Velja od 10. 11. 2020 do 31. 1. 2021 oziroma do odprodaje zalog.
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Še več izdelkov na www.eshop.si
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Izdelek/storitev je mogoče predhodno naročiti zgolj na določenih
bencinskih servisih, pri čemer naročanje ni potrebno za izdelek/
storitve, ki so del rednega asortimenta. Če izdelka na bencinskem
servisu ni na zalogi, bo kupec lahko napoten na najbližji bencinski
servis ali pa bo lahko podal naročilo na danem bencinskem servisu.

Preventiva

4

Top ponudba
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Prazniki & darila

9

Domača pisarna

14

Za najmlajše

17

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

Šport in prosti čas

19

Obročno odplačevanje za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Za zimske dni

23

Na poti

24

Za mojstre

30

Za dom

34

Oddih in doživetja

45

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

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.

Še nimate Petrol
klub kartice?

Pridobite
Petrol klub
kartico
takoj!

spletni strani 			
1. Na
www.petrol.si/petrol-klub/vstop
vnesite svojo telefonsko številko
in naslov e-pošte.

Za registracijo
v aplikacijo Na
poti v 30 dneh
po prejemu
virtualne kartice,
vam podarimo
50 Zlatih točk.

potrditveno kodo, 		
2. Vpišite
ki jo prejmete v SMS-sporočilu.
nam			
3. Zaupajte
svoje podatke.
Virtualno kartico boste v
obliki črtne kode nemudoma
prejeli na e-naslov.

123456789

Številko novo pridobljene kartice vpišite v aplikacijo Na Poti.

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 10. 11. 2020 do
31. 1. 2021. 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.

Super cene
za člane
Petrol kluba.

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

-30 %

-42 %

Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2
obroka.

Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10
obrokov.

Električna zobna ščetka
Philips Sonicare HX6232/41,
dve ščetki

Robotski sesalnik Electrolux
PI92-4STN

119,99 €

83, €

Bl. št.: 258147

V košarico

Za 100 Zlatih točk:
Bl. št.: 258079

E*

ARANC

Bl. št.: 258089

399,90 €
V košarico

Garancija: 2 leti.
Možnost nakupa na
10 obrokov. Energetski
razred A+.
.

* Ob registraciji aparata na www.bosch-home.si

Pralni stroj Bosch
WAN280A2, motor
EcoSilence Drive™

Za 200 Zlatih točk:

699,00 €

-18 %

IJ

5

Y

G

T

Garancija: 2 leti. 5 let
podaljšane brezplačne
garancije ob registraciji.
Možnost nakupa na 10
obrokov. Kapaciteta 7 kg,
1400 o/min. Energetski
razred: A+++.

WARRA

NT

RS

LE

-20 %

YEA

Za 50 Zlatih točk:

99

459,90 €

364, €
90

V košarico

LED TV PHILIPS 58PUS7505,
4K-UHD, Smart,
diagonala 146 cm
Za 100 Zlatih točk:
Bl. št.: 258396

549,00 €

449,90 €
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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Preventiva je zlata vredna
Etui za masko

Brezkontaktni termometer Mediblink M340

Etui za shranjevanje mask. Etui omogoča zaščito, da bo maska
vedno brezhibno čista in pripravljena za takojšnjo uporabo.
Shranite lahko do 3 maske. V štirih različnih barvah: bel, črn,
moder in roza. Barva je naključna in je ni možno izbirati.
Bl. št.: 258355

Brezkontaktno merjenje osebne temperature, temperature tekočin,
predmetov in prostorov. Merjenje na 1–5 cm. Čas merjenja manj
kot 2 sekundi. Osvetljen 3-barvni zaslon. 50 spominskih mest.
Samodejen izklop. Garancija: 5 let.

- 25 % 30 ZT

4,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 5,99 €

Izotonična morska voda Chicco, 100 ml
Na naraven način navlaži in ščiti nosno sluznico, olajša
težave pri razdraženosti ali izsušitvi. Primerna za uporabo
tudi v primeru alergije ali prehlada. Ne vsebuje konzervansov.
Vsebina: 100 ml.
Bl. št.: 258138

Bl. št.: 257742

- 40 % 50 ZT

41,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 69,99 €

Nosni aspirator Mediblink na sesalnik ali
vdih 2 v 1
Uporaba na vdih ali s sesalnikom. Omogoča enostavno, nežno in
varno odstranjevanje sluzi iz nosa. Priložena 2 mehka, silikonska
nastavka za dojenčke in otroke. Aspirator se razstavi na 6 delov,
kar omogoča enostavno čiščenje. Ne vsebuje BPA.
Bl. št.: 245744

- 20 % 30 ZT

7,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 9,99 €

- 40 % 30 ZT

11,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €

UVC-svetilka V-TAC 38W s senzorjem VT3239, za razkuževanje prostorov
Dvojna zaščita: UV & ozon. Pokrivnost: do 60 m2, 360 stopinj.
Delovna razdalja radarskega senzorja nad 5 metrov. Zaslon
z delovnim časom in statusom. Nastavitev stikala za vklop/
izklop 15/30/60 minut. Zamik vklopa 10 s. Stikalo na dotik.
Avtomatski izklop v primeru zaznave gibanja v prostoru.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 258059

- 47 % 80 ZT

59,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 114,99 €
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Preventiva je zlata vredna
Merilnik krvnega tlaka M540AFib Mediblink

Alkotest Alcosensor

Omogoča udobno, tiho in hitro merjenje. Zaznava atrijsko fibrilacijo,
kar opozarja na možnost srčne kapi. Zaznava nepravilen srčni
utrip. Velik LCD-zaslon s WHO-lestvico. Priložen adapter, manšeta
za obseg 22–42cm. 2 x 120 spominskih mest. Garancija: 10 let.
Bl. št.: 251498

Alkotest znamke Alcosensor je hitri
test za samotestiranje, ki služi kot
pripomoček za določanje prisotnosti
alkohola v slini pri koncentraciji
0,02 % (0,2 ‰) ali več. Lističi za
določanje prisotnosti alkohola so
namenjeni za predhodne preventivne
rezultate.
Bl. št.: 257872

- 30 % 50 ZT

52,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 74,99 €

- 50 % 30 ZT

1,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 3,99 €

Otroški kompresorski inhalator PIC
MrHippo

Dezinfekcijsko sredstvo IZA
Effect House, 450 ml

Inhalator, oblikovan za otroke, primeren pa je tudi za odrasle.
Poleg vseh drugih pripomočkov priložena mehka, silikonska
maska za otroke in odrasle. S patentirano posodico za
zdravila, ki omogoča hitrejšo terapijo. Garancija: 5 let.

Namenjeno za dezinfekcijo vseh površin
v gospodinjstvu, otroški opremi, poslovni
opremi ... Uničuje in preprečuje nastajanje
vseh vrst mikroorganizmov, kot so virusi,
glive, bakterije, spore in plesni. Je učinkovito
na vseh površinah, kot so plastika, papir,
steklo, guma, les, usnje. Ne pušča sledov in
vonja. Priročno pakiranje s pršilko.

Bl. št.: 153508

Bl. št.: 248620

- 30 % 50 ZT

52,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 74,99 €

- 42 % 30 ZT

9,20 €
Akcijska
cena

Redna cena 15,90 €

Dezinfekcijsko sredstvo IZA Effect
SPORT, 100 ml

Dezinfekcijsko sredstvo IZA
Effect Car, 100 ml

Namenjeno dezinfekciji vseh površin, uporabljenih pri
športnih aktivnostih, kjer se lahko pojavi čezmerno
znojenje, kot so pohodni in športni čevlji, vse vrste
športnih in motorističnih čelad, športnih rokavic,
pancerjev, rolarjev, pohodnih palic. Preprečuje
nastajanje vseh vrst mikroorganizmov, kot so virusi,
glive, bakterije, spore in plesni. Priročno pakiranje s
pršilko, namenjeno za pogosto dezinfekcijo.
Bl. št.: 258296

Dezinfekcijsko sredstvo za dezinfekcijo vseh
površin v in na vozilih. Primerno je za pogosto
pršenje na vseh materialih v vozilih, kot so
guma, plastika, steklo, pločevina, tekstil,
usnje ... Uničuje in preprečuje nastajanje
vseh mikroorganizmov kot so virusi, bakterije,
spore in plesni. Praktično pakiranje s pršilko,
namenjenp za vsakodnevno pogosto uporabo.
Bl. št.: 258288

- 25 % 30 ZT

4,19 €
Akcijska
cena

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

- 25 % 30 ZT

4,19 €
Akcijska
cena

Redna cena 5,60 €
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Najbolj vroči popusti
Namizna LED-svetilka z Li-ION 1800 mAh
baterijo
Namizna svetilka, bela, umetna masa. Kabel USB brez adapterja,
upogljiv vrat. Vklop/izklop/ na dotik, večstopenjska zatemnitev na
dotik, vključno z Li-Ion baterijo 1800 mAh, D x Š x V: 430 x 128
x 690 mm, vključno z 1 x LED 4 W, 230 V, 450 lm vir, 300 lm
izhod, možnost izbire barve svetlobe (toplo bela, nevtralno bela,
hladno bela). Garancija 2 leti.
Bl. št.: 257930

Vzmeteno ležišče Hitex City Wave 20
Vzmeteno ležišče višine 20 cm. Nadstandardno visoko ležišče.
Dodatna plast filca za enakomernejšo razporeditev teže. 3 plasti
prilagodljive poliuretanske pene Sensa Memory za dodatno
udobje. Garancija: 2 leti.

-50 %

Bl. št.: 257955 - 90 x 200 cm
100 Zlatih točk + 119,95 €, redna cena: 239,90 €
Bl. št.: 257956 - 120 x 200 cm
150 Zlatih točk + 159,95 €, redna cena: 319,90 €
Bl. št.: 257957 - 140 x 200 cm
150 Zlatih točk + 189,95 €, redna cena: 379,90 €
Bl. št.: 257958 - 160 x 200 cm
150 Zlatih točk + 214,95 €, redna cena: 429,90 €
Bl. št.: 257959 - 180 x 200 cm
150 Zlatih točk + 239,95 €, redna cena: 479,90 €
do

Možnost plačila na 3 do 7 obrokov.

- 50 % 50 ZT

26,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 54,99 €

Bombažna posteljnina Svilanit Beauty Sleep
Iz kakovostnega 100 % bombažnega renforce platna. Enostavno
zapenjanje s priročno zadrgo. Eleganten dizajn in prestižen videz.
Pralna pri 40 °C. Material: 100 % bombaž.
Bl. št.: 257732 - dim. 140 x 200 cm
Bl. št.: 257733 - dim. 200 x 200 cm

Dim: 140 x 200, 50 x 70

- 55 % 50 ZT

17,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 39,90 €

6

Dim: 200 x 200, 2x 50 x 70

- 55 % 50 ZT

26,59 €
Akcijska
cena

Redna cena 59,90 €

Bombažno-satenasta posteljnina Svilanit
Meadow
Iz kakovostnega 100 % bombažnega satena. Enostavno
zapenjanje s priročno zadrgo. Moderen dizajn s cvetličnim
vzorcem. Pralna pri 40 °C. Material: 100 % bombaž.
Bl. št.: 257740 - dim. 140 x 200 cm
Bl. št.: 257741 - dim. 200 x 200 cm

Dim: 140 x 200, 50 x 70

- 60 % 50 ZT

23,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 59,90 €

Dim: 200 x 200, 2x 50 x 70

- 60 % 80 ZT

31,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 79,90 €

Še več izdelkov na www.eshop.si

Robotski sesalnik iRobot® Roomba® 974
Robotsko sesanje celotnega nadstropja, dvojni gumijasti krtači
z manj napletanja, osredotočeno čiščenje bolj umazanih tal,
izredno učinkovit filter, ki zadrži do 99 % vsega prahu, velik
košek, povezljiv z aplikacijo iRobot Home. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 9 obrokov.

Bl. št.: 257900

Parna likalna postaja Electrolux
E8ST1-8EGM
Parna likalna postaja. Moč: 2400 W. Pritisk: 7,5
bara. Izpust pare: 130g/min., sunkovit izpust
pare 460 g, 4 stopnje izpusta pare. Odstranljiv
rezervoar: 1200 ml. Sistem proti kapljanju in
nabiranju vodnega kamna. Samodejni izklop po 8
min. Dolžina kabla: 1,9 m. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 4 obroke.

- 45 % 200 ZT

- 40 % 100 ZT

299,90 €

149,90 €

Redna cena 549,90 €

Redna cena 249,90 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Kavni aparat Nescafe Dolce Gusto,
Piccolo XS, KP1A3B31, antracit

Kuhinjski stroj CLATRONIC KM3709R,
1000 W, rdeč

Črpalka s pritiskom 15 barov, ročna priprava toplih in hladnih
napitkov iz kapsule, samodejni izklop. Rezervoar za vodo 0,6 l,
sistem proti kapljanju, po višini nastavljivo držalo za skodelice, moč
1500 W. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 258259

Možnost plačila na 2 obroka.

- 50% 80 ZT

44,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 89,90 €

Ožemalnik citrusov Tefal EQUINOX,
ZP12E838

Kompakten ožemalnik citrusov s 450 ml prostornino posode.
Kompaktna oblika, s samodejnim vklopom–izklopom, zaznavanje
pritiska sadja, dvosmerni rotacijski stožec za boljši izkoristek. Je
enostaven za uporabo in čiščenje. Moč: 25 W. Garancija: 2 leti.

Top ponudba

Bl. št.: 256719

Kuhinjski stroj z močnim 1000 W motorjem in 5-litrsko posodo za
pripravo 2,5–3 kg zmesi. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 214958

- 32 % 50 ZT

78,80 €
Akcijska
cena

Redna cena 115,90 €

Lesena salamoreznica
Salamoreznica je namenjena rezanju salam, klobas, slanine, šunk
in trših sirov. Izdelano v Sloveniji iz slovenskega hrastovega lesa.
Bl. št.: 257711

Bl. št.: 258260

- 45 % 30 ZT

16,09 €
Akcijska
cena

Redna cena 29,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 52 % 50 ZT

33,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 69,90 €
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Gorilla montažni trak, 1,5 m

Univerzalno magnetno avtodržalo nosilec za mobilne telefone.
Nosilec bo učinkovito poskrbel za varno in stabilno postavitev
vašega prenosnega telefona. Enostavna montaža v ventilacijo
vozila. Priložen samolepilni in navadni kovinski vložek. Garancija:
1 leto.
Bl. št.: 207314

Za trajno pritrjevanje lesa, stekla, kovine,
plastike, opeke, keramike, kamna in drugih
materialov.

Top ponudba

Magnetno avtodržalo Chameleon G01

- 46 % 30 ZT

- 42 % 30 ZT

6,90 €

3,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 12,90 €

Redna cena 6,99 €

Bluetooth slušalke Philips SHB2505,
mini ušesne

Garnitura posode 16/1 065843 Aurich

True Wireless, 6 mm zvočne enote iz neodima, prenosno polnilno
ohišje, do 20-urna avtonomija predvajanja glasbe in do 14 ur
pogovorov, pasivna protihrupna izolacija, mehka gumirana krilca,
vgrajen mikrofon, večfunkcijski gumb, telefonski pomočnik.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 241177 - bele
Bl. št.: 244788 - črne

- 41 % 80 ZT

Akcijska
cena

Redna cena 99,99 €

Redna cena 119,90 €

Puli Reusch z zadrgo, bombaž

Foto koledarji A3 in A4
formata, Foto na poti

Lepo in na otip prijetno oblačilo, primerno za smučanje in
druge aktivnosti. Material: 95 % bombaž, 5 % elastan.
Bl. št.: 258272 - Orron - moški M
Bl. št.: 258273 - Orron - moški L
Bl. št.: 258274 - Orron - moški XL
Bl. št.: 258275 - Orron - moški XXL
Bl. št.: 258267 - Vens - ženski S
Bl. št.: 258268 - Vens - ženski M
Bl. št.: 258269 - Vens - ženski L
Bl. št.: 258270 - Vens - ženski XL

V zameno za 30 Zlatih točk prejmete na BS
kupon, ki vam pri oddaji naročila prinaša
popust v vrednosti 30 %. 8-mestno številko
kupona vpišete v nakupovalni košarici tik
pred oddajo spletnega naročila.
Več o ponudbi:
I: www.fotonapoti.si
T: 080 17 60 E: fotonapoti@digifot.com
Šifra.: 5405

9,80 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,00 €
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Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 257595

69,90 €

Akcijska
cena

Foto koledar A4

Garnitura posode je narejena iz visokokakovostnega nerjavnega
jekla. Sestavljena je iz 3 posod, kozice in ponve s steklenimi
pokrovkami, parnega vložka/cedila, večnamenske sklede s PVCpokrovom, 2 podstavkov in vakumskega gumba.

- 41 % 80 ZT

58,90 €

- 30 % 30 ZT

Bl. št.: 198310

Foto koledar A3

- 30 % 30 ZT

- 40 % 50 ZT

12,60 €

29,99 €

Redna cena 18,00 €

Redna cena 49,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Unikatna, ročno izdelana ptičja hiška

Novoletne lučke + programator

Izdelava Zavod Andrej Pegan (pomoč invalidom in socialno
ogroženim). Dimenzije 28 x 27 x 26 cm (zaradi ročne izdelave
dimenzije lahko nekoliko odstopajo). Slika je simbolična.

320 LED-lučk na verigi, 8-programsko utripanje, kabel črne barve,
za notranjo in zunanjo uporabo. Vir napajanja: elektrika. Napetost
31 V.

i
ensk
Slov lek!
e
d
iz

- 25 % 30 ZT

24,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 32,99 €

Bl. št.: 258402 - toplo bela
Bl. št.: 258403 - večbarvna

- 42 % 30 ZT

14,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 25,99 €

Praznično drevesce Spira Oval L

Praznično drevesce Spira Oval S

Inovativno in ekološko leseno praznično drevesce Spira je elegantna
in trajna rešitev za okrasitev vašega doma v novoletnem času.
Narejeno je iz lasersko rezane vezane plošče in lesenega stojala.
Enostavno shranjevanje.

Mala Spira je zasnovana za tiste, ki bi radi najbolje izkoristili
svoj prostor. Če bi jo postavili kot namizno drevesce, imate malo
prostora ali pa želite stvari ohraniti preproste, je mala Spira
odlična izbira. Enostavno shranjevanje.
Bl. št.: 257728

Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 257729

- 37 % 80 ZT

78,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 125,00 €

Prazniki & darila

Bl. št.: 153156

- 37 % 50 ZT

59,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 95,00 €

LED-drevo 150 cm

Laser za zunanjo uporabo

Zunanja luč LED-drevo, črna, z belimi kroglicami, premer: 2 cm,
kabel: 5 m, IP44, D: 800, V: 1600, vključno s 128 x LED 0,06
W 24 V, 192 lm vir, 160 lm izhod, 2700 K. 5 metrov dolg kabel,
izdelek je idealen tudi za zunanjo uporabo. Garancija: 2 leti.

Zunanje svetilo, IP 65, z daljincem, 1000 rdečih
in 1000 zelenih pik, Pr: 100 mm V: 280 mm, 1 x
laser 10 W, 230 V. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 257928

Bl. št.: 257929

- 30 % 30 ZT

29,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 42,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 38 % 30 ZT

15,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 25,99 €

9

Neutrogena Hand small,
darilni paket

Neutrogena Body big,
darilni paket

Podarite negovalni paket, ki
vsebuje odišavljeno kremo za roke
Neutrogena 75 ml in balzam za
ustnice Neutrogena SPF4.

Podarite negovalni paket, ki
vsebuje losjon za telo za suho
kožo Neutrogena 400 ml in
hitro vpijajočo se kremo za roke
Neutrogena 75 ml.

Prazniki & darila

Bl. št.: 258338

Bl. št.: 258339

- 20 % 30 ZT

5,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,49 €

- 20 % 30 ZT

7,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 9,99 €

Old Spice Whitewater, darilni paket

Old Spice sod Captain, darilni paket

Darilni set Old Spice Whitewater vsebuje deodorant v stiku
Whitewater 50 ml in gel z prhanje Whitewater 250 ml.

Darilni set Old Spice sod Captain vsebuje deodorant v stiku
Captain 50 ml, gel z prhanje Captain 250 ml in vodico po britju
100 ml.

Bl. št.: 258316

Bl. št.: 258315

- 27 % 30 ZT

4,29 €
Akcijska
cena

Redna cena 5,89 €

- 20 % 30 ZT

11,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,99 €

Tridelni vinski set s stojalom Zweigeltl

Štiridelni darilni vinski set Cipro les

Tridelni vinski set z zložljivim stojalom za 6 steklenic. Vsebuje
odpirač, obroč in čep.

Štiridelni darilni vinski set v embalaži iz bambusa s
prekatom za steklenico. Vsebuje odpirač, čep, nastavek
za točenje in obroč.

Bl. št.: 156475

Bl. št.: 239069

- 35 % 30 ZT

9,99 €

14,90 €

Redna cena 15,47 €

Redna cena 24,28 €

Akcijska
cena
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- 38 % 30 ZT
Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Set skodelice in
nogavic

Le Petit Marseillais Big Coconut, darilni
paket

Set skodelice in nogavic
univerzalne velikosti. Velikost
seta: 13 x 19,5 x 9 cm.
Sestava nogavic: 70 %
bombaža, 27 % poliamida,
3 % elastana.
Bl. št.: 257599 - moški set
Bl. št.: 257601 - ženski set

Darilni paket vsebuje Le Petit Marseillais šampon kokosova voda in
cvetovi oranževca 250 ml, obnovitveno mleko za telo s karitejevim
maslom 250 ml, pršilo za lase kokosova voda in cvetovi oranževca
200 ml in kremni gel za prhanje s kokosom 400 ml.

9,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,52 €

- 40 % 30 ZT

Prazniki & darila

- 31 % 30 ZT

Bl. št.: 258340

9,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 16,79 €

Nivea Diamond Soft, darilni paket

Nivea Men Active Sport, darilni paket

Darilni set za ženske vsebuje Black & White Invisible Silky Smooth
antiperspirant 150 ml in Diamond & Argan Oil negovalni gel za
prhanje 250 ml.

Darilni set za moške vsebuje Black & White Invisible Ultimate
Impact antiperspirant 150 ml in Sport gel za prhanje 250 ml.
Bl. št.: 257822

Bl. št.: 257821

- 30 % 30 ZT

5,39 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,70 €

- 30 % 30 ZT

5,39 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,70 €

Nivea Dreamy Soft Skin, darilni paket s torbico

Nivea Men Deep kit, darilni paket s torbico

Darilni set za ženske vsebuje Labello Soft Rose balzam za ustnice 5,5
ml, Black & White Invisible Ultimate Impact antiperspirant 150 ml,
Rose & Almond Oil gel za tuširanje 250 ml in Soft krema 200 ml.
Bl. št.: 257824

Darilni set za moške vsebuje Deep Black Carbon Amazonia roll-on
dezodorant 50 ml, Deep gel za prhanje 250 ml in Deep losjon po
britju 100 ml.
Bl. št.: 257826

- 25 % 30 ZT

13,29 €
Akcijska
cena

Redna cena 17,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 25 % 30 ZT

12,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 16,70 €
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Srebrna Radgonska penina, polsuha,
6 x 0,75 l, Radgonske gorice

o

Sam

Bl. št. 120820

5n,a ko€
s!
99

- 39 % 50 ZT

35,94 €
Akcijska
cena

Prazniki & darila

Redna cena 59,70 €

Minister za zdravje
opozarja:
Prekomerno pitje alkohola
škoduje zdravju!

Peneče vino Blue Nun, 0,75 l

Penina Brut Simčič, 6 x 0,75 l

Peneče vino s koščki zlata 		
za posebne priložnosti.
Bl. št.: 186941

Bl. št.: 236044

- 33 % 30 ZT

9,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,99 €

o

Sam

6n,a ko€
s!
59

- 34 % 50 ZT

39,54 €
Akcijska
cena

Redna cena 59,94 €

Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Bonboniera Bajadera, 200 g, Kraš

Mlečna čokolada z lešniki, 450 g, Gorenjka

Bl. št.: 33576

Ogromna čokolada z velikimi celimi lešniki je najboljše darilo
vašim najdražjim.
Bl. št.: 116630

- 38 % 30 ZT

4,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 8,05 €

12

- 28 % 30 ZT

5,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,69 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 33 % 50 ZT

99 €
39,
- 50 80 ZT

- 25 % 30 ZT

22,49 €

Akcijska
cena

%
Redna cena 59,99 €

Redna cena 99,80 €

Sušilnik las Remington Mineral Glow D5408
Napredna keramična prevleka, 2200 W moči, ionsko regeneriranje,
3 toplotne/2 hitrostni nastavitvi, hladno sušenje, koncentrator,
difuzor, obešalna zanka. Garancija: 3 + 1 leto.
Bl. št.: 257871

- 20 % 30 ZT

23,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 29,99 €

Akcijska
cena

Električna zobna
ščetka Oral-B Kids
Vitality + etui

Redna cena 29,99 €
Bl. št.: 258189 - Frozen
Bl. št.: 258190 - Pixar
Garancija: 2 leti.

Ravnalnik las Remington Mineral glow
S5408
Napredna keramična prevleka. 9 nastavitev temperature
do 230 °C. Hitro segrevanje (v 15 sekundah). Podaljšane
110 mm plavajoče plošče. Turbo ojačitev temperature.
Zaklepa temperature. Samodejni izklop po 60 min. Globalna
napetost. Garancija: 3 + 1 leto.
Bl. št.: 257873

- 20 % 30 ZT

31,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 39,99 €

Kodralnik Remington
Mineral Glow CI5408

Brezžični ravnalnik las Rowenta Nomad,
SF1312

Napredna keramična prevleka. 13–25
mm stožčasta cev. Temperatura do
200 °C. Hitro segrevanje (30 sekund).
Stikalo vklop/izklop. Indikatorska
lučka ON. Samodejni izklop po 60
min. Globalna napetost. Vrtljiv kabel.
Rokavica. Garancija 3 + 1 leto.
Bl. št.: 257874

Ultra kompaktna oblika: prilagojen za potovanje – lahek pripomoček
za oblikovanje las, 2 nastavitvi temperature, keramična prevleka za
gladke in sijoče lase. Funkcija napajanja preko mobilnika, 25 min
avtonomije, vključen toplotno odporen pokrov in USB. Garancija:
2 leti.
Bl. št.: 258261

- 20 % 30 ZT

19,80 €
Akcijska
cena

Redna cena 24,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 39 % 30 ZT

27,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 45,90 €
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Prazniki & darila

Bl. št.: 258150 - črna
Bl. št.: 258151 - bela
Garancija: 2 leti.

49,90 €

Električna zobna
ščetka Oral-B
Akcijska Pro 1
cena
750 + etui

LED TV VOX 43ADS315FL, Smart, Android,
Frameless, diagonala 109 cm

LED TV VOX 50DSW552V, 4K-UHD, HDR,
SMART, diagonala 127 cm

Odličen Smart TV-sprejemnik z brezrobnim okvirjem, operacijskim
sistemom ANDROID 7.1 TV ter obilico zabavnih in uporabnih
prednaloženih aplikacij (Youtube, Netflix ...), do katerih dostopate
direktno prek vgrajene brezžične (WI-FI) povezave. Garancija: 3
leta.
Možnost plačila na 7 obrokov.

VOX TV serije DSW552V vas bo očaral s kristalno čisto sliko
ločljivosti 4K UHD, za živahne barve pa bo poskrbel visok
dinamični kontrast slike HDR10, ki je zmožen prikazati najbolj
široko paleto barv. Garancija: 3 leta.
Možnost plačila na 9 obrokov.

Domača pisarna

Bl. št.: 258022

- 53 % 200 ZT

Bl. št.: 258025

- 53 % 200 ZT

231,90 €

282,00 €

Redna cena 499,90 €

Redna cena 599,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

LED TV FOX 40DLE178 FHD, Smart, Android,
diagonala 102 cm

Sobna svetilka Xiaomi (MI Bedside
Lamp 2)

TV-sprejemnik FOX 40DLE178 z operacijskim sistemom
ANDROID 7.0 ponuja številne možnosti v svetu zabave. Za
kristalno čisto sliko ločljivosti FULL HD bo poskrbel MEGA
dinamični kontrast z indeksom gibanja slike kar 600 RMR.
Garancija: 3 leta.
Možnost plačila na 6 obrokov.

Sobna svetilka Xiaomi ponuja možnost sodelovanja z Google
asistentom, Amazonovo Alexo in Apple HomeKit. Pričakovano se
povezuje tudi s Xiaomijevo hišno aplikacijo Mi Home, ki ponuja
16 milijonov barv. Njena moč 9 W poskrbi za močno svetlobo
400 lumnov. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 257964

Bl. št.: 258192

- 56 % 200 ZT

199,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 459,99 €
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- 28 % 30 ZT

35,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 49,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Tip miške: brezžična ergonomska miška. Vmesnik: USB (podpora
za Unifying tehnologijo, domet do 10m vidnega polja). Število
gumbov: 5. Ločljivost senzorja: 540. Napajanje z 1 x AA baterijo
(priložena). Dimenzije: 145 x 95 x 45 mm. Teža: 142 g (z
baterijami). Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 258195

Brezžična kompaktna miška Trust
Brezžična kompaktna miška s 3 gumbi. 8 m brezžičnega dometa.
Zložljiv USB-mikrosprejemnik. Tipka za vklop/izklop. Za levičarje in
desničarje. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 257939

- 42 % 30 ZT

39,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 69,99 €

Večfunkcijska naprava HP DeskJet 2710
All-in-One
Funkcije: tiskanje, skeniranje in kopiranje. Ločljivost tiskanja: do
4800 x 1200 dpi. Podprti operacijski sistemi: Windows Windows
10, 7, MacOS Sierra v10.12, macOS High Sierra v10.13,
macOS Mojave v10.14 in macOS Catalina v10.15. Teža: 4,5 kg.
Garancija: 1 leto.

- 41 % 30 ZT

5,89 €

Domača pisarna

Ergonomska brezžična miška Logitech
Trackball M570

Akcijska
cena

Redna cena 9,99 €

Spletna kamera Trust Spotlight Pro
Spletna kamera z ločljivostjo 1,3 megapikslov, vgrajenim
mikrofonom in integriranimi LED-lučkami. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 257946

Bl. št.: 258196

- 16 % 30 ZT

49,95 €
Akcijska
cena

Redna cena 59,99 €

- 40 % 30 ZT

17,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 29,99 €

Prenosnik Asus ROG Strix
G15 G512LU-HN095, gaming
Procesor Intel Core i7-10750H 2.6 GHz (do 5.0 GHz, predpomnilnik 12MB),
zaslon 39,6 cm (15,6") IPS FHD 1920x1080, 144Hz, 16:9, 250 nits,
nebleščeč, pomnilnik 16GB, 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, NVIDIA GeForce
GTX 1660 Ti z ROG Boost 6GB, Windows 10 Home. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 258194

- 9 % 150 ZT

1499,00 €
Akcijska
cena

Redna cena 1649,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Redragon komplet S101
4 v 1: tipkovnica + miška
+ slušalke + podloga

Domača pisarna

Podajte se v igranje iger brez
kompromisa. Najnovejši Redragon
igralni komplet S101-BA-2 je tu.
Komplet ponuja vrhunsko igralno
tipkovnico, igralno miško M601
Centrophorus, igralne stereo slušalke
H120 Ares ter igralno podlogo za miško
P001 ARCHELON. Garancija: 3 leta.
Bl. št.: 256515

- 30 % 30 ZT

Gaming stol Arozzi Verona
Pro V2, karbon
Gamerski stol iz umetnega usnja, vrhunske
kakovosti z nosilnostjo do 130 kg, naklonom
naslonjala do 165°, zaklepom naklona,
gugalno funkcijo in velikimi trpežnimi kolesi
za lahko premikanje. Stol ima blazinice za
vratno in ledveno podporo hrbta. Garancija:
2 leti.
Možnost plačila na 8 obrokov.

Sedalna vreča iz kakovostne tkanine z
245 l polnila. Narejena je iz
vodoodpornega materiala Shotex.
Njegova čvrstost in debelina zagotavljata
vzdržljivost in odpornost izdelka.
Bl. št.: 257587 - roza
Bl. št.: 257588 - zelena
Bl. št.: 257589 - modra
Bl. št.: 257590 - siva

Bl. št.: 257995

- 28 % 100 ZT

31,45 €

249,90 €

Redna cena 44,99 €

Redna cena 349,90 €

Akcijska
cena

Sedežna vreča BEAN BAG

Akcijska
cena

Set barvic + flomastrov
Glitter Metallic Jolly

Kreativni set prstnih barv
Maped

Barvice in flomastri s posebnimi
kovinskimi barvami. Set vsebuje 5
flomastrov in 5 barvic.
Bl. št.: 257707

Kreativni set vsebuje prstne barve v
rdeči, rumeni in modri, 4 kartice s
šablono, 2 lista z nalepkami in podlogo
za mizo. Pakirano v praktičnem PVCkovčku. OPOZORILO: Primerno za otroke
od 2. leta starosti dalje.

- 24 % 30 ZT

44,40 €
Akcijska
cena

Redna cena 59,00 €

Radio ura Muse M-167
Prenosni tranzistor Muse M 051R z AM/
FM analognim tunerjem. Vir napajanja je
omrežje ali 4 x 1,5 V baterije tipa C/R14/
UM2. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 257935 - rožnata
Bl. št.: 257934 - modra

Bl. št.: 225776

- 27 % 30 ZT

7,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 10,99 €

- 33 % 30 ZT

11,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 17,90 €

- 30 % 30 ZT

13,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €

Gasilski tovornjak Bruder Man TGA
z lestvijo
Tovornjak ima številne zvoke, sireno in utripajoče luči za
neskončno domiselno igro. Vsebuje tudi prekucno kabino, pod
katero se skriva motor. Igrača vključuje premična ogledala;
raztegljivo lestev, ki jo je moč vrteti; stojalo na lestvi, kamor lahko
postavite figurice; stabilne noge v zadnjem delu in navito požarno
cev, ki zares lahko omogoči močan curek vode! Namenjeno za
otroke, starejše od 3. let.

Dvonadstropna parkirna garaža in 6 vozil
Dvonadstropna parkirna garaža ima vključenih 6 vozil, ki jih lahko
parkirate, kjer koli želite ali jih z dvigalom dvignete višje. V garaži
so lepi detajli, kot so bencinska črpalka, avtopralnica in servisni
center za avtomobile. Višina garaže: 70 cm. Primerno za otroke
od 4. leta dalje.
Bl. št.: 258343

Bl. št.: 132621

- 34 % 30 ZT

- 30 % 30 ZT

41,99 €

22,90 €

Redna cena 59,99 €

Redna cena 34,90 €

Ptiček Little Live Lil Birds

Pametni medo UNIKATOY

Little Live Pets so prikupni interaktivni ljubljenčki, ki vam bodo
takoj prirasli k srcu in postali vaši neločljivi prijatelji! Obožujejo
petje in ob melodiji petja jim zasvetijo krila. Nasmejali pa vas
bodo tudi s ponavljanjem vaših besed. Božajte jih, da od sreče
začivkajo in zapojejo! Potrebuje 2 AAA/LR03 bateriji. Baterije niso
priložene. Primerno za otroke od 5. leta dalje.
Bl. št.: 258349 - Melon Brite
Bl. št.: 258350 - Shelly Shine
Bl. št.: 258351 - Bow Beams
Bl. št.: 258352 - Heart Beams

Pametni Medo je edukativna baterijska plišasta igrača. Govori in
poje v slovenskem in angleškem jeziku. Ljubek in mehak, s petimi
interaktivnimi gumbi za učenje prvih številk, črk, oblik in barv,
poleg tega ima tudi svetlobne učinke. Velikost 25 cm. Primerno za
otroke od 6. meseca dalje.
Bl. št.: 218038

- 25 % 30 ZT

11,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 15,99 €

- 30 % 30 ZT

24,40 €
Akcijska
cena

Redna cena 34,90 €

Klaviature CHOY, 23 tipk

Kozmetični set Issabela z ogledalom in ličili

Otroške klaviature s 23 tipkami so primerne za prvo muziciranje.
Tipke so označene z barvnimi številkami in črkami ter se ujemajo
z notnim zapisom posamezne pesmi, kar omogoča enostavno
igranje in prvo učenje. Velikost: 30 x 3,5 x 10,5 cm. Primerno za
otroke od 3 let dalje.

Kozmetični set Issabela z ogledalom in ličili vsebuje različne
barvne odtenke senčil in sijaj za ustnice. Set je v zanimivem in
priročnem pakiranju in ga lahko vzamete seboj. Primerno za
otroke od 5 let dalje.
Bl. št.: 258344

Bl. št.: 258317

- 30 % 30 ZT

8,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 12,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 50 % 30 ZT

4,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 9,90 €
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Za najmlajše

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Fillikid zimska vreča za voziček Eco

Kopalni plašč BUBABA

Zimska vreča za voziček Eco, črno-modre barve, zapenjanje z
zadrgo, velikost 100 x 50 cm, vododporna in odporna proti vetru.

Kvalitetni in čudovito izdelani kopalni plaščki kar vabijo, da svojega
malčka zavijete v objem mehkobe in topline. Izredno vpojen in
zračen material bo vpil odvečno vlago in ohranil otroka suhega.
Sestava: 94 % bombaž, 6 % poliester.
Bl. št.: 258127 - 98/104, Blue
Bl. št.: 258133 - 110/116, Blue
Bl. št.: 258134 - 98/104, White
Bl. št.: 258135 - 110/116, White
Bl. št.: 258136 - 98/104, Grey
Bl. št.: 258137 - 110/116, Grey

Bl. št.: 258124 - Eco Black
Bl. št.: 258123 - Eco Blue

- 33 % 30 ZT

19,99 €
Akcijska
cena

Za najmlajše

Redna cena 29,99 €

- 25 % 30 ZT

16,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 21,99 €

Materinska in negovalna blazina Theraline
Original, 190 cm

Otroški gugalnik 4moms mamaRoo 4.0,
Mesh Grey

Materinska blazina Theraline Original je namenjena negovanju
in dojenju, omogoča udobno spanje ponoči in pravo udobje med
dojenjem. Prevleka je iz 100 % bombaža modre barve z motivom
ovčk. Dolžina: 190 cm. Polnilo: mikro EPS-kroglice. Toxproof
certifikat.

Gugalnik 4moms mamaRoo je prvi in edini otroški sedež, ki s
posnemanjem naravnih gibov staršev otroka pestuje v pravem
pomenu besede. Naklon sedeža se poljubno nastavi. Omogoča
5 različnih gibov in 5 hitrosti, vgrajene ima 4 pomirjajoče zvoke.
Možno je tudi upravljanje s pametnim telefonom. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 237930 - Modre ovčke
Bl. št.: 237928 - Beli levček

Možnost plačila na 7 obrokov.
Bl. št.: 258107

- 42 % 50 ZT

- 25 % 100 ZT

31,89 €

239,99 €

Redna cena 54,99 €

Redna cena 319,99 €

Akcijska
cena

Videovaruška Vtech VM3255
VTECH video-otroška varuška bo poskrbela za varnost vašega
otroka. Odlikujejo jo barvni monitor z jasnim zaslonom, prikaz sobne
temperature, odlična kakovost zvoka, doseg do 300 metrov in nočni
način. Garancija: 3 leta.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 258090

- 30 % 50 ZT

Akcijska
cena

Stolček za hranjenje Peg Perego
Prima Pappa Follow Me
Najbolje prodajan visoki stol na svetu tokrat v ekskluzivni seriji
Wonder. Prevleka Wonder je tehnološko najbolj napredna,
izdelana s pomočjo nanotehnologije. Odporna je proti madežem
in hkrati zelo zračna. Stol se uporablja od rojstva naprej.
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 257868 - Wonder Green
Bl. št.: 258118 - Wonder Grey

- 25 % 50 ZT

79,99 €

117,69 €

Redna cena 114,99 €

Redna cena 156,99 €

Akcijska
cena

18

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Activity Original, družabna
igra

Jenga - leseni stolp,
družabna igra

Rubikova kocka na obesku,
3 x 3 x 3 cm

Kreativna, komunikacijska in vedno zabavna
igra za vso družino je kombinacija različnih
kreativnih igralnih elementov. Igralec mora
pojme s pojmovnih kart predstaviti bodisi z
risanjem, razlago ali pantomimo, soigralci pa
morajo uganiti, za kateri pojem gre. Trajanje
igre je 60 minut. Igro igra lahko od 3 do 16
igralcev. Primerno za starost 12+.
Bl. št.: 236670

Igra Jenga ali leseni stolp je družabna
igra, pri kateri igralci s stolpa odstranjujejo
lesene bloke in jih polagajo na njegov vrh.
Jengo igramo z 51 lesenimi bloki. Igra se
konča, ko se stolp podre; tj. ko s stolpa
pade kateri koli kos razen kosa, ki ga je
igralec izbral, da ga bo prestavil. Igro izgubi
tisti, ki se mu stolp podre, zmagovalec pa je
igralec, ki je bil na potezi pred njim. Igrate
lahko tudi variacijo z dodatkom 4 kock.
Bl. št.: 239579

Rubikova kocka na obesku je vrsta znane
mehanske uganke in igrače. Kocka je
plastična, sestavljena iz 26 manjših kock,
ki se vrtijo okoli nevidnega jedra. Vsaka
od devetih vidnih kvadratnih ploskvic na
strani Rubikove kocke je pobarvana z eno
od šestih barv. Ko je kocka razrešena, ima
vsaka stran Rubikove kocke svojo barvo.
Priporočamo otrokom od 8. leta starosti
dalje.

19,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 31,99 €

- 30 % 30 ZT

9,70 €
Akcijska
cena

Redna cena 13,90 €

Šport in prosti čas

- 37 % 30 ZT

Bl. št.: 218079

- 30 % 30 ZT

7,59 €
Akcijska
cena

Redna cena 10,90 €

Paket bob SIM
Paket bob omogoča preprosto uporabo mobilnih storitev, primeren
je za naročnike ali predplačnike. Paket poleg SIM-kartice vključuje
tudi 100 brezplačnih enot za klice, SMS-sporočila ali prenos
podatkov v Sloveniji.
Bl. št.: 150876

- 49 % 30 ZT

2,50 €
Akcijska
cena

Redna cena 4,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Miza za biljard Las Vegas 7

Zložljivo sobno kolo Everfit BFK-SLIM

Miza za biljard priznanega evropskega proizvajalca GARLANDO.
Mere igralne površine so 200 x 100 cm. Mere mize pa 225 x
125 x 79,5 cm. V kompletu sta tudi dve igralni palici in set krogel.
Miza je stabilna in izdelana iz kakovostnih materialov. Teža: 94 kg.

Zložljivo sobno kolo BFK-SLIM je idealen pripomoček za
uporabnike, ki v stanovanju nimajo veliko prostora. Ima 6 kg
vztrajnik. Sedež je nastavljiv po višini. LCD-zaslon prikazuje:
kalorije, hitrost, št obratov v minuti, razdaljo in čas.Nosilnost
100 kg.

Možnost plačila na 10 obrokov.

Bl. št.: 258408

Možnost plačila na 4 obroke.

Bl. št.: 258412

- 30 % 150 ZT

519,90 €

149,90 €

Redna cena 749,90 €

Redna cena 189,90 €

Akcijska
cena

Šport in prosti čas

- 21 % 80 ZT

Zložljiva steza za počasen
tek in hojo WALKING PAD
Zložljiva tekalna steza WALKING PADTOORX se upravlja preko daljinca z LCD
zaslonom. Po uporabi jo lahko zložite
na pol in pospravite. Hitrost od 0,5-6
km/h. Primerna za počasen tek ali hojo.
Nosilnost 100 kg. Dimenzije 143 x 54
x 10 cm.

Akcijska
cena

Stepper Everfit Step-Twist
Novi EVERFITOV stepper, ki mogoča vadbo
notranje stegenske mišice. Ob gibanju gor in
dol se hkrati premika še levo in desno. Tak
način vadbe zajame več mišičnih skupin. LCD
zaslon prikazuje: čas, kalorije, število gibov.
Nosilnost 100 kg.
Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 258420

Možnost plačila na 10 obrokov.

Bl. št.: 258421

- 19 % 100 ZT

539,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 669,90 €

Podloga za fitnes in jogo Toorx
Kvalitetna podloga je primerna tudi za zahtevnejše uporabnike.
Mere: 172 x 61 x 1,2 cm. Podloga je protizdrsna in dovolj debela,
da se boste na njej počutili udobno. Po uporabi jo preprosto
zvijete in zvežete z priloženim trakom
Bl. št.: 245956 - modra
Bl. št.: 258410 - vijolična

- 38 % 30 ZT

13,50 €
Akcijska
cena

Redna cena 21,90 €
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- 27 % 50 ZT

79,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 109,90 €

Nastavljiva ročna vzmet - krepilec prstov in
zapestja Toorx
Gre za nastavljivo ročno vzmet, ki krepi mišice v zapestju, podlakti
in prstih. Omogoča nastavitev več stopenj težavnosti, kar omogoča
uporabo tako začetnikom kot zahtevnejšim uporabnikom.
Bl. št.: 258418

- 33 % 30 ZT

7,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 11,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Pametna ura Chameleon GPSFit Pro 1860

Pametna ura Chameleon V33T

Ima vgrajen GPS-sprejemnik in 1,22" okrogli zaslon na dotik. Meri
utrip, krvni tlak, spanje, športne dejavnosti in korake. Prejema
obvestila z mobilnika. Deluje od 7 do 9 ur z GPS, ali do 30 dni pri
normalni uporabi. Priložena magnetna polnilna postaja. Garancija:
1 leto. Na zalogi po 16.11. 2020.

Ima vgrajen senzor za telesno temperaturo in 1,3" zaslon na
dotik. Meri utrip, krvni tlak, spanje, raven kisika v krvi, športne
dejavnosti in korake. Prejema obvestila z mobilnika. Baterija
deluje od 6 do 8 dni. Priložen magnetni polnilni kabel. Garancija:
1 leto. Na zalogi po 16.11. 2020.

Možnost plačila na 2 obroka.

- 42 % 80 ZT

65,95 €
Akcijska
cena

Redna cena 114,90 €

Pametna hibridna ura Chameleon W14A
Elegantna pametna hibridna ura z mehanskimi kazalci in
vgrajenim zaslonom. Izdelana iz nerjavnega jekla. Meri utrip, krvni
tlak, spanje, športne dejavnosti in korake. Prejema obvestila z
mobilnika. Deluje do 10 dni. Priložena polnilna postaja. Garancija:
1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 257920

- 42 % 50 ZT

39,95 €
Akcijska
cena

Redna cena 69,90 €

Bluetooth slušalke Puro White True Wireless,
bele
Bluetooth slušalke Puro White True Wireless za prostoročno
klicanje in poslušanje glasbe s kontrolami na dotik, ergonomske
oblike, v polnilnem ovitku in primerne za vse aktivnosti. Garancija:
2 leti.
Bl. št.: 257867

Bl. št.: 257918

- 45 % 80 ZT

65,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 119,90 €

- 25 % 30 ZT

22,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 29,99 €

Daljnogled Celestron UpClose G2 20 x 50

Gimnastična žoga SOFT

Daljnogled z 20x povečavo, aluminijastim ohišjem, prevlečenim
z gumo za zaščito pred grobim ravnanjem, vodoodporen, s
priloženo mehko krpico in torbico za nošenje. Dimenzije: 185 x
81 x 160 mm. Garancija: 1 leto.

Gimnastična žoga SOFT John je primerna za pomoč pri
pokončnem sedenju, saj razbremenjuje hrbtenico, gimnastične
vaje in v fizioterapevtske namene. Narejena je iz trpežne umetne
mase.
Bl. št.: 257965 - Ø 55 cm
Bl. št.: 237179 - Ø 65 cm
Bl. št.: 149587 - Ø 75 cm

Bl. št.: 257998

- 26 % 30 ZT

37,95 €
Akcijska
cena

Redna cena 51,79 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 38 % 30 ZT

7,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 12,90 €
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Šport in prosti čas

Bl. št.: 254554 - črna
Bl. št.: 257915 - bela
Bl. št.: 257916 - roza-zlata

Sanke z volanom in zavoro Stratos

LED naglavna svetilka Cree, ASA0168, 3W

Sanke z volanom so iz zelo kakovostne umetne mase. Inovativen
sistem omogoča dobro vijuganje po snežnih površinah. Sanke
imajo zavoro in vrv za vlečenje, ki se pred spustom avtomatsko
navije in pri vožnji ni v napoto. Dimenzija: 98 x 56 x 23 cm.
Maksimalna obremenitev: 90 kg.
Bl. št.: 189820

3W Cree LED + 2 dve rdeči diodi LED, 200 lumnov, baterija
Li-polimer, 1200mAh, baterija priložena, polnilec: 5V1A USB port
z USB-kablom (priloženo), indikatorski senzor za vklop in izklop.
Teža: 74 g. Vodotesnost: IPX4

- 37 % 50 ZT

49,90 €
Akcijska
cena

Za zimske dni

Redna cena 79,99 €

Bl. št.: 257901 - bela
Bl. št.: 257903 - črna

- 32 % 30 ZT

14,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 22,00 €

Moška kapa Reusch

Ženska kapa Reusch

Izredno prijetna zimska kapa Reusch, katere
notranji del je podložen s flisom za še bolj
prijeten in nežen občutek na koži. Material:
50 % merino volne, 50 % akrila. Reusch
je uradni pokrovitelj slovenske alpske
smučarske reprezentance.
Bl. št.: 258276 - Simon, črno-bela
Bl. št.: 258277 - Marko, modra
Bl. št.: 258278 - Vail, črno-zelena

Izredno prijetna zimska kapa Reusch, katere
notranji del je podložen s flisom za še bolj
prijeten in nežen občutek na koži. Material 50
% merino volne, 50 % akrila. Reusch je uradni
pokrovitelj slovenske alpske
smučarske reprezentance.
Bl. št.: 214991 - Cortina, z lurex nitjo
Bl. št.: 258279 - Mladenka, bela
Bl. št.: 258280 - Mladenka, črna
Bl. št.: 258281 - Mojca, bela-snežinke

- 40 % 30 ZT

11,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,95 €

- 40 % 30 ZT

17,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 29,95 €

Ženski trak Reusch Sonja

Otroška kapa Reusch

Izredno prijeten zimski trak Reusch, katerega notranji del je
podložen s flisom za še bolj prijeten in nežen občutek na koži.
Material: 50 % merino volne, 50 % akrila. Reusch je uradni
pokrovitelj slovenske alpske smučarske reprezentance.

Izredno prijetna zimska kapa Reusch, katere
notranji del je podložen s flisom za še bolj
prijeten in nežen občutek na koži. Material:
50 % merino volne, 50 % akrila. Reusch
je uradni pokrovitelj slovenske alpske
smučarske reprezentance.

Bl. št.: 258282 - črn
Bl. št.: 258283 - bel

- 40 % 30 ZT

11,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,95 €
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Bl. št.: 258284 - Valloire, roza
Bl. št.: 258286 - Carezza, črno-zelena

- 40 % 30 ZT

13,70 €
Akcijska
cena

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

Teleskopsko strgalo za led in
metlica za sneg, 90/120 cm
Bl. št.: 151926

- 29 % 30 ZT

5,59 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,95 €

Strgalo z metlico, 65 cm

Metlica za sneg, 45 cm
Z lahko in priročno metlico boste
učinkovito in hitro odstranili sneg s
svojega vozila. Ročaj: lesen. Dolžina:
45 cm.
Bl. št.: 185368

- 29 % 30 ZT

2,95 €
Akcijska
cena

Redna cena 4,20 €

Sprej za boljši oprijem Power Grip®, 500 ml

- 29 % 30 ZT

4,19 €
Akcijska
cena

Redna cena 5,95 €

Za zimske dni

Sprej za boljši oprijem pnevmatik na ledu in snegu. Power Grip®
poveča moč oprijema pnevmatik do 30 %, če so razmere na
cesti kritične. Primeren je za pnevmatike avtomobilov, manjših
tovornjakov, viličarjev. Lahko se uporablja tudi za boljši oprijem
kolesarskih gum in podplatov čevljev.
Bl. št.: 214434

Bl. št.: 151927

- 30 % 30 ZT

10,70 €
Akcijska
cena

Redna cena 15,30 €

Tekočina za vetrobransko steklo, –20 °C, 5 l,
Sonax

Univerzalne vreče za avtomobilske
pnevmatike, 4/1

Zimska tekočina za vetrobransko steklo – pripravljena mešanica za
čiščenje vetrobranskega stekla do –20 °C, 5 litrov, Sonax.

Vreče so namenjene za čisto in praktično shranjevanje
avtomobilskih pnevmatik.
Bl. št.: 111325

Bl. št.: 80220

- 29 % 30 ZT

9,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,20 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 31 % 30 ZT

12,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 18,90 €
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Avtosedež Britax Römer Kidfix II R
skupina 2/3
Avtosedež Kidfix II R, skupina 2/3 (od 15 do 36 kg), z nastavljivim
naslonjalom, SecureGuard, Isofix, nastavljivim ergonomskim
vzglavnikom in zaponko za pravilni potek koračnega in ramenskih
pasov. Usmerjeno v smeri vožnje. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 4 obroke.
Bl. št.: 244768 - Storm Grey

- 26 % 80 ZT

Avtosedež skupine 1/2/3, od 9 mesecev do 12 let, od 9 do 36
kg, 67–150 cm. Enostavno nastavljiva opora za glavo. Nastavitev
naklona sedeža, 5 stopenj. Pralna prevleka. 5-točkovni varnostni
pas. Priklop ISO-Fix in Top tether. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 6 obrokov.
Bl. št.: 258085 - Black

- 25 % 80 ZT

139,99 €

194,99 €

Redna cena 189,99 €

Redna cena 259,99 €

Akcijska
cena

Slušalka Hama “MyVoice1300”
Mono-Bluetooth®

Na poti

Avtosedež Maxi Cosi Titan skupina 1/2/3

Hama “MyVoice1300” Mono-Bluetooth® slušalka, ušesna,
Multipoint, upravljanje z zvokom Hey Siri, Ok Google! Ko želite
sprejeti klic, preprosto vzamete slušalko s polnilne postaje USB.

Akcijska
cena

Preproga Bottari Goros 4/1
Komplet 4 univerzalnih gumijastih preprog za vse vrste
avtomobilov – dve za spredaj in dve za potnike zadaj. Dimenzije
sprednje preproge so 49 × 72 cm, zadnje preproge pa 49 ×
33 cm.
Bl. št.: 258167

Bl. št.: 258005

- 20 % 30 ZT

17,55 €
Akcijska
cena

Redna cena 21,99 €
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- 30 % 30 ZT

13,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Mr & Mrs Fragrance Cesare Card
Kartico obesite na vzvratno ogledalo avtomobila, v garderobno
omaro ali drug manjši prostor.
Bl. št.: 249185 - Cedar
Bl. št.: 249182 - Citrus
Bl. št.: 249176 - Energy
Bl. št.: 249186 - Fresh
Bl. št.: 249188 - Mint
Bl. št.: 249187 - Vanilija

Spray Lustragomme, 400 ml
Posebej pripravljeno pršilo za zaščito
in vzdrževanje pnevmatik in gumijastih
avtopreprog. Povrne prvotni sijaj in ne pušča
mastnih sledi. Preprečuje razpoke in trdenje
pnevmatik.
Bl. št.: 32296

- 31 % 30 ZT

- 31 % 30 ZT

2,00 €

3,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 2,90 €

Redna cena 5,79 €

Osvežilec za avto AREON Fresh Wave

Osvežilec zraka My Shaldan

Dišava v obliki športnega copata, ki vam poleg osvežitve prinese še
popestritev.

My Shaldan je učinkovit osvežilec v gelu, izdelan po japonski
recepturi. Glavna sestavina je naravni izvleček agrumov. Prijeten
naravni vonj bo odišavljal vaš avto do 60 dni.
Bl. št.: 80055 - jabolko
Bl. št.: 89841 - Squash
Bl. št.: 258161 - limona
Bl. št.: 80052 - limeta
Bl. št.: 80054 - pomaranča
Bl. št.: 132537 - mango
Bl. št.: 80053 - jagodičevje
Bl. št.: 128581 - breskev

Bl. št.: 158704 - Vanilija
Bl. št.: 158703 - Bubble Gum

- 28 % 30 ZT

- 25 % 30 ZT

4,49 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 3,05 €

Redna cena 5,99 €

Akumulatorji Perion

Kabli za zagon vozila do 1800 m3

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 zagon do 1800 m3: 2,5 m, 420 A, 10 mm².

d
Že o

70 €

Na poti

2,19 €

Bl. št.: 13207

50 točk
-25 %
- 46 % 30 ZT

9,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 18,80 €
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Zaščita sedeža Bottari,
univezalna
Večnamenska univerzalna prevleka
prednjega sedeža. Primerna za vse
vrste sedežev. V pakiranju 1 kos.
V črni barvi.
Bl. št.: 258169

Grelna sedežna podloga
Podloga Hot stuff se namesti na
sedež z elastikami in priključi na
standardno 12 V napajanje, ima
dve stopnji gretja s termostatom.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 258173

- 30 % 30 ZT

- 30 % 30 ZT

9,79 €

17,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 13,99 €

Redna cena 25,95 €

5+1

V ročnih avtopralnicah člani
Petrol kluba perete ceneje!
Akcija velja za člane Petrol kluba do 31. 3. 2021.

www.petrol.si
Avtopralnica_ROCNA_5+1_gratis_2020-10_PK katalog_tretjina strani.indd 1

Avtopranje
L, XL ali XXL
do 20 % ceneje!

tah ostaja zimska sol.
mobilsko pločevino in

19. 10. 2020 13:04:27

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.

Po gume na Petrol
Brezplačno zavarovanje
pnevmatik z asistenco.

Možnost plačila na obroke
s Petrol klub plačilno kartico.
Gratis dostava na prek
300 prevzemnih mest.

Kupon 20 € za premontažo.

Na voljo na prodajnih mestih in spletni trgovini

Vianor je uradni
vulkanizer in serviser
slovenskih alpskih
reprezentanc
Izbrali so nas, ker
izpolnjujemo stroga
merila kakovosti in
strokovnosti.
Zaupajte nam pri
nakupu, premontaži
in shranjevanju
pnevmatik tudi vi.

Ob nakupu 4
pnevmatik Nokian

PREJMETE 20€

Obiščite nas!

www.petrol.si/tipstop-vianor

za premontažo
Vianor

www.eshop.si

Postanite član AMZS
Ob včlanitvi v AMZS izkoristite
popust v višini 8 EUR.

VARNOST JE
NAJBOLJŠE DARILO

Cenik letnega AMZS članstva
VRSTA ČLANSTVA

REDNA CENA

CENA S POPUSTOM

Osnovno

40 €

30 točk + 32 €

Osnovno družinsko

60 €

30 točk + 52 €

Plus

69 €

30 točk + 61 €

Plus družinsko

89 €

30 točk + 81 €

Premium

99 €

30 točk + 91 €

Premium družinsko

136 €

30 točk + 128 €

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

Zavarovanje

KATERO ČLANSTVO IZBRATI?
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 10. 11. 2020
do 31. 1. 2021. 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. 2. 2021.
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

100 točk

od

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 10. 11.
2020 do 15. 2. 2021. Koriščenje potrdila Petrol kluba:
od 10. 11. 2020 do 15. 2. 2021.
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.

Nova izboljšana
aplikacija OneCharge
Vsi redni in občasni uporabniki električnih vozil
imate na voljo novo aplikacijo za polnjenje na
najbolj razširjeni Petrolovi infrastrukturi.
Posodobitev prihaja v novembru

Prenesite aplikacijo OneCharge

Polnilna postaja Varta s
prikazovalnikom LCD Power
Bank 7800 mAh
Bl. št.: 252861

- 40 % 30 ZT

17,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 29,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Baterijski vložki Varta
Bl. št.: 252852 - Longlife Power AA, 10/1
Bl. št.: 252854 - Longlife Power AAA, 10/1
%

- 60

30 ZT

5,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,99 €

Svetilka Varta Night Cutter
F20R premium ACCU
Bl. št.: 252855

- 40 % 30 ZT

26,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 44,99 €

29

Weiconlock AN 302-43, 10 ml Blister Card

Weiconlock AN 302-70, 10 ml Blister Card

Anaerobno sredstvo za varovanje vijakov srednje trdnosti - možna
demontaža. Varuje in tesni vijake, matice in zatiče ter preprečuje
rahljanje vijakov, ki so izpostavljeni vibracijam. Uporablja se na
vseh kovinah, tudi na pasivnih materialih, kot so nerjaveče jeklo,
aluminij in prevlečene površine.
Bl. št.: 225264

Anaerobno sredstvo za varovanje vijakov visoke trdnosti,
srednje viskoznosti. Težja demontaža z ročnim orodjem. Varuje
in tesni vijake, matice in zatiče ter preprečuje rahljanje vijakov,
ki so izpostavljeni vibracijam. Uporablja se na vseh kovinah,
tudi na pasivnih materialih, kot so nerjaveče jeklo, aluminij in
prevlečene površine.
Bl. št.: 225269

- 30 % 30 ZT

6,65 €
Akcijska
cena

Redna cena 9,50 €

6,65 €
Akcijska
cena

Redna cena 9,50 €

Weicon Zinc Spray Bright Grade, 400 ml

Weicon Silicone Spray, 400 ml

Sredstvo v razpršilniku za dolgotrajno zaščito pred korozijo.
Svetla barva ustreza odtenku vročega cinkanja. Za popravljanje
vroče galvaziranih izdelkov v enakem barvnem tonu kot temeljni
protikorozijski nanos, npr. za avtomobilsko karoserijo, za zaščito
varilnih šivov, zvarov in izvrtin, kot prevodni vmesni sloj pri točkovnem
varjenju.
Bl. št.: 224981

Idealno sredstvo za podmazovanje in kot ločilno sredstvo za
učinkovito proizvodnjo ter vzdrževanje. Zagotavlja dolgotrajen
ločilni in drsni film ter dober zaključek površine. Odporen na
temperature od -50 °C do +250 °C

- 30 % 30 ZT
Za mojstre

- 30 % 30 ZT

7,84 €
Akcijska
cena

Redna cena 11,20 €

Univerzalno lepilo Gorilla Glue,
115 ml
Poliuretansko lepilo, pri sušenju se razširi do
trikratne velikosti, 100 % vodoodporno
Bl. št.: 198303

Bl. št.: 178820

- 30 % 30 ZT

5,85 €
Akcijska
cena

Redna cena 8,37 €

Petrol Universal cleaner
500 ml
Univerzal cleaner je večnamensko
razmastilno sredstvo v spreju.
Odstrani olje, mast, umazanijo iz
strojnih delov in zavorno tekočino iz
zavornih diskov in cilindrov.
Bl. št.: 196009

- 36 % 30 ZT

5,69 €
Akcijska
cena

Redna cena 8,99 €

30

- 20 % 30 ZT

2,88 €
Akcijska
cena

Redna cena 3,60 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

45-delni set z vijačnimi nastavki DeWalt
DT71572

Sesalnik za pepel Black+Decker
BXVC20MDE, 900 W

45-delni set z vijačnimi nastavki DeWalt DT71572 je komplet
profesionalnega pribora za udarne vijačnike. Garancija: 2 leti.

Sesalnik Black+Decker za pepel in odpadke, ki nastanejo pri
izgorevanju, s HEPA-filtrom in zaščito kovin. Prostornina posode:
20 L, največja sesalna moč: 900 W / 15 kPa, pretok zraka: 28
L/s, premer cevi: 40 mm. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 258404
Bl. št.: 153355

- 52% 30 ZT

14,49 €
Akcijska
cena

Redna cena 30,70 €

- 23 % 30 ZT

39,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 52,42 €

Varilni aparat inverter Rem Power WMEm
136

Bela litijeva mast WD-40
Specialist, 400 ml

Kompaktni in lahek inverterski varilni aparat WMEm 136 je
primeren za ROV in TIG varjenje. Opremljen je s HOT START
in ANTI-STICK funkcijo. Velikost elektrode od 1,6-3,2 mm.
Napetost 230 V, moč varjenja 20-120 A. Teža 5 kg. Priloženi kabli.
Garancija: 1 leto.

Izredno zmogljiva formula za dolgotrajno
podmazovanje. Zaradi svoje gostote ostane
na mestu nanosa, ne kaplja ali curlja.
Odlično se obnese na kovinah, zmanjšuje
trenje in tako zagotavlja tekoče delovanje
orodja in opreme.

Bl. št.: 258391

Bl. št.: 122076

127,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 159,90 €

- 24 % 30 ZT

10,59 €
Akcijska
cena

Redna cena 14,10 €

Silikonsko mazivo WD-40
Specialist, 400 ml

Večnamenski izdelek WD-40
Smart Straw 450 ml

Visoko zmogljiva formula zagotavlja
izvrstno podmazovanje, ne privlači prahu,
ščiti pred vlago. Preprečuje sprijemanje
delov. Primeren tudi za orodje, ki deluje
pod visokim tlakom. Podaljšuje življenjsko
dobo izdelkov iz gume. Učinkovit pri
temperaturi od - 35°C do + 200°C.
Bl. št.: 122075

Ščiti kovino pred rjo in korozijo, prodre v
zagozdene sloje, odstrani vlago in ponuja
široko uporabo podmazovanja. Odstranjuje
celo mast, umazanijo itn. z večine površin.
Bl. št.: 70712

- 22 % 30 ZT

9,59 €
Akcijska
cena

Redna cena 12,40 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Za mojstre

- 20 % 50 ZT

- 25 % 30 ZT

7,29 €
Akcijska
cena

Redna cena 9,75 €
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Mobilna delovna postaja 3 v 1 Stanley,
1-95-649

Kovček za orodje in organizator na klik
Stanley STST1-71964

Dvonadstropni zabojnik Stanley na kolesih z zložljivim ročajem.
Dimenzije: 47 x 62 x 30 cm. Garancija: 2 leti.

Shranjevanje v podstavku za nošenje električnega orodja ali
velikega ročnega orodja. Dimenzije: 50,50 x 31x x 50,5 cm.
Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 258387

- 37 % 50 ZT

64,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 103,33 €

- 46 % 30 ZT

16,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 31,88 €

Teleskopska prislonilna lestev
TARK BDLT350B

Teleskopska kombinirana
lestev TARK BDLT817B črna

Prislonilna lestev višine 3,5 m/90 cm in
teže samo 9,1 kg je odlična za vsakodnevna
opravila. Širina stopnice je 8 cm, kar omogoča
večjo stabilnost. Nov material je trdnejši in
lažji. Odličen pripomoček za vse, ki potrebujejo
lestev na vikendu ali doma. Garancija: 1 leto.

Kombinirana teleskopska lestev iz novega
lažjega in trdnejšega materila in širšo
stopnico (8 cm) omogoča še lažje delo na
višini.Možnost uporabe kot A ali prislonilna
lestev.Garancija: 1 leto.

Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 255801

- 36 % 50 ZT
Za mojstre

Bl. št.: 258397

69,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 109,99 €

Visokotlačni čistilnik Bosch
EasyAquatak 100 Long Lance
Kompakten visokotlačni čistilnik z dolgo
brizgalno cevjo – odličen za manjša do
srednje obsežna opravila čiščenja. Moč:
1.200 W. Najv. tlak: 100 bar. Kovinska
črpalka. Kabel: 5 m. Cev: 3 m. Brizgalna
cev, nastavljiva šoba s pahljačastim curkom.
Garancija: 2 leti z možnostjo brezplačnega
podaljšanja na 3 leta.

Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 255824

- 39 % 50 ZT

84,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 139,99 €

Stenski linijski laser Bosch Atino
Bosch Atino je inovativni linijski laser, ki ga lahko pritrdiš kar na
steno. Omogoča navpično ali vodoravno poravnavo predmetov
v vseh smereh. Priloženi so 1 AA baterija, podloga z gelom (za
gladke površine) in podloga z zatiči (za grobe površine). Garancija:
2 leti z možnostjo brezplačnega podaljšanja na 3 leta.
Bl. št.: 258405

Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 258399

- 27 % 50 ZT

64,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 89,90 €

32

- 26 % 30 ZT

Predstavitveni
video

39,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 53,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik
MAKITA HP331DSYE-P + 13 delni set

Udarni vrtalnik Black+Decker BEH850KA32,
850 W, s priborom (32 kosov)

Napetost aku.:12 V max-CXT; kapa. aku.: 1,5 Ah; tip aku.: Li-ion;
dve mehanski hitrosti, hitrovpenjalna glava, dva akumulatorja,
polnilnik, plastični kovček, 13-delni set za vijačenje v ročaju z
ragljo; vijačni nastavki; ravni, torx, pozidrive, magnetno držalo.
Garancija:1 leto + 2 leti ob registraciji na spletni strani makita.si.
Možnost plačila na 4 obroke.

V opremi sta 32-delni pribor v kovčku in dodaten kovček. Moč:
850 W, število obratov: 0-3100/min, zmogljivost vrtanja(les/
kovina/beton): 32/32/13 mm. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 242776

Bl. št.: 258378

149,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 246,84 €

- 31 % 50 ZT

69,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 102,71 €

Akumulatorska žaga Bosch EasyCut 12 +
kovček

Akumulatorski vijačnik Bosch IXO VI + set
VINO

Akumulatorska žaga Bosch EasyCut 12 (1x Li-ion 12 V 2,5 Ah +
polnilnik GAL 1210 CV) v kovčku. Priložen je žagin list nanoBLADE
Wood Speed 65. Št. vrtljajev v prostem teku: 0–4.100/min.
Globina reza v les/plastiko: 65/30 m. Teža: 0,9 kg.
Garancija: 2 leti z možnostjo brezplačnega podaljšanja na 3 leta.

Akumulatorski vijačnik Bosch IXO VI Classic + set VINO z
nastavkom odpiranje steklenic, leseno škatlo in 10 vijačnimi
nastavki. Integrirana Li-ion akum. baterija (3,6V 1,5 Ah). Št.
vrtljajev v prostem teku: 215/min. Šestrobo vpetje (5 mm), teža
0,35 kg. Garancija: 2 leti z možnostjo brezplačnega podaljšanja
na 3 leta.

Možnost plačila na 3 obroke.

Bl. št.: 258382

Bl. št.: 258381

- 20 % 50 ZT

119,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 149,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 35 % 50 ZT

54,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 84,99 €

33

Za mojstre

- 39 % 100 ZT

Hladilnik z zamrzovalnikom Samsung
RB34T602FSA
Energijski razred A++. Prostornina hladilno-zamrzovalnega
dela neto: 231 l / 124 l. NO Frost. Toplotna izolacija SpaceMax.
Funkcija Power Cool hitro ohladi nova živila in priljubljeno pijačo.
Hladilni del: 4 police, predal za sadje in zelenjavo, 3 predali
na vratih, vinska polica. Zamrzovalni del: 3 predali. Možnost
zamenjave odpiranja vrat. Dimenzije (v x š x g): 185,3 x 59,5 x
65,8 cm. Garancija: 2 leti + 3 leta ob registraciji do 31.12. 2020.
Možnost plačila na 10 obrokov.

Zamrzovalna skrinja Gorenje FH301CW
Energijski razred: A+. Bruto prostornina zamrzovalnega dela:
304 l. Zmogljivost zamrzovanja: 20 kg/24 h. LED-osvetlitev.
Elektronsko upravljanje. Nastavljiva temperatura. Funkcija hitrega
zamrzovanja FastFreeze. Funkcija FreezeProtect omogoča
delovanje v prostorih do 15 °C. 4 kolesca za lažje premikanje.
Ključavnica na vratih. Dimenzije: (v × š × g): 85 x 108 × 74 cm.
Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 258062

Bl. št.: 258102

L

L

dB

- 25 % 150 ZT

- 21 % 100 ZT

449,00 €

314,90 €

Redna cena 599,00 €

Redna cena 399,90 €

Akcijska
cena

Za dom

Sušilni stroj s toplotno črpalko Electrolux
EW7H438B, 8 kg
Energijski razred: A+. Zmogljivost sušenja: 8 kg. Inovativni sušilni stroj
PerfectCare 700 je zasnovan s sistemom GentleCare, da oblačila dalj
časa ostanejo kot nova na otip. Možnost spreminjanja odpiranja vrat.
Posebni programi: posteljnina, bombaž, bombaž eko, občutljivo perilo,
džins, odeja, mešano, osveževanje, svila, sintetika, športna oblačila,
volna. Dimenzije (v x š x g): 85 x 59,6 x 63,8 cm. Garancija: 2 leti + 3
leta dodatno, ob registraciji do 15. 12. 2020.
Možnost plačila na 10 obrokov.

Akcijska
cena

Pomivalni stroj Bosch SMS24AW02E
Energijski razded: A+. Prostostoječi. Zmogljivost pomivanja: 12
pogrinjkov. Razred učinkovitosti sušenja: A. Aquastop proti izlivu
vode. Sistem zaščite kozarcev. Motor Eco Silence Drive nudi
energijsko varčno in tiho delovanje ter izjemno dolgo življenjsko
dobo. Extra Dry: dodatna funkcija za temeljito sušenje posode.
Dimenzije (v x š x g): 84,5 x 60 x 60 cm. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 258076

Bl. št.: 258098

WAN280A2

157

kWh/annum

52dB
9020

L/annum

7,0
kg

ABCDEFG

75dB

2010/1061

- 32 % 150 ZT

- 22 % 100 ZT

519,90 €

309,90 €

Redna cena 769,00 €

Redna cena 399,90 €

Akcijska
cena

34

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Pralno-sušilni stroj Indesit BDE 1071682X
WS EE N

Pralni stroj Electrolux EW6S306S,
globina 38 cm

Energijski razred: A. Zmogljivost pranja do 10 kg. Zmogljivost
sušenja do 7 kg. Ožemanje 1600 obratov / min. 16 programov.
Prednost pralno sušilnega stroja je v tem, da opravi pranje
in sušenje perila v enem koraku, brez prekinitve. Napreden
inverter motor poskrbi za dolgotrajno tiho delovanje. Tipka
Push&Wash&Dry omogoča hitro izbiro prednastavljenega
programa. Dimenzije (v x š x g): 85 x 59,5 x 60,5 cm. Garancija:
2 leti + 3 leta ob registraciji do 31.12. 2020.

Energijski razred: A+++. Zmogljivost pranja: 6 kg. Hitrost
ožemanja: 1000 obratov/min. Zamik vklopa. Sistem SensiCare
prilagodi dolžino programa količini perila in ob tem porabi manj
energije in vode. Zaradi ozke izvedbe prihranite prostor brez
poslabšanja zmogljivosti ali nege. Posebni programi: Anti-allergy,
hitri 14 min, Baby, volna, svila ... Dimenzije (v x š x g): 84,5 x 59,5
x 38 cm. Garancija: 2 leti + 3 leta ob registraciji do 15.12. 2020.
Možnost plačila na 10 obrokov.

Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 258108

Bl. št.: 258092

INDESIT
BDE 1071682X
WS EE N

6.1
1.15

ABCDEFG
1600

10
7
100
53
83
59

- 28 % 150 ZT

- 26 % 100 ZT

529,90 €

329,00 €

Redna cena 739,99 €

Redna cena 449,00 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Baterijski sesalnik Electrolux EER75NOW
Pokončni baterijski sesalnik 2-v-1 + HOME KIT gratis (v vrednosti
34,90 €). Samodejno čiščenje krtače. Li-ion baterija: 18 V. Čas
delovanja: do 35 min. Posesa do 105 m2. Osvetlitev tal na krtači,
talni/stenski polnilnik, dvojna filtracija. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 4 obroke.
it v vred
no
ek

Bl. št.: 258019

Za dom

Darilo

m

Moč: 750 W. Posoda za prah: 1,5 l. Visokoučinkovit filter. Ročaj z
integrirano krtačko Easy Brush. Dolžina kabla: 6,2 m. Napreden
monociklonski sistem delovanja. Odličen nastavek za čiščenje
avta, parket, oblazinjeno pohištvo in ozke reže. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka.

s ti

Ho

Bl. št.: 226375

Sesalnik Rowenta Compact Power Cyclonic,
RO3796EA, brez vrečke

3 4 ,9 0 €

- 33 % 100 ZT

145,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 219,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 40% 80 ZT

79,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 134,90 €
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Cvrtnik na vroči zrak PROFI COOK
PC-FR1147H

Kavni aparat Nescafe Dolce Gusto
Genio S, KP240131

Cvrtnik na vroči zrak PROFI COOK, za zdravo kuhanje brez olja ali
manj maščob. Moč 1500 W. 7 programov. Prostornina posode za
pripravo hrane: 2,5 litra. LED-zaslon. Brezstopenjsko nastavljiv
termostat od 80 – 200 ° C. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka.

Hitra in enostavna priprava za več kot 30 kavnih kreacij. Za tople
in hladne napitke samo s pritsikom na gumb. Nastavitve velikosti
napitka s pomočjo intuitivnega LED - kontrolnega obroča. Črpalka
15 barov, 0,8 l rezerovar, funkcija Eco in auto - off. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 237172

Bl. št.: 258247

- 35 % 50 ZT

64,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 99,99 €

Likalnik Tefal Supergliss, FV3940E0
Moč: 2400 W. Nova keramična likalna plošča Durilium Airglide za
odlično drsnost. Izpust pare: do 40 g/min. Sunek pare: do 140 g/
min. Navpično likanje, pršenje, sistem proti kapljanju, sistem proti
vodnemu kamnu. Rezervoar za vodo: 270 ml. Sistem Easy cord.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 258017

- 42 % 50 ZT

28,90 €
Akcijska
cena

Za dom

Redna cena 42,90 €

- 32% 50 ZT

67,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 99,90 €

Kuhinjski stroj CLATRONIC KM3712,
1100 W
Kuhinjski stroj z močnim 1100 W motorjem in 5 l posodo iz
nerjavečega jekla za pripravo 2,5–3 kg zmesi. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 248514

- 21 % 50 ZT

82,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 105,99 €

Pokončni sesalnik Rowenta XFORCE
8.60 AQUA FLEX, RH9690WO
Za mokro in suho čiščenje. Snemljiva baterija z 22 V močjo
zagotavlja konstantno moč do 35 minut. Sesalna glava
z LED-diodami za učinkovito sesanje na temnih mestih.
Odličen za čiščenje težko dostopnih mest. Kapaciteta posode
0,55 l. Čas polnjenja 3 ure. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 258020

- 25 % 100 ZT

224,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 299,90 €

36

Še več izdelkov na www.eshop.si

Sendvič Kapitalc, 380 g, Žito

Pecivo osje gnezdo z rozinami, 110 g, Žito

Bl. št.: 138355

Bl. št.: 194678

- 20 % 30 ZT

- 20 % 30 ZT

3,19 €

1,59 €

Redna cena 3,99 €

Redna cena 1,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Kruh ajdov z orehi, 400 g, Žito

Sendvič Ogrski gurme XXL, 220 g, Don Don

Bl. št.: 127707

Bl. št.: 254059

1,79 €
Akcijska
cena

Redna cena 2,20 €

Mini rolade z lešniki, Gorenjka, 280 g
Bl. št.: 64905

- 19 % 30 ZT

2,79 €
Akcijska
cena

Redna cena 3,45 €

Prehrana

- 18 % 30 ZT

Coca-Cola ali Fanta,
6 x 0,33 l, 5 + 1 gratis
Bl. št.: 198368 - Coca Cola, 6/1
Bl. št.: 198374 - Coca Cola Zero, 6/1
Bl. št.: 198371 - Fanta Orange, 6/1

- 25 % 30 ZT

2,09 €
Akcijska
cena

Redna cena 2,79 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 46 % 30 ZT

2,99 €
Akcijska
cena

Redna cena 5,60 €
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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

Persil z Deep Clean tehnologijo vsebuje edinstveno kombinacijo aktivnih
sestavin, ki delujejo proti trdovratnim madežem. Prodira globoko v
vlakna in odstranjuje tudi najmanjše sledi madežev za brezhiben
rezultat in sijaj vaših oblačil.
Bl. št.: 242542 - Persil Gel Regular, 3 l, 60 pranj
Bl. št.: 242541 - Persil prašek Freshness
By Silan, 3,51 kg, 54 pranj

- 45 % 30 ZT

- 50 % 30 ZT

10,90 €

9,90 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 19,99 €

Redna cena 19,99 €

Tablete za strojno pomivanje posode
Finish All in 1 Max 94 tabs Lemon
Nove tablete z detergentom Finish All in 1 Max Shine & Protect
za pomivalni stoj nudijo briljantno čistost in sijaj ter zagotavljajo
izboljšano zaščito pred korozijo stekla, dolgotrajni sijaj in zaščito
kozarcev po vsakem pomivanju.

Sredstvo za strojno pomivanje posode Somat
Bl. št.: 221718 - Somat Gel All in One, 2 x 900 ml, z vsestransko
aktivno formulo v hipu poskrbi za bleščeče čisto posodo.
Bl. št.: 221716 - Somat Gold Gel Lemon & Lime, 2 x 684 ml s
pomočjo Deep-Clean tehnologije odstrani tudi najbolj zagorele ostanke

Čistila in kozmetika

Bl. št.: 258312

- 47 % 30 ZT

- 45 % 30 ZT

12,99 €

10,90 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 24,90 €

Redna cena 19,99 €

Plenice Bambo Nature

WC-obešanke Bref, 4 x 50 g

Pleničke Bambo Nature so narejene iz visokokakovostnih
materialov, so prijazne do kože in okolja, odlikujeta pa jih tudi
popolno prileganje in visoka vpojnost. Brez dodanih parabenov,
parfumov, barvil in drugih nevarnih konzervansov.
Bl. št.: 258308 - MIDI 3-4-8 kg
Bl. št.: 244461 - MAXI 4-7-14 kg
Bl. št.: 244535 - JUNIOR 5-12-18 kg
Bl. št.: 258309 - XL 6-16+ kg

Zahvaljujoč modrim vodnim kroglicam Bref Premium Color Aktiv
vidno ohranja čistočo in svežino vaše straniščne školjke, tudi med
splakovanji.

- 25 % 30 ZT

9,70 €
Akcijska
cena

Redna cena 12,99 €
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Bl. št.: 258299 - Skiing Fox
Bl. št.: 258306 - Ice Breaker

- 38 % 30 ZT

4,90 €
Akcijska
cena

Redna cena 7,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Zaščitna krema Physio UV 30,
100 ml
Zaščitna krema za obraz in telo z napredno
sestavo, ki nudi dolgotrajno visoko UVAzaščito s faktorjem SPF 30 tudi za zelo
občutljivo kožo.

Kondomi Durex
Bl. št.: 212016 - Pleasure Me Emoji 12/1
Bl. št.: 212014 - Strawberry Emoji 12/1

Gel za pranje perila Faks
Neofresh 5, 100 pranj
Izjemna moč pranja.
Bl. št.: 251747

Bl. št.: 206028

- 20 % 30 ZT

6,40 €

8,79 €

Redna cena 8,00 €

Redna cena 10,99 €

Akcijska
cena

Univerzalno čistilo Weicon Multi Foam 400 ml
Izredno učinkovito univerzalno čistilo v obliki pene.
Ni škodljivo za okolje, je biološko razgradljivo,
ne vsebuje fosfatov in formaldehida ter jedkih
in korozivnih dodatkov. Uporablja se za čiščenje
steklenih, kromiranih in plastičnih delov, kjer ne
pušča sledi, popolnoma odstrani insekte, madeže in
umazanijo, osveži preperele in dotrajane plastične
dele, odstrani madeže iz preprog in oblazinjenega
pohištva, odstranjuje umazanijo z armatur, ploščic,
barvanih in lakiranih površin.
Bl. št.: 225425
%

- 30

- 46 % 30 ZT

13,99 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 25,99 €

Mehčalec za perilo Ornel, 2,7 l
Bl. št.: 233761 - Calming
Bl. št.: 233762 - Golden Dream
Bl. št.: 233763 - Violet
Bl. št.: 251748 - NeoFresh

30 ZT

- 49 % 30 ZT

5,15 €

3,90 €

Akcijska
cena

Akcijska
cena

Redna cena 7,40 €

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

Čistila in kozmetika

- 20 % 30 ZT

Redna cena 7,69 €

Pralni prašek Faks Neofresht
6,8 kg, 105 pranj
Izjemna moč pranja.
Bl. št.: 251746

- 48 % 30 ZT

11,40 €
Akcijska
cena

Redna cena 21,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 46 % 30 ZT

14,69 €
Akcijska
cena

Redna cena 27,29 €
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Plinoklin in plin v 10 kg jeklenki Plindom
Plinoklin je plastični izdelek (ABS/TPE), ki je namenjen
zaustavljanju premikanja plinske jeklenke v prtljažniku avtomobila.
Bl. št.: 214786

- 26 % 30 ZT

22,61€
Akcijska
cena

Redna cena 30,80 €

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.
Za popust je ob nakupu potrebno predložiti Petrol klub kartico.

Lesni briketi izdelani iz lesa listavcev brez dodanih primesi. Cena
vključuje brezplačno dostavo do vrat objekta.
Za popust je ob nakupu potrebno predložiti Petrol klub kartico.

Možnost plačila na 9 obrokov..

Bl. št.: 202331

Bl. št.: 146169

- 9%

Možnost plačila na 6 obrokov.

0 ZT

- 9%

0 ZT

289,00 €

199,00 €

Redna cena 319,00 €

Redna cena 219,00 €

Akcijska
cena

40

Akcijska
cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

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

• 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.

• 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
(v primeru nakupa preko obrokov),
• 2-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
(v primeru nakupa preko obrokov),
• 3-letno garancijo in 5-letno
garancijo na kompresor,
• akcijsko ceno dobave Petrol Elektrike.

I |

5 let

financiranja

Obrokov brez obresti

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 Zubadan*, 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,
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
(v primeru nakupa preko obrokov),
• 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
(v primeru nakupa preko obrokov),
• 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

ST

- 800,88 € 250 ZT
Polog 1000 €
+ 60 × 109,19 €

| BR

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

| BR

Ogrevalna toplotna črpalka Panasonic
Aquarea All in one generacija J*, 9 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
(v primeru nakupa preko obrokov),
• 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:
10.309,11 €
Redna cena 11.479,23 €

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

*MODEL: ORCA DUO 300 (10-16)
+ 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
(v primeru nakupa 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

- 1.170,12 € 250 ZT
Polog 1000 €
+ 60 × 155,15 €

| BR

OBRE

ST

EZ

I |

| BR

Cena vključuje:
• dostavo na dom, osnovno montažo
in zagon,
• magnetni filter,
• zavarovanje toplotne črpalke
(v primeru nakupa preko obrokov),
• 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
Zubadan*, 10 kW

Akcijska
cena

Obrokov brez obresti

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

080 22 34

PRODAJNI
HIT

Aktivna doživetja
Podrobnosti in dodatno ponudbo si
oglejte na www.petrol.si/petrol-travel
Vodno mesto Atlantis
3-urna odrasla ali otroška
vstopnica za Svet doživetij.

-32 %

do

Petrol klub cena/odrasli:
30 Zlatih točk + 10,00 €
Redna cena: 14,00 €
Petrol klub cena/otroci:
30 Zlatih točk + 8,00 €
Redna cena: 11,70 €
www.atlantis-vodnomesto.si,
T: 01 585 21 20

Terme Šmarješke Toplice
Razvajanje za par: Venerina
dišeča kopel za par, s
penino (60 min) + klasična
terapevtska masaža - hrbet
(20 min.)

Razvajanje za par: 2x
masaža telesa (30 min.) s
sivkinim maslom + penina ali
vitaminski smuti.

-15 %

Varno in učinkovito pobelite zobe
s profesionalnimi belilnimi geli, ki
ne povzročajo poškodb sklenine.
Dolgotrajna obstojnost in
posvetlitev za do 12 odtenkov!
Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 240,00 €
Redna cena: 400,00 €
www.dentoteka.com,
T: 031 414 774

Zeusova romantična kopel
za par, z napitkom po izbiri.
Trajanje 1 h + darilo 2x
steklenička Terme Krka.

-15 %

Terme Šmarješke Toplice
Paket zanjo ali zanj: klasična
masaža (20 min.) + Aroma
kopel.

-15 %

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 42,50 €
Redna cena: 50,00 €
www.terme-krka.com,
T: 08 20 50 300

-15 %

Terme Dolenjske
Toplice
Zasebna infra savna za par,
masaža 20 min. (za obe osebi),
postrežba relax čaja ob zaključku
razvajanja.

-19 %

Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 62,00 €
Redna cena: 77,00 €
www.terme-krka.com,
T: 08 20 50 300

Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 65,00 €
Redna cena: 77,00 €
www.terme-krka.com,
T: 08 20 50 300

Profesionalno beljenje zob

Terme Dolenjske Toplice

Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 50,15 €
Redna cena: 59,00 €
www.terme-krka.com,
T: 08 20 50 300

Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 81,60 €
Redna cena: 96,00 €
www.terme-krka.com,
T: 08 20 50 300

Talaso Strunjan

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 10. 11. 2020 do 31. 1.
2021. Termin izkoriščanja potrdila
Petrol kluba do 15. 2. 2021.

-40 %

Servis smuči Jani
Servis A: brušenje, struktura,
impregnacija. Servis B: zalivanje,
brušenje, struktura, impregnacija.
Petrol klub cena/servis A:
30 Zlatih točk + 16,49 €
Redna cena: 22,00 €
Petrol klub cena/servis B:
30 Zlatih točk + 20,88 €
Redna cena: 29,00 €
www.skiboard-servis.si,
T: 041 447 422

-28 %

do

Pri nekaterih ponudnikih je obvezna predhodna rezervacija. Pridružujemo si pravico spremembe ponudbe v skladu z NIJZ.
Aktualna ponudba vas čaka na www.petrol.si/oddihi

Večdnevni oddih

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 10. 11. 2020 do 31. 1.
2021. Termin izkoriščanja potrdila
Petrol kluba do 15. 2. 2021.

Možnost plačila v vrednosti nočitve z zajtrkom s
turističnimi boni in doplačilom razlike pri ponudniku.
Terme Vivat,
Moravske Toplice

3-dnevno Sladko razvajanje za
2 osebi. 2x nočitev z zajtrkom
v dvoposteljni sobi, neomejeno
kopanje v termalnem bazenskem
kompleksu. Ponudba ne velja od
29.12. 2020 do 2.1.2021.
Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 219,80 €
Redna cena: 429,60 €
www.vivat.si, T: 02 538 21 00

Terme Cerkno,
Hotel Cerkno
3-dnevni zimsko-termalni oddih
vključuje: 2x nočitev z zajtrkom,
2-dnevna smučarska vozovnica,
kopanje v Termah Cerkno.
Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 275,00 €
Redna cena: 338,00 €
www.hotel-cerkno.si
T: 05 37 43 400

Hotel Golte
3-dnevni polpenzion oddih za 2
osebi (+2 otroka brezplačno!).
Neomejen vstop v fitnes, vstop
v Wellness center Nad oblaki in
neomejen prevoz z nihalko in 20 %
popust na smučarske vozovnice.
Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 275,00 €
Redna cena: 316,00 €
booking@golte.si,
T: 03 839 11 00

Ramada Hotel & Suites
v Kranjski Gori
3-dnevni smučarski paket za 2 osebi
v terminu 10. 1.-15. 2. 2021.
Vključena smučarska vozovnica
(ali vrednostni bon za wellness in
gostinske storitve), polpenzion,
bazeni, popust na masaže.
Petrol klub cena na osebo/3 noči:
30 Zlatih točk + 270,00 €
Redna cena: 285,00 €
www.hit-alpinea.si, T: 01 588 44 77

-49 %

Terme Dobrna, Boutique
Hotel Dobrna****

-19 %

Apartmaji in šotorišče
Silva, Ljutomer

-12 %

Hotel Golte

-5 %

3-dnevni romantični oddih za 2
osebi. Možnost plačila v vrednosti
nočitve s turističnimi boni in
doplačilom razlike pri ponudniku.
Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 530,00 €
Redna cena: 589,00 €
www.terme-dobrna.si,
T: 080 22 10

2 x nočitev z zajtrkom za dve osebi
steklenica vina, degustacija olja in
vina pri okoliških ponudnikih, 20 %
popust na kopanje v okoliških termah.
Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 111,00 €
Redna cena: 159,00 €
www.apartmaji-silva.com,
T: 041 427 380

3-dnevni polpenzion oddih
za 2 osebi s smučarsko karto.
Vključuje: smučarske karte za 2
osebi, vstop v Wellness center,
neomejen vstop v fitnes in 20 %
popust na vse hotelske storitve!
Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 373,00 €
Redna cena: 428,00 €
booking@golte.si,
T: 03 839 11 00

Ramada Hotel & Suites v
Kranjski Gori
6-dnevni smučarski paket za 2 osebi
v terminu 10. 1.-15. 2. 2021.
Vključena smučarska vozovnica
(ali vrednostni bon za wellness in
gostinske storitve), polpenzion,
bazeni, popust na masaže.
Petrol klub cena na osebo/6 noči
30 Zlatih točk + 450,00 €
Redna cena: 480,00 €
www.hit-alpinea.si, T: 01 588 44 77

-10 %

-30 %

-12 %

- 6%

Pri nekaterih ponudnikih je obvezna predhodna rezervacija. Pridružujemo si pravico spremembe ponudbe v skladu z NIJZ.
Aktualna ponudba vas čaka na www.petrol.si/oddihi

Večdnevni oddih

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 10. 11. do 31. 1. 2021.
Termin izkoriščanja potrdila Petrol
kluba do 15. 2. 2021.

Možnost plačila v vrednosti nočitve z zajtrkom s
turističnimi boni in doplačilom razlike pri ponudniku.
Novi dizajnerski
hotel Bled Rose

Nočitev z zajtrkom v udobni 2-posteljni
sobi 4*, razkošen zajtrk, vstop v
velnes center z ogrevanim bazenom,
zunanjim jacuzzijem in zasebno plažo.
Koristite bon-bončke, brezplačne
ugodnosti ob vsaj 2 nočitvah.
Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 109,00 €
Redna cena: 119,00 €
www.bledrose.com,
T: 04 579 60 00

Goričke iže
2 x nočitev za 2 osebi v edinstveni
in topli konopljini iži + 2 osebi gratis
z doplačilom zajtrka. Celodnevna
uporaba savne v hrastovem sodu ter
jakuzzija. Termin od 30.12. 2020 1. 1. 2021 izključen iz ponudbe.
Petrol klub cena za 2 osebi:
30 Zlatih točk + 270,00 €
Redna cena: 310,00 €
www.goricke-ize.si,
T: 031 763 719

-8 %

-12 %

Sommelier začetnik, 30 ur
Tečaj je namenjen vsem, ki želite
pridobiti znanje o vinu in kulinariki,
food pairingu, pridelavi vina, pravilih
degustacije, senzoriki, postrežbi,
pogrinjku in bontonu pri mizi.
Petrol klub cena:
100 Zlatih točk + 297,50 €
Redna cena: 350,00 €
www.sommeliermaster.si,
T: 041 334 944
Plačilo na Petrolu. Št.storitve 5723

Solna terapija,
MUS centri
5 x solna terapija za odrasle, 45
min. Solna terapija je blagodejna
za našo kožo, splošno počutje in
celoten imunski sistem človeka.

-15 %

-50 %

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 40,00 €
Redna cena: 80,00 €
www.mus.si,
T: 051 604 212

Informacije in rezervacije: T: 07 29 27 300,
Možno rezervirati tudi novoletne termine (30. 12. 2020 - 3. 1. 2021), z doplačilom.
Apartmaji Bedanc –
Kranjska gora

2 nočitvi za 4 osebe v
apartmajih na smučišču
Kranjska gora, brezplačno
zasebno parkirišče, brezplačno
zaključno čiščenje.

- 10 %

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

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 180,00 €
Redna cena: 200 €
www.digitalniturizem.com

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 147,00 €
Redna cena: 182 €
www.digitalniturizem.com

Apartmaji Zvoh – Krvavec

Gostišče Resje – Nemški
Rovt (Bohinjska Bistrica)

3 nočitve za 4 osebe v
apartmajih na smučišču
Krvavec, brezplačno zaključno
čiščenje, brezplačno javno
parkirišče je na voljo v bližini,
možnost uporabe otroške
posteljice.
Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 300,00 €
www.digitalniturizem.com

2 nočitvi za 2 osebi s
polpenzionom, pijača dobrodošlice,
zasebno parkirišče, otroci 0 - 2,99
bivajo brezplačno, če uporabljajo
obstoječe posteljne opcije.

- 19 %

- 28 %

Petrol klub cena:
30 Zlatih točk + 139,00 €
Redna cena: 192,00 €
www.digitalniturizem.com

Pri nekaterih ponudnikih je obvezna predhodna rezervacija. Pridružujemo si pravico spremembe ponudbe v skladu z NIJZ.
Aktualna ponudba vas čaka na www.petrol.si/oddihi

Po smučarske
vozovnice
na Petrol!
Priročno, enostavno
in na poti na
smučišče.
Na voljo smučarske
vozovnice za večja
slovenska in tuja
smučišča.

www.petrol.si/smucarske-vozovnice
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Še več izdelkov na www.eshop.si

Po darilne
bone na
Petrol
Več na
www.petrol.si/darilniboni,
kjer vas čaka več kot 100
darilnih bonov, med katerimi
boste zagotovo našli popolno
darilo za vsakogar.

Petrol
darilna kartica
Z darilno kartico Petrol
podarite tisto, kar si
vaši najdražji želijo.

*Darilno kartico lahko uporabite za nakupe vseh storitev
in izdelkov, ki jih ponujajo naša prodajna mesta.

Še več izdelkov na www.eshop.si
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*Velja na prodajnih mestih s
ponudbo Fresh in Fresh MINI.

FRESH
30 Zlatih točk

novo

4,

99 -18 %*
EUR

Redna cena: 6,09 EUR

Ajdov burek s slovensko
skuto + Smoothie, 0,5 l

Bl. št.: 257631 - s smoothie jagoda banana, 0,5 l
Bl. št.: 257633 - s smoothie mango banana, 0,5 l
Bl. št.: 257634 - s smoothie malina banana, 0,5 l
Bl. št.: 257635 - s smoothie jabolko ovseni kosmiči, 0,5 l
Bl. št.: 257637 - s smoothie malina jogurt, 0,5 l
Bl. št.: 257640 - s smoothie goji jagode maca, 0,5 l
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30 Zlatih točk

*Velja na prodajnih mestih s
ponudbo Fresh in Fresh MINI.

akcija
4,

49 -19 %*
EUR

Redna cena: 5,58 EUR

Sendvič pršut +
ReFresh Bezeg, 0,5 l

30 Zlatih točk

Bl. št.: 257645

3,

79 -22 %*
EUR

Redna cena: 4,88 EUR

Sendvič Fresh Poli +
ReFresh Breskev, 0,5 l

30 Zlatih točk

Bl. št.: 257646

3,

99 -24 %*
EUR

Redna cena: 5,28 EUR

Sendvič z mozzarello
+ ReFresh
Limona/Limeta, 0,5 l
Bl. št.: 257647

petrol.si/fresh

MAXIMALNA
ŽIVLJENJSKA
DOBA MOTORJA
PODARJAMO
DVOJNE
ZLATE TOČKE

Ugodnost velja ob točenju
goriva Q Max iQ Diesel za vse
člane Petrol kluba v času od
10. 11. 2020 do 31. 1. 2021.
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