petrol.si/petrol-travel

Večdnevni oddih

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 1. 9. do 9. 11. 2020.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol
kluba do 15. 11. 2020.

Možnost plačila v vrednosti nočitve z zajtrkom s turističnimi boni in
doplačilom razlike pri ponudniku.

Bled Rose hotel
Nočitev z zajtrkom v udobni 4*
dvoposteljni sobi, razkošen zajtrk,
prost vstop v nov wellness center
z ogrevanim bazenom, zunanjim
jacuzzijem, VIP spajem in privatno
plažo, BON-bonček.
Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 138,00 €
Redna cena: 149,00 €
www.bledrose.com
T: 04 579 60 00

Apartmaji in šotorišče
Silva, Ljutomer
3-dnevni oddih v Prlekiji za dve
osebi. 2 x nočitev z zajtrkom v
bungalovu, steklenica dobrega
vina, bograč, prleški narezek,
degustacija vina, bučnega olja
v oljarni.
Petrol klub cena/2 osebi:
30 Zlatih točk + 134,00 €
Redna cena: 205,00 €
www.apartmaji-silva.com
T: 041 427 380

- 7%

Hoteli Hit Alpinea KG
Kekčeva doživetja****
Nočitev z zajtrkom, sankanje na
Besni Pehti (v času obratovanja),
bogata počitniška animacija.1.
otrok do 12. let gratis. Ponudba
velja od 10.10.

- 12 %

Petrol klub cena/2 noči/osebo:
30 Zlatih točk + 100,00 €
Redna cena: 114,00 €
www.hit-alpinea.si,
T: 04 588 44 77

- 34 %

Rimske terme, 3-dnevni
termalni oddih za 2 osebi
2 x polpenzion (samopostrežna
večerja in zajtrk) za 2 osebi v hotelu
Rimski dvor****, neomejeno kopanje,
pester animacijski program, prost
vstop v fitnes.
Petrol klub cena/pon-pet:
30 Zlatih točk + 58,00 €
Redna cena: 69,00 €
www.rimske-terme.si
T: 03 574 20 00

- 15 %

Informacije in rezervacije: E: info.si@direct-booker.com, T: 07 29 27 30000
Premium Mobile Homes
v Termah Čatež

2 nočitvi za 1 - 6 oseb v mobilni
hišici s tremi spalnicami,
kopalne karte vključene v ceno,
brezplačno zasebno parkirišče
in čiščenje.

- 22 %

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 199,00 €
Redna cena: 256 €
www.digitalniturizem.com

Apartmaji Pri Mari - Piran
2 nočitvi za 1 - 4 osebe,
brezplačno zaključno
čiščenje, parkirnina: 5€/dan
(redna cena 19€/dan).
Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 149,00 €
Redna cena: 200,00 €
www.digitalniturizem.com

Leški dvor - Lesce
2 nočitvi za 2 osebi s
polpenzionom v dvoposteljni
sobi, brezplačna dnevna
uporaba koles in brezplačno
zasebno parkirišče.

- 19 %

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 147,00 €
Redna cena: 182 €
leski-dvor.com

- 25 %

Gostišče Resje - Nemški
Rovt (Bohinjska Bistrica)
2 nočitvi za 2 osebi s
polpenzionom, pijača dobrodošlice,
zasebno parkirišče, otroci 0 - 2,99
bivajo brezplačno, če uporabljajo
obstoječe posteljne opcije.
Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 139,00 €
Redna cena: 192,00 €
www.gostilna-vovko.si

Podrobnosti in še več ponudb si oglejte na www.petrol.si/petrol-travel

- 28 %

Energetske rešitve
za vse letne čase
Vikend oddih v
Termah Čatež ali
Smart TV VOX za 1 €
Ob nakupu katerekoli ogrevalne toplotne
črpalke, sončne elektrarne ali kombinacije,
vas čaka vikend oddih v Termah Čatež ali
Smart TV VOX za 1 €. Več o akciji si lahko
preberete na www.petrol.si/er-akcija.
Smart TV Vox za 1 €

Pod eno sončno streho!
V naši hiši se svet vrti okoli vas. Vrhunska
Petrol sončna elektrarna bo izpolnila
vse potrebe po energetski učinkovitosti
vašega doma. Z nami jih doženite na
brezplačnem svetovanju!
Brezplačno svetujemo in poiščemo rešitev,
prilagojeno vašemu načinu bivanja.
Ponujamo ugodno Petrol financiranje,
brez pologa, brez obresti, do 7 let.
Za vas vložimo vlogo Eko sklada, skupaj z
vsemi prilogami, uredimo pa tudi celotno
elektro dokumentacijo.
Dostavimo, montiramo in zaženemo
vašo sončno elektrarno.
Zagotavljamo servis po poteku Petrol
garancijskega roka.

www.petrol.si/soncne-elektrarne
BTC Ljubljana, Hala 3 | Šmartinska cesta 152
080 22 34, energetski.center@petrol.si

www.petrol.si/soncne-elektrarne

080 22 34

Ogrevalna toplotna črpalka Panasonic
Aquarea high performance all in one
generacija J*, 9 kW
• Vgrajen 190 l bojler za sanitarno vodo,
• enofazno napajanje notranje enote,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A++/A+++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A+(L),
• novo hladilno sredstvo R32.

× 109,

Obrokov brez obresti

| BR

| BR

5 let

financiranja

19 €

Akcijska cena s pologom:
7.522,49 €
Redna cena 8.319,43 €
*MODEL: RAS-3WHVRP + RWD-3.0NRWE-200S

Ogrevalna toplotna črpalka TermoPlus
Hydrobox P14 SMART v povezavi z
Mitsubishi Ecodan*, 12 kW

Ogrevalna toplotna črpalka Daikin
Altherma 3*, 8 kW

• Trofazno napajanje notranje enote,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A++/A+++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A+,
• novo hladilno sredstvo R32.

•
•
•
•
•

Vgrajen 180 l bojler za sanitarno vodo,
trofazno napajanje notranje enote,
serijsko vgrajen magnetni filter,
izhodna temperatura: do 65 °C,
energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A++/A+++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A(L),
• novo hladilno sredstvo R32.

OBRE

Obrokov brez obresti

Akcijska cena s pologom:
8.432,02 €
Redna cena 9.346,17 €
*MODEL: ERGA08D(A)V3 + EHVH08S18D9W

080 22 34

EZ

OBRE

5 let

financiranja

I |

I |

5 let

financiranja

- 914,15 € 250 ZT
Polog 1000 €
+ 60 × 123,87 €

ST

EZ

| BR

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.
ST

*MODEL: TermoPlus Hydrobox P14 SMART
+ MITSUBISHI ZUBADAN PUD-SHWM120YAA

| BR

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

Akcijska cena s pologom:
8.367,02 €
Redna cena 9.294,70 €

5 let

financiranja

*MODEL:KIT-ADC09JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5)

Obrokov brez obresti

OBRE

Obrokov brez obresti

Akcijska cena s pologom:
7.551,40 €
Redna cena 8.352,28 €

- 927,68 € 250 ZT
Polog 1000 €
+ 60 × 122,78 €

EZ

I |

- 796,94 € 250 ZT
Polog 1000 €
+ 60 × 108,71 €

OBRE

ST

EZ

I |

+ 60

250 ZT
1000 €

ST

Polog

• vgrajen 200 l bojler za sanitarno vodo,
• enofazno napajanje notranje enote,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A+++/A++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A(L),
• novo hladilno sredstvo R32.
Cena vključuje:
• dostavo na dom, osnovno montažo
in zagon,
• magnetni filter,
• zavarovanje toplotne črpalke
(pri nakupu na obroke),
• 3-letno garancijo in 5-letno
garancijo na kompresor,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

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.
88 €

- 800,

Ogrevalna toplotna črpalka Hitachi
Yutaki-S Combi*, 8 kW

Ogrevalna toplotna črpalka Mitsubishi
Electric Ecodan*, 8 kW
• Vgrajen 200 l bojler za sanitarno vodo,
• trofazno napajanje notranje enote,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A++/A+++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A+(L),
• novo hladilno sredstvo R32.

• Vgrajen 300 l bojler za sanitarno vodo,
• trofazno napajanje notranje enote,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
prostorov (55/35): A++/A+++,
• energetska učinkovitost za ogrevanje
sanitarne vode: A+(L),
• novo hladilno sredstvo R32.

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.

Obrokov brez obresti

Akcijska cena s pologom:
8.304,82 €
Redna cena 9.201,63 €

EZ

OBRE

5 let

financiranja

Obrokov brez obresti

Akcijska cena s pologom:
10.116,39 €
Redna cena 11.260,23 €

*MODEL: ECODAN PUD-SWM08YAA + CYLINDER EHST20D-YM9D

*MODEL: ORCA DUO 300 (4-7,5)
+ MITSUBISHI PUD-SHWM100YAA

Plinska kondenzacijska peč Vaillant
ecoTEC plus*, 25 kW

Klimatska naprava Panasonic*, 3,4 kW
z montažo

• Povezava na ločen 120 l bojler za
sanitarno vodo,
• razred energetske učinkovitosti
plinske peči: A+,
• moč ogrevanja pri 80/60 °C: 25 kW,
• normirana stopnja izkoristka:
98 % (Hs) / 109 % (Hi).
Cena vključuje:
• dostavo na dom, osnovno montažo
in zagon,
• magnetni filter, vremensko
vodeno regulacijo,
• 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.
25 €

- 255,

200 ZT

• Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
• moč (hladilna/grelna) 3,4 kW/3,84 kW,
• energetska učinkovitost
(hladilna/grelna) A+ / A+,
• WiFi – upravljanje na daljavo
preko mobilnega telefona,
• hladilno sredstvo R32,
• delovanje do -15 °C.
Cena vključuje:
• osnovno montažo
in dostavo na dom,
• 2-letno garancijo,
• akcijsko ceno dobave
Petrol Elektrike.

- 230,00 € 100 ZT

5.287,97 €

769,00 €

60 × 88,13 €

12 × 64,08 €

Akcijska
cena

Obrokov brez obresti

Redna cena 5.543,22 €
*MODEL: VU 256/5-5 (H-INT-I) + uniSTOR VIH R 120/6M

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

I |

5 let

financiranja

- 1.143,84 € 250 ZT
Polog 1000 €
+ 60 × 151,94 €

| BR

OBRE

ST

EZ

I |

| BR

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.

ST

- 896,81 € 250 ZT
Polog 1000 €
+ 60 × 121,75 €

Ogrevalna toplotna črpalka Orca
Coolwex v povezavi z Mitsubishi
Ecodan*, 10 kW

Akcijska
cena

Obrokov brez obresti

Redna cena 999,00 €
*MODEL: CS-PZ35VKE / CU-PZ35VKE
Bl. št: 246565

080 22 34

PRODAJNI
HIT

Zaupajte strokovnjakom
za pnevmatike

4x

= 20 €

prihranek za
premontažo

V vulkanizerskih delavnicah Vianor poskrbimo za varno zimo.
Zaupajte nam pri nakupu, premontaži in shranjevanju pnevmatik.
Vulkanizerske in servisne delavnice Vianor po celi Sloveniji.
www.petrol.si/tipstop-vianor

NAJBOLJŠE PONUDBE S POPUSTI DO
POTOVANJA, IZLETI, WELLNESS, KOPALNE KARTE, RESTAVRACIJE

SUPER
CENA

SUPER
CENA

SUPER
CENA

(10+49 €)

Hotel Alpina 3*, Krajnska Gora, 2 dni, 1x nočitev z
zajtrkom v dvoposteljni sobi, 1x vožnja s sedežnico
na Vitranc, vstop v hotelski spa, 1h namiznega
tenisa in partija billjarda, wi-fi in parking, otrok do
5.99 leta brezplačno, unovčljivost do 15.10.2020.
Plačilo pri ponudniku je možno tudi s turističnim
bonom. Ob rezervaciji obvezno povejte, da boste
plačali s turističnim bonom.
Koda za hitri nakup:

TWKL

SUPER
CENA

(10+182 €)

59,00 €

(20+79 €)

192,00 €
Hotel Krim 3* na Bledu, 3 dni, 2x nočitev z zajtrkom,
wi-fi, brezplačno parkirno mesto pred hotelom
(glede na razpoložljivost), otrok do 6.99 leta
brezplačno, unovčljivost do 23.9.2020. Plačilo pri
ponudniku je možno tudi s turističnim bonom.
Ob rezervaciji obvezno povejte, da boste plačali s
turističnim bonom.
Koda za hitri nakup:

SUKZ

-99%

(10+290 €)

99,00 €
Hotel Slovenj Gradec 3*, 3 dni, 2x nočitev z bogatim
samopostrežnim zajtrkom za 2 osebi, GRATIS:
vodeni pohodi na Kopah, animacije za otroke,
nabiranje borovnic na Kopah, obisk fitness centra
VABO, otrok do 5.99 leta brezplačno, unovčljivost do
30.11.2020. Plačilo pri ponudniku je možno tudi s
turističnim bonom. Ob rezervaciji obvezno povejte,
da boste plačali s turističnim bonom.
Koda za hitri nakup:

JZVG

300,00 €
Grand hotelu Bellevue 4*, Maribor, 3 dni, 2x nočitev
z zajtrkom, GRATIS: 2x večerja za oba, dnevno sveže
sadje na baru hotela, steklenica mineralne vode
Donat MG v sobi na dan prihoda, kopalna brisača,
savna rjuha, hotelski copati, neomejen vstop v fitnes,
wi-fi in parking, unovčljivost do 31. 8. 2020 in od 1.
10. do 11. 12. 2020. Plačilo pri ponudniku je možno
tudi s turističnim bonom. Ob rezervaciji obvezno
povejte, da boste plačali s turističnim bonom.
Koda za hitri nakup:

MMYU

Prvih 200 kupcev teh
4 paketov prejme darilo,
DEŽNIK PETROL.
Strošek obdelave plačil in tiskanja kuponov na prodajnem mestu znaša 1,50€ na nakup za vrednost nakupa do 50€, oziroma 2,95% od nakupne vrednosti za vrednost nakupa nad 50€.

Za izbor preostalih 500 in več ponudb obišči www.1nadan.si
Za nakupe kuponov 1nadan na Petrol bencinskih servisih veljajo splošni pogoji http://www.1nadan.si/petrol-splosni-pogoji
Prosimo, da pred nakupom preberete vse podrobnosti o ponudbi na www.1nadan.si. 1nadan.si se obvezuje, da bo storil vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na prodajnem letaku resnični,
zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake, zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah,
napisanem besedilu in tehničnih opisih brez predhodnega obvestila. 1nadan.si ne prevzema odgovornosti v primeru kasnejših sprememb ponudb ter navaja, da so točni tisti podatki, o katerih ste
obveščeni v času pregleda ponudbe na www.1nadan.si

Po zimske gume
na Petrol
Brezplačno
zavarovanje
pnevmatik z asistenco
pri Zavarovalnici Triglav.

Možnost plačila na
obroke za imetnike
Petrol klub plačilne
kartice.

300+
Kupon 20 € za
premontažo, ob
nakupu kompleta 4
pnevmatik Nokian.

www.eshop.si

Brezplačna dostava
na prek 300 prevzemnih
mest.

Vakuumski mešalnik
Zepter ArtMix Pro
• Samodejna funkcija kuhanja: 14 avtomatskih
programov. vakuumsko mešanje (blendanje) hladnih
pijač, smutijev.
• Kuhanje toplih jedi: juhe in omake.
• Priprava sladic, kremnega testa, različnih
mešanic (palačinke, namazi ...)

Večnamenski
&
zelo hiter

- 50 % 200 ZT

294,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 589,00 €

Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 254561
Možnost plačila na 9 obrokov za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Sokovnik Zepter
MoreJuicePress
Frozen
S počasno ekstrakcijo ne proizvaja vročine, zato je
sok kompakten in se minimalno peni, polne barve,
bogatega okusa ter izgubi veliko manj prehranskih
sestavin.
Funkcija obdelave zamrznjenega sadja
omogoča pripravo sladoleda in hladnih
sladic.
Garancija: 30 mesecev.

- 50 % 200 ZT

289,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 585,00 €

Za pripravo
sladoleda

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

Bl. št.: 254560

