Velja od 15. 4. do 15. 6. 2021 oziroma do odprodaje zalog.

Petrol klub katalog

Petrol klub in Žiher hiše nagrajujeta

S klikom do
sodobne hiše
SmartHouse
Potegujte se za svoj novi dom
s pravo energijo. Sodelujte na
www.petrol.si/zadeni-hiso
Vrednost nagrade

74.990 €

Slika je simbolična.
Več na strani 12.
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Izdelek/storitev je mogoče predhodno naročiti zgolj na določenih
bencinskih servisih, pri čemer naročanje ni potrebno za izdelke/
storitve, ki so del rednega asortimenta. Če izdelka na bencinskem
servisu ni na zalogi, bo kupec lahko napoten na najbližji bencinski
servis ali pa bo lahko podal naročilo na danem bencinskem servisu.
Brezplačna dostava do vrat objekta ob predhodnem naročilu in
plačilu na bencinskem servisu.
S potrdilom Petrol kluba izkoristite in poravnate ugodnost pri
izbranem zunanjem partnerju.
Obročno odplačevanje 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.

do

70%

popusta

Z vsakim postankom
do več topline
Zbirajte nalepke in prihranite! S Petrol klub kartico še hitreje!

Akcija traja od 12. 4. do 1. 8. 2021.
www.petrol.si/svilanit

1. Cene so v evrih in vključujejo DDV. Ne glede na število fotografijVisokokakovostna
veljajo cene za en kos izdelka oz. eno
storitev, razen če ni v katalogu izrecno navedeno drugače. Cene veljajo od 15. 4.goriva
2021 do 15. 6. 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. Zlata cena ali Petrol klub cena je redna maloprodajna cena izbranega izdelka, ki je znižana za označen
odstotek popusta oz. nominalno vrednost, izraženo v EUR za imetnike Petrol klub kartic. Če so zraven
zapisane tudi Zlate točke, pomeni, da imetnik PKK s predložitvijo svoje Petrol klub kartice ob nakupu in
plačilu izbranega izdelka pridobi Petrol klub ceno ali Zlato ceno v zameno za zahtevano število Zlatih točk.
3. Fotografije v katalogu so simbolične.
4. Popusti in druge ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Ob nakupu izdelka/storitve kupec ni upravičen do
Zlatih točk, izjema je zgolj nakup energentov iz kataloga.
5. Odstotki so zaokroženi na cela števila.
6. Pridržujemo si pravico do morebitnih nenamernih napak v tisku.
7. Reševanje reklamacij poteka v skladu z veljavno zakonodajo RS.
8. Informacije o uporabi Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice najdete v pripadajočih
splošnih pravilih, objavljenih na: www.petrol.si/petrol-klub/kartica-zvestobe.
9. Ponudba iz Petrol klub kataloga je, upoštevajoč relevantne oznake glede naročanja in dostave blaga/
storitev, cen in popustov, na voljo na prodajnih mestih in/ali Energetskem centru Petrol in/ali spletni
trgovini eShop. Ponudba ne velja v trgovinah HopIN.
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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.

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.
Samsung QLED 4K Ultra HD 50Q60TAU
Smart TV, 126 cm diagonala
4K UHD 50Q60TAU televizor z izjemno ločljivostjo 3840×2160,
velikostjo zaslona 126 cm (50''), tehnologijo HDR (HDR10+,
HLG, Quantum HDR), sprejemnikom DVB-T2CS2 in procesorjem
Quantum Procesor Lite za izjemno kakovost slike. Opremljen je z
Wi-Fi in Bluetooth povezljivostjo. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264388

- 25 % 200 ZT

574,99 €

Zlata cena

Redna cena 769,99 €

Chameleon pametna ura V28
Odlična ura v dveh barvah z 1,4'' TFT zaslon na dotik. Meri srčni
utrip, tlak, spanje, RAVEN kisika v krvi, športne dejavnosti in
korake. Prejema obvestila z mobilnika. Baterija deluje od 6 do 8
dni. Priložene polnilne klešče. Garancija 1 leto.
Bl. št.: 250755 - roza-zlata
Bl. št.: 250753 - črna

- 49 % 50 ZT

27,90 €

Zlata cena

Redna cena 54,90 €

Pralni stroj Electrolux EW6F328WU

Robotski sesalnik iRobot® Roomba® e6198

Zmogljivost pranja 8 kg, hitrost ožemanja 1200 obratov,
energijski razred E, glasnost med ožemanjem 77 db, tehnologija
Fuzzy Logic, prilagajanje programa količini perila, zamik vklopa,
varovalo za otroke. Dimenzije v cm (Š x V x G): 60 x 85 x 54,7.
Garancija: 2 + 3 leta prek spletne registracije
www.electrolux.si/5-let-garancije

Roomba e6 je primerna za čiščenje osrednjega prostora. Zaradi
svoje čistilne tehnologije je primerna za vse vrste trdih tal, tudi
preprog. Primerna je za uporabnike s hišnimi ljubljenčki, saj filter
zadrži 99 % prahu v velikosti do 1 mikrona. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 9 obrokov.

Možnost plačila
na 10 obrokov.
Bl. št.: 216666

- 33 % 200 ZT

Bl. št.: 264064

- 25 % 200 ZT

374,00 €

299,90 €

Redna cena 559,00 €

Redna cena 399,90 €

Zlata cena

Zlata cena

Pomlad je tu

Plinski žar ELP 615 in
plin v 10 kg jeklenki Plindom

- 32 % 10 ZT

114,00 €

Lastnosti žara:
• velikost žar plošče: 58 x 45 cm
• železna plošča, debelina: 5 mm
• noge
• odlagalna polička
• dvojni gorilnik

Zlata cena

Redna cena 167,70 €

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 144132

Cene veljajo ob zamenjavi prazne rumene ali rdeče jeklenke za polno.
V primeru, da kupec nima prazne jeklenke, je potrebno plačilo kavcije.
V primeru, da ima kupec prazno oranžno jeklenko, pa je potrebno
doplačilo kavcije.

Lesno oglje Forest Premium, 3 kg

Briketi lesnega oglja Forest Premium, 3 kg

Oglje je pakirano v vreči z vsebino 3 kg. Uporabljamo ga
za pripravo žerjavice pri žaru, v kaminu ali odprtih kuriščih.
Zagotavlja dolgo žarenje in optimalno razporeditev toplote. Je
certificirano po standardu FSC in skladno z uredbo Reach. Oglje
presega vrednosti po standardu DIN EN 1860-2.
Bl. št.: 259465

Briketi lesnega oglja so visoke kakovosti in zagotavljajo
dolgotrajno in enakomerno intenzivnost gorenja. So certificirani
po standardu FSC in skladni z uredbo Reach. Briketi lesnega oglja
presegajo vrednosti po standardu DIN EN 1860-2.
Bl. št.: 259466

- 11 % 10 ZT

- 11 % 10 ZT

3,10 €

3,10 €

Zlata cena

Zlata cena

Redna cena 3,49 €

Redna cena 3,49 €

Suha bukova drva na paleti
Bukova drva so naložena v paleti 1 x 1
x 1,8 m. Polena so nasekana na dolžino
33 cm. Vlažnost polen ≤ 25 %. Volumen
palete je 1,7 prostorninskega metra.

Vžigalne kocke Forest,
brez vonja

NOVO

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

Možnost plačila na 6 obrokov.
Bl. št.: 263908

- 4%

0 ZT

199,00 €

Zlata cena

Redna cena 209,00 €
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- 12 % 10 ZT

0,69 €

Zlata cena

Redna cena 0,79 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Prenosni žar na oglje bo popestril vsak piknik in navdušil gurmane,
ki vedo, kako okusna je hrana, pripravljena na oglju. Prenosni žar
je narejen iz trpežnega in kakovostnega jekla. Prednost: dolga
življenjska doba. Posoda in pokrov sta premazana še z emajlom.
Garancija : 2 leti.

Žar na oglje MG913
Žar posoda za pečenje, jeklo, dvojni emajli, premer 42 cm, višina
72 cm, s kolesi in spodnjo polico, nadzor pretoka zraka, rešetka iz
kromiranega jekla. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 223840

Pomlad je tu

Prenosni žar na oglje ROSMARINO
BLACKSMITH II, 44, črn, 49 x 61,5 x 97,5 cm

Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 264443

- 49 % 100 ZT

84,90 €

Zlata cena

Redna cena 166,65 €

Plinski žar ELP 410 z nogami, železna
plošča
Družinski plinski žar za peko na prostem. Dimenzije: 37 x 45 cm.
Trojni gorilnik. Moč: 5,4 kw. Poraba plina: 387g/h. Teža: 11 kg.
Slovenski proizvod. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 100595

- 21 % 10 ZT

28,90 €

Zlata cena

Redna cena 36,90 €

Viseči žar tri v enem, višina 150 cm
Viseči žar sestavljajo teleskopsko stojalo, ki se zloži, pocinkana
mrežica in litoželezna posoda. Posoda se lahko uporablja za
kuhanje ali cvrtje in je debela 0,5 cm. Višina žara je 150 cm,
premer posode 40 cm. Pri žaru se na posodo položi pocinkana
mreža skupnega premera kuhalne površine 51 cm. Višina kuhanja
je od 320 do 660 mm. Celoten žar je v klasični črni barvi in ima
samo 4,76 kg teže.
Bl. št.: 264458

- 35 % 50 ZT

51,90 €

Zlata cena

Redna cena 79,90 €

Kamin za prižiganje Rosmarino BSMT II
Pripomoček za prižiganje vročega oglja in briketov. Iz trpežne in
obstojne kovine. Primeren za prižig vseh tipov briketov in oglja.
Enostavno čiščenje pod tekočo vodo.
Bl. št.: 264439

- 50 % 10 ZT

- 31 % 50 ZT

54,90 €

Zlata cena

Redna cena 80,00 €

Električna podpeka pečica M401TC, 40 cm,
bordo rdeča
Za odlično pečeno hrano izpod peke uporabite to unikatno
rešitev. Lahko jo uporabljate tudi kot običajno pečico za peko
različne hrane. Dva grelnika omogočata enakomerno peko,
na termostatu pa lahko izbirate poljubno temperaturo za peko
posameznih jedi. Skupna moč: 1200 W. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 264462

- 32 % 50 ZT

12,49 €

66,90 €

Redna cena 24,98 €

Redna cena 99,00 €

Zlata cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Zlata cena
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Pomlad je tu

Vrtna lopa Oakland Keter 754, siva

Ležalnik Jaipur Keter z blazinami, grafit

Stabilna, ojačana jeklena konstrukcija. Trdna streha. Široka dvojna
vrata (vrata na zaklepanje za večjo varnost). Vključuje trdno talno
ploščo in nosilce za dve opcijski polici (nista priloženi). Možnost
barvanja lope v skladu z barvnimi željami. Ne gnije, rjavi ali bledi.
Dimenzije: 210 x 124,8 x 253 cm. Teža: 91 kg. Garancija: 10 let.

Tesktura, ki spominja na ratan. Pametna zasnova omogoča,
da se ležalnik zloži v kvader, velikosti 1/3 ležalnika. Prilagojeno
4-stopenjsko naslonjalo prispeva k visokemu udobju uporabe
Odporen na vremenske vplive in UV sevanje. Dimenzije: 187 x 58,2
x 29 cm. Teža: 8,79 kg. Barva: siva. Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 255331

Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 263969

- 15 % 200 ZT

797,90 €

Zlata cena

Redna cena 938,91 €

- 17 % 10 ZT

89,90 €

Zlata cena

Redna cena 109,00 €

Miza Salemo Keter

Komplet dveh stolov Salemo Keter Duo

Miza Salemo Keter s prostorom za shranjevanje blazin. Tekstura,
ki spominja na naravni ratan. Izdelek je odporen naneugodne
vremenske razmere. Dimenzije: 76 x 56 x 42 cm. Barva: siva. Teža:
6,4 kg. Garancija: 2 leti.

Sodobna, poenostavljena oblika. Komplet vsebuje dva prostorna
fotelja, ki ju lahko kombinirate z drugim pohištvom iz linije Salemo.
Tekstura, ki spominja na naravni ratan. Izdelek je odporen na
neugodne vremenske razmere. Dimenzija stola: 74 x 67 x 76 cm.
Barva: siva. Garancija: 2 leti

Bl. št.: 264477

Možnost plačila na 4 obroke.
Bl. št.: 264476

- 21 % 10 ZT

29,90 €

129,90 €

Redna cena 38,00 €

Redna cena 169,90 €

Zlata cena
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- 23 % 50 ZT
Zlata cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Lesen vrtni stol z blazino za glavo

Lesena vrtna mizica

Lesen vrtni stol z dodatkom blazinice iz jute. Stol je vezan z vrvjo
in je hitro zložljiv ter primeren za takojšnjo shrambo, ki ne zavzema
veliko prostora. Stol je zanimive in moderne oblike, primeren za vrt
ali teraso. Višina hrbtnega dela stola: 95 cm, dimenzije sedala: 50
x 36 cm. Stol ni sestavljen, priložena navodila pa omogočajo, da ga
v skladu z navodili enostavno sestavite in se prepustite njegovemu
udobju.

Lesena vrtna mizica je vezana z vrvjo in je primeren dodatek k
lesenemu vrtnemu stolu ali kot samostojna mizica za vsakodnevno
zunanjo ali notranjo uporabo. Višina mizice: 39 cm. Dimnezije
zgornje površine: 40 x 40 cm.

Pomlad je tu

Bl. št.: 201780 - natur
Bl. št.: 164818 - barva oreha

Bl. št.: 200480 - natur
Bl. št.: 163866 - barva oreha

- 36 % 50 ZT

49,99 €

Zlata cena

Redna cena 79,00 €

- 38 % 10 ZT

30,90 €

Zlata cena

Redna cena 50,00 €

Igralna hiška Magic Villa (Čarobna vila) Keter

Otroška mizica Creative Keter z 2 stoloma

Natančna izdelava in trdna konstrukcija omogočata namestitev
hiše na vrtu. Otroku nudi prostor za igranje in zabavno učenje.
Visokokakovostna umetna masa zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Izdelek je enostavno sestaviti in čistiti. Dimenzije: 169 x 110 x 126
cm. Teža.16,5 kg. Barva: svetlo zelena-roza. Garancija: 2 leti.

Izjemno udobna kreativna miza z dvema stolčkoma. Spodbudi
domišljijo otrok in naredi druženje bolj prijetno. Izdelek lahko
postavite v otroško sobo ali pa kar na teraso ali vrt. Posebne
odprtine za različna pisala omogočajo lepo organizacijo
ustvarjalnega delovnega prostora. Stabilna konstrukcija iz
visoko kakovostnih plastičnih materialov zagotavlja dolgotrajno
funkcionalnost Mizica Creative play. Dimenzije: 79 x 56 x 50 cm.
Teža: 4,9 kg. Barva: zelena in turkizna. Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 264464

Bl. št.: 264438

- 15 % 50 ZT

114,90 €

Zlata cena

Redna cena 136,42 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 16 % 10 ZT

34,99 €

Zlata cena

Redna cena 41,90 €
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Pomlad je tu

Električna kosilnica Black+Decker
BEMWH551, 1200 W

Električne škarje za živo mejo Black+Decker
BEHTS551, 650 W

Kosilnica ima inovativno delovanje. Premika se po zračni blazini
in drsi po vaši trati v katerokoli smer. Optimalen nadzor zagotavlja
kovinsko držalo. Primerna je tudi za košenje pobočji in neravnih
površin. Moč: 1200 W, dolžina reza: do 30 cm, višina reza: 3 mm,
nastavitev višine reza: 20–40 mm. Garancija: 2 leti.

Zmogljivo rezanje in velika moč rezanja: 650 vatov, dolžina rezila
60 cm in debelina reza 25 mm so idealni za velike žive meje.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 264435

Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 262214

- 42 % 50 ZT

64,90 €

Zlata cena

Redna cena 112,48 €

Bencinska kosilnica Villager ATLAS 3110 T
Bencinska kosilnica s 4-taktnim motorjem T6 OHV, samohodna,
prostornina motorja 146 cm3, širina košenja 42 cm, centralna
nastavitev višine košenja (6 stopenj), koš 40 l, namenjena za
površine do 800 m2. Garancija: 2 leti + 1 leto ob podaljšanju.
Možnost plačila na 6 obrokov.
Bl. št.: 264446

- 15 % 50 ZT

194,

90 €

Zlata cena

- 44 % 100 ZT

86,90 €

Zlata cena

Redna cena 157,32 €

Aku. kosilnica z nitjo Black+Decker
STC1820EPC, 18 V, 2,0 Ah
Akumulatorska kosilnica z nitjo z baterijo 18 V, 2,0
Ah. Premer reza (širina košnje) 28/38 cm, premer
nitke 9 mm, dolžina nitke 9 m. Čas delovanja 40
minut, čas polnjenja 5 ur. Kosilnica ima novo funkcijo
EasyFeed, ki podaljša nit s pritiskom na gumb na
ročaju. Opremljena je z ergonomskim ročajem in
teleskopsko palico, ki nudi udobno in dolgotrajno
delovanje. Kosilnici so dodani baterija, polnilnik ter
dodatna nitka. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 4 obroke.
Bl. št.: 222773

- 35 % 100 ZT

124,90 €

Zlata cena

Redna cena 229,90 €

Redna cena 194,85 €

Bencinska kosilnica REM POWER LMEm 5602
BSB Plus
Samohodna bencinska kosilnica REM POWER LMEm 5602 BSB Plus
je opremljena s 161cm3 motorjem Briggs & Stratton 775iS, ki deluje
z močjo 2,5 kW. Deluje na električni zagon z 12-V baterijo. Obdaja jo
robustno kovinsko ohišje. Širina košnje je 56 cm. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 244686

- 31 % 200 ZT

429,90 €

Zlata cena

Redna cena 630,00 €
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Še več izdelkov na www.eshop.si

Večnamenski brusilnik BOSCH PSM 100 A
+ kovček

Napetost aku.:18 V, kapaciteta aku.: 3,0 Ah, razpon vpen. glave:
1,5–13 mm, hitri polnilnik, 2 × aku. (18 V/3,0 Ah), plastičen kovček.
Vrtalnik ima kovinsko zasnovo zobnikov, 21 stopenj za nastavitev
zateznega momenta, opremljen z LED delovno lučko. Garancija: 1
leto, ob registraciji na spletni strani makita.si, skupno 3 leta.

Vsestranski brusilnik PSM 100 A je idealna izbira za preprosta
običajna opravila brušenja. Tehnične specifikacije: nazivna moč:
100 W, brusilna površina: 104 cm2, št. nihajev: 26.000 min-1,
ekscentričnost: 1,4 mm, teža: 0,9 kg. Komplet vsebuje: 3 x
brusilni list, kovček. Garancija: 2 leti + 1 leto (ob registraciji na
portalu MyBosch).

Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264461

- 34 % 200 ZT

309,90 €

Zlata cena

Redna cena 470,92 €

Akumulatorski komplet BOSCH v kovčku:
Vrtalni vijačnik GSR 120-LI + svetilka GLI
12V-300
GSR 120-LI: št. vrtljajev (1./2. stopnja): 0-400/1.500 /min, vrtilni
moment (trdo/mehko): do 30/14 Nm, najv. premer vrtanja v les/jeklo:
20/10 mm, najv. premer vijačenja: 8 mm, teža: 0,8 kg. GLI 12V-300:
čas delovanja: 180 min/Ah, teža: 0,15 kg, svetilnost: 300 lumnov.
Komplet vsebuje: 2x baterija GBA 12V 2,0 Ah, polnilnik GAL 12V-20,
kovček, vijačni nastavek. Garancija: 1 leto + 2 leti (ob registraciji na
spletni strani Bosch Professional).
Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 264479
%

- 26

50 ZT

109,90 €

Zlata cena

Redna cena 149,99 €

Pomlad je tu

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik MAKITA
DHP483RFE

Bl. št.: 264483

- 26 % 10 ZT

49,90 €

Zlata cena

Redna cena 67,99 €

60-delni komplet svedrov in vijačnih
nastavkov Bosch X-Line Classic
60-delni komplet svedrov in vijačnih nastavkov X-Line Classic vsebuje
pribor najpogostejših dimenzij za vsako nalogo.
Komplet vsebuje: 8 svedrov za kovino HSS, 6 svedrov za kamen, 7
svedrov za les, 10 vijačnih nastavkov (50 mm), 20 vijačnih nastavkov
(25 mm), 6 natičnih ključev, adapter za natični ključ, univerzalno
magnetno držalo, grezilo.
Bl. št.: 264485

- 21 % 10 ZT

29,90 €

Zlata cena

Redna cena 38,06 €

Visokotlačni čistilnik LAVOR Ninja 120,
2 programa, 1700 W

Visokotlačni čistilnik Black + Decker
PW2000TX, 150 barov, 2000 W

Vsestranskost in majhna teža sta glavni značilnosti Ninja 120. Trije
bati, aluminijasta glava črpalke z vgrajenim obvodnim ventilom.
Sistem samodejnega ustavljanja. Prostor za shranjevanje dodatkov.
Nosilec cevi. Dolžina cevi: 4 m, pretok: 360 l/h, delovni tlak (bar):
120, delovni tlak (MPa): 12. Garancija: 2 leti.

Ima tri aksialne stiskalnice in visokotlačno cev, zaradi česar je
idealen stroj za čiščenje. Vodo lahko tudi preizkusite pred uporabo
s preizkusnim vodnim filtrom. Tehnični podatki: 220-240 V, 440 l/h
max, 150 bar max, 2000 W, 50 °C mas. Dimenzije: 350 x 330 x
765 mm. Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 264459

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 264433

- 46 % 100 ZT

- 38 % 100 ZT

79,99 €

119,99 €

Redna cena 148,55 €

Redna cena 195,96 €

Zlata cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Zlata cena
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Skupaj ustvarjamo
nizkoogljično
prihodnost

Naj moč vetra,
sonca, vode in
zemlje poganja
in ogreva tudi
vaš dom
S celovitimi energetskimi rešitvami
izboljšujemo učinkovitost doma in
skrbimo za manjše stroške.
Z okolju prijazno oskrbo iz obnovljivih
virov pišemo lepši jutri. Od Primorske
do Prekmurja smo tako z več kot
2.000 toplotnimi črpalkami
in 650 sončnimi elektrarnami
nadgradili več kot 2.650 slovenskih
gospodinjstev.
Energetske rešitve na ključ
Obročno odplačevanje brez obresti

www.petrol.si/skupaj
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Obiščite
www.petrol.si/zadeni-hiso
in sodelujte v prijetnem
kvizu, ki vas popelje v žreb
za sodobno hišo
SmartHouse Žiher.

Vrednost nagrade

74.990 €

Dom s pravo energijo,
SmartHouse Žiher s Petrol
energetskimi rešitvami.

Električno kolo Leader Fox Latona 26''
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Baterija kolesa: LG 36 V/13 Ah - Li-ion, 468 Wh, BMS,
hitrost do 25 km/h,
doseg od 80 do 100 km,
obremenitev do 120 kg,
platišča 26'',
velikost okvirja 16,5'' in 18'',
teža 23 kg,
modelsko leto 2020.

•
•
•
•
•

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

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

- 295,00 € 50 ZT

1.295,00 €

- 604,52 € 50 ZT

1.799,00 €
Zlata cena

Zlata cena

10 × 129,50 €

Za ogrevanje sanitarne vode,
300-litrski bojler,
možnost priklopa dodatnega vira,
energetska učinkovitost A+,
tudi v 230 l izvedbi.

2

Obrokov brez obresti

Redna cena 1.590,00 €
Bl. št: 246229

Vsa električna kolesa je mogoče videti in preizkusiti
v Energetskem centru v Ljubljani.

i

24 × 74,96 €

Obrokov brez obresti

Redna cena 2.403,52 €
*MODEL: ZSW Plus 300 (1), blagovna številka: 229876

080 22 34

2 i

Klimatska naprava VOX*,
3,2 kW z montažo

Klimatska naprava Panasonic*,
3,5 kW z montažo

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Za hlajenje in dogrevanje prostorov,
moč (hladilna/grelna): 3,2 kW/2,7 kW,
energetska učinkovitost (hlajenje/gretje): A++/A+,
WiFi – upravljanje na daljavo preko mobilnega telefona,
hladilno sredstvo R32.

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

Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
moč (hladilna/grelna): 3,4 kW/3,84 kW,
energetska učinkovitost (hlajenje/gretje) A+ / A+,
WiFi – upravljanje na daljavo prek mobilnega telefona,
hladilno sredstvo R32,
delovanje do -15°C.

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

- 335,06 € 50 ZT

- 247,15 € 50 ZT

600,00 €

751,85 €

Zlata cena

Zlata cena

10 × 60,00 €

10 × 75,19 €

Obrokov brez obresti

Obrokov brez obresti

Redna cena 935,06 €

Redna cena 999,00 €

*MODEL: IVA5-12JR, blagovna številka: 225911

*MODEL: CS/CU-PZ35VKE, blagovna številka: 246565

Klimatska naprava Daikin PERFERA*,
3,5 kW z montažo

Klimatska naprava Mitsubishi
Electric AP*, 3,5 kW z montažo

• Za hlajenje in ogrevanje prostorov,
• moč (hladilna/grelna): 3,4 kW/4,0 kW,
• energetska učinkovitost (hlajenje/gretje): A+++/A+++,
• predvgrajen WiFi vmesnik – upravljanje na daljavo preko
mobilnega telefona,
• aplikacija za oddaljeno upravljanje naprave preko Google
asistenta oz. Amazonove Alexe
• hladilno sredstvo R32.

•
•
•
•

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

- 292,45 € 50 ZT

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

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

- 240,66 € 50 ZT

1.299,68 €

1.116,05 €

10 × 129,96 €

10 × 111,61 €

Zlata cena

Obrokov brez obresti

Redna cena 1.592,13 €
*MODEL: FTXM35R/RXM35R, blagovna številka: 263834

Ob nakupu katerekoli klimatske naprave lahko sodelujete
v žrebu za klimo. Več na www.petrol.si/osvojiklimo

Zlata cena

Obrokov brez obresti

Redna cena 1.356,71 €
*MODEL: MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG, blagovna številka: 253374

080 22 34

PRODAJNI
HIT

EUOC9GREEN

- 40 % 200 ZT

172,

WQ61-46DB

90 €

Možnost plačila na
5obrokov.
Bl. št.: 264075

Zlata cena

Redna cena 289,90 €

65
dB

5-koračna filtracija
nivo filtracije 99,99%

Glasnost

Moč baterije

Izdelan iz 70%
recikliranega
materiala

18V HD Li-ion
Čas sesanja

do 45 min

AeroPro
nastavki

AUTO BRUSH ROLL CLEAN
samodejno čiščenje krtače

- 35 % 100 ZT

Aluminijasta
teleskopska
cev

155,90 €

Možnost plačila na
6 obrokov.
Bl. št.:264076

Zlata cena

Redna cena 239,90 €

Z nakupom sesalnika WQ61-46DB si v obdobju
od 1.3. do 15.5.2021 pridobite pravico do
45-dnevnega brezplačnga testnega obdobja.

Z nakupom sesalnika EUOC9GREEN si v obdobju od
1.3. do 15.5.2021 ob spletni registraciji nakupa pridobite pravico do darila.

Poletje
Poletje
ohladite
ohladite
ss klimo!
klimo!
Ob nakupu sodelujete
v žrebu za klimo

Klimatska naprava Mitsubishi Electric LN 3,5 kW,
model MSZ-LN35VG2 + MUZ-LN35VG2 3,5 kW.
Razred sezonske učinkovitosti hlajenja/ogrevanja:A+++/A+++
Slika je simbolična.
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Brezžični pokončni sesalnik Rowenta
X-Pert 3.60 RH6973WO

Hladilnik s spodnjim zamrzovalnikom LG
GBB71PZEFN

Čiščenje v eni potezi, od stropa do tal, s krtačo z LEDlučko. Čas delovanja: do 45 min. 22-V litijeva baterija
za dolgotrajno delovanje. Izredno zmogljiv motor s
ciklonsko tehnologijo. Dodatki: stenski nosilec, ščetka
za žival. dlako, nastavek za reže. Garancija: 2 leti.

Hladilnik s spodnjim zamrzovalnikom LG GBB71PZEFN v srebrni
barvi. Višina hladilnika: 186 cm. Skupno njegova prostornina
znaša 341 litrov. Spada v energijski razred D. Garancija: hladilnik
2 leti in 10 let garancije na kompresor.
Možnost plačila na 10 obrokov.

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 264355

Bl. št.: 264061

LG

GBB71PZEFN

Gospodinjstvo

D

214 kWh/annum

234 L

MEZ63939904

107 L

- 45 % 200 ZT

36dB

CD

AB

- 10 % 100 ZT

114,90 €

629,00 €

Redna cena 209,90 €

Redna cena 699,00 €

Zlata cena

Zlata cena

Kombinirani hladilnik VOX KG 2600

Ameriški hladilnik Samsung RF50K5920S8

Energijski razred: A+. Prostornina hladilnika: 187 l. Prostornina
zamrzovalnika: 40 l. Dimenzije (VxŠxG): 1440 x 540 x 595 mm.
Priložen pladenj za izdelavo ledu. Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 6 obrokov.

Štirivratni No Frost ameriški hladilnik s cono svežine, ki nudi
idealno okolje za konzerviranje mesa in rib, ohranja jih na
optimalni temperaturi, da ostanejo sveži in imajo najboljši
možni okus. Zamrzovalni del, možnost izbire namena. Mere
(ŠxVxG): 79,5 x 192 x 74,5 cm. Garancija: 2 leti + podaljšanje
na 5 let prek spletne prijave www.samsung.com/si/offer/5ywpromo-2021/
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264065

Bl. št.: 198426

KG2600

2010/1060

- 17 % 50 ZT

- 17 % 200 ZT

198,99 €

1159,00 €

Redna cena 239,99 €

Redna cena 1399,00 €

Zlata cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Zlata cena
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Pralni stroj Bosch Serie l 4
WAN24062BY, 7 kg, 1200 o/min

Popolnoma vgradni pomivalni stroj Bosch
Serie | 2 SMV2ITX16E

EcoSilence Drive™ inverter motor: tiho delovanje in
odlična vzdržljivost, z 10-letnim jamstvom na motor ob
registraciji aparata. Funkcija SpeedPerfect: popolnoma
čisto perilo v do 65 % krajšem času. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264341

Extra Dry: dodatna funkcija za temeljito sušenje posode,
funkcija povezljivosti Home Connect, tišina na zahtevo, funkcija
»priljubljeno«: do najljubše kombinacije z enim dotikom, InfoLight
lučka za označitev delovanja. Garancija: 2 leti.

Bosch

Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264345

WAN24062BY

A
B

D

69

kWh

SMV2ITX16E

A
B
C
D
E
F
G

100

E
92

7.0

kg

3:20

45

kWh

100

L

12

x

10,5

L

74dB
ABCD

50dB

4:30

- 16 % 100 ZT

AB

CD

2019/2017

ABCDEFG

2019/2014

Gospodinjstvo

Bosch

C
D
E
F
G

- 13 % 100 ZT

359,00 €

399,00 €

Redna cena 429,00 €

Redna cena 459,00 €

Zlata cena

Zlata cena

Pralno-sušilni stroj HOOVER HD
495AMBS/1-S

Prostostoječi pomivalni stroj Electrolux
ESF5206LOW

Pralno-sušilni stroj HOOVER HD 495AMBS/1-S, 9 + 5 kg, 1400
obratov/min, Eco Power inverter motor, mere (Š x V x G): 600 x
850 x 530 mm. Garancija: 2 + 3 leta prek spletne registracije
www2.hoover.si/jamstvo/.
Možnost plačila na 10 obrokov.

Število programov 5, število temperatur 3, zamik vklopa 3
h, sistem sušenja: tehnologija AirDry, energijski razred F, 13
pogrinjkov, bele barve, glasnost 49 db. Zunanje mere (V x Š
x G) v cm: 85 x 60 x 62,5. Garancija: 2 + 3 leta prek spletne
registracije www.electrolux.si/5-let-garancije
Možnost plačila na 10 obrokov.

Bl. št.: 264066

Bl. št.: 237859

- 35 % 200 ZT

- 30 % 200 ZT

579,00 €

349,90 €

Redna cena 899,90 €

Redna cena 499,90 €

Zlata cena

16

Zlata cena
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Zunanji sušilnik Vileda Sunshine Premium
Zložljivo zunanje stojalo za sušenje perila z nastavljivo višino od
1,6 do 1,9 m. Idealno za večje kose perila – 40 m sušilne površine
(do 3 pralni stroji). Vsak krak z nastavkom za obešalnik. S talnim
tulcem in UV-odporno zaščitno prevleko. Garancija: 3 leta.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 264179

- 41 % 50 ZT
Gospodinjstvo

69,99 €

Zlata cena

Redna cena 119,99 €

Likalna deska Colombo EASY
Likalna deska Colombo EASY, likalna površina 110 x 32 cm,
4 nastavitve višine. Maksimalna višina 88 cm, prevleka iz
100 % bombaža.
Bl. št.: 257515

Ultramax komplet Vileda –
čistilnik z vedrom
Komplet čistilnika Ultramax z ročajem in prevleko
ter vedra Ultramax. Odstrani več kot 99 % bakterij
samo z uporabo vode. Vedro Ultramax poskrbi
za ustrezno ožemanje prevleke – roke ostanejo
čiste in suhe. Za optimalno vlažnost za parket in
laminat.
Bl. št.: 85711

- 40 % 10 ZT

17,99 €

Zlata cena

Redna cena 29,99 €

UV-lovilec komarjev Chameleon
Lovilec privablja komarje z UV LED-svetlobo in lovi z zelo tihim
ventilatorjem, za delovanje ne potrebuje nobenih strupov. Je
ekološki in varen, brez neprijetnih vonjav, hrupa in dima. Z vgrajeno
baterijo deluje do 6 ur. Priložena naravna vaba. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 251221

- 52 % 50 ZT

19,99 €

Zlata cena

Redna cena 41,90 €

Svetilka LED, uničevalec insektov
ASA25MOSQ
Uničevalec insektov, komarjev. Privablja jih z UV-svetlobo in jih
uniči. Polnjenje z USB-vhodom, priložen kabel. Dovoljeno pranje z
vodo. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 264272

- 40 % 10 ZT

21,50 €

Zlata cena

Redna cena 35,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 30 % 10 ZT

26,30 €

Zlata cena

Redna cena 37,60 €
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Električna univerzalna ponev VORNER
VPQ-0517, 1500 W, ovalna

Indukcijska kuhalna plošča Tefal EVERDAY,
IH201812

Večnamenska ponev za pečenje, kuhanje, praženje, cvrtje,
dušenje. Primerno za ribe, šparglje in podobno. Notranji premaz
non-stick (proti prijemanju). Zunanja dimenzija posode: 3 x 28
cm, višina: 8 cm. Odstranljiv električni priključek s termostatom.
Moč: 1500 W. Garancija: 1 leto.

Programi za 6 načinov kuhanja: ročno, vroče mleko, juhe, pireji,
pečenje in cvrtje v olju. 9 nivojev kuhanja: od 450 do 2100 W.
Časovnik do 120 mm. Dno posode od 12 do 26 cm, digitalni
zaslon, indukcijska keramična plošča, enostavna za čiščenje.
Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 250788

Bl. št.: 264350

Gospodinjstvo

- 34 % 10 ZT

- 37 % 50 ZT

26,90 €

49,90 €

Redna cena 40,90 €

Redna cena 79,90 €

Zlata cena

Konvekcijska pečica s kuhalnima ploščama
Tefal Optimo, OF463830
Manjša pečica z 2 kuhalnima ploščama. Zmogljivost 32 l. 5
nastavitev pečenja (konvekcijsko, tradicionalno, žar, obračanje
na vodilu z žarom in s konvekcijskim pečenjem). 60-min.
časovnik. Termostat do 230 °C. Nastavki: pekač, mreža, komplet
za vrtenje. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 4 obroke.
Bl. št.: 264349

- 20 % 50 ZT

Zlata cena

Brusilnik nožev in 3 noži Delimano
Delimano Brava Extreme za varno, hitro, učinkovito in priročno
brušenje vseh vrst rezil. V setu boste prejeli brusilnik Brava
Extreme, večnamenski nož - 11 cm, nož za paradižnik - 11,5
cm in nož za lupljenje - 9 cm.
Bl. št.: 259993

- 45 % 10 ZT

134,90 €

10,99 €

Redna cena 169,90 €

Redna cena 19,99 €

Zlata cena

Zlata cena

Garnitura posode 7/1 081102 Neuss
Garnitura posode 7/1 priznane blagovne znamke CS Solingen iz
kakovostnega aluminija s procalon premazom proti prijemanju.
Sestava: posode s premerom 16, 20 in 24 cm s steklenimi pokrovi
in kozica premera 16 cm brez pokrova.
Bl. št.: 264308

- 55 % 50 ZT

35,90 €
Zlata cena

Redna cena 79,80 €
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Bombažna posteljnina Stove You

Iz kakovostnega 100-% bombažnega renforce platna. Enostavno
zapenjanje s priročno zadrgo. Moderen dizajn. Pralna pri 40 °C.
Material: 100 % bombaž. Certifikat OEKO-TEX.

Iz kakovostnega 100-% bombažnega renforce platna. Enostavno
zapenjanje s priročno zadrgo. Moderen dizajn z napisom. Pralna pri
40 °C. Material: 100 % bombaž. Certifikat OEKO-TEX.

Bl. št.: 264305 - 140 x 200, 50 x 70 cm
Bl. št.: 264306 - 200 x 200, 2 x 50 x 70 cm

Bl. št.: 264303 - 140 x 200, 50 x 70 cm
Bl. št.: 264304 - 200 x 200, 2 x 50 x 70 cm

140 x 200, 50 x 70 cm

- 42

%

10 ZT

22,99 €

Zlata cena

Redna cena 39,90 €

200 x 200, 2 x 50 x 70 cm

- 42

%

50 ZT

34,69 €

Zlata cena

Redna cena 59,90 €

140 x 200, 50 x 70 cm

- 42

%

10 ZT

22,99 €

Zlata cena

Redna cena 39,90 €

200 x 200, 2 x 50 x 70 cm

- 42 % 50 ZT

34,69 €

Zlata cena

Redna cena 59,90 €

Vzmeteno ležišče Hitex City Wave 20

Dormeo nadvložek Bianca

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.

Nadvložek Dormeo. Sestava: 3 cm zračne pene Ecocell® ter
1 cm prilagodljive spominske pene. Obdelava: CleanEffect®
proti bakterijam in pršicam. Tkanina: AirX na straneh za dodatno
zračnost. Protizdrsna spodnja stran.

Bl. št.: 258069 - 90 x 190 cm
200 Zlatih točk + 129,99 €, redna cena: 239,90 €
Bl. št.: 257955 - 90 x 200 cm
200 Zlatih točk + 129,99 €, redna cena: 239,90 €
Bl. št.: 257956 - 120 x 200 cm
200 Zlatih točk + 174,99 €, redna cena: 319,90 €
Bl. št.: 257957 - 140 x 200 cm
200 Zlatih točk + 208,90 €, redna cena: 379,90 €
Bl. št.: 257958 - 160 x 200 cm
200 Zlatih točk + 234,99 €, redna cena: 429,90 €
Bl. št.: 257959 - 180 x 200 cm
200 Zlatih točk + 259,99 €, redna cena: 479,90 €

Bl. št.: 264228 - 90 x 200 cm
50 Zlatih točk + 44,99 €, redna cena: 99,99 €

-45 %

-55 %

Bl. št.: 264231 - 140 x 200 cm
100 Zlatih točk + 62,99 €, redna cena: 139,99 €
Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 264233 - 160 x 200 cm
100 Zlatih točk + 71,99 €, redna cena: 159,99 €
Možnost plačila na 2 obroka.

Možnost plačila na 4 do 8 obrokov.

Še več izdelkov na www.eshop.si

19

Za dom

Bombažna posteljnina Ava

Kapsule za pranje perila Persil Discs
Regular, 38 pranj
Persil Discs 4 v 1 Regular – kapsule s 4 zmogljivimi lastnostmi.
Edinstvena encimska mešanica Persil deluje proti najbolj
trdovratnim madežem in vam zagotavlja izjemen rezultat čiščenja.
Hkrati pa zagotavlja svetlost, dolgotrajno svežino in nežno nego
vaših barvnih tkanin – 4 močne lastnosti v 1 kapsuli za globinsko
čiščenje.

Geli in praški za pranje perila Persil
Persil zagotavlja učinkovito odstranjevanje trdovratnih madežev.
Bl. št.: 264289 - Persil Regular gel za 70 pranj, 3,5 l
Bl. št.: 264291 - Persil Sensitive gel za 70 pranj, 3,5 l
Bl. št.: 264293 - Persil Freshness by Silan prašek za 60 pranj

Bl. št.: 232678

Gospodinjstvo

- 50 % 10 ZT

9,99 €

Zlata cena

Redna cena 19,99 €

Mehčalci za perilo Silan
Mehčalec za perilo Silan vaša oblačila naredi nežna ter na njih
pušča dolgotrajen svež vonj.
Bl. št.: 247991 - Silan Magic Magnolia, 2700 ml
Bl. št.: 254261 - Silan Fresh Sky, 2775 ml
Bl. št.: 182493 - Silan Sensitive, 2775 ml

- 42 % 10 ZT

3,99 €

Zlata cena

Redna cena 6,99 €

- 40 % 10 ZT

13,79 €
Zlata cena

Redna cena 22,99 €

Sredstvo za strojno pomivanje posode
Somat
Sredstva za strojno pomivanje posode Somat učinkovito
odstranjujejo trdovratne madeže in ostanke hrane.
Bl. št.: 262292 - Somat All in One Lemon 100 tablet
Bl. št.: 262293 - Somat Gold Gel Anti-grease 2 x 990 ml
Bl. št.: 262294 - Somat Gold 72 tablet

- 45 % 10 ZT

11,99 €
Zlata cena

Redna cena 21,99 €

Tekoči detergent Perwoll Renew

WC obešanke Bref, 3 x 50 g

Bogata formula je primerna za pranje vseh oblačil in za nego
vlaken. Če vas skrbi, da bi se vaša oblačila raztegnila, skrčila,
zbledela ali izgubila obliko, je to pravi izdelek za vas.

Bref obešanka vašo straniščno školjko čisti z vsakim izplakovanjem
in med izplakovanji.

Bl. št.: 200503 - Perwoll Advanced Black 4,05 L
Bl. št.: 244600 - Perwoll Renew & Blossom 4,05 L

- 40 % 10 ZT

8,99 €

Zlata cena

Redna cena 14,99 €
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Bl. št.: 232680 - Bref DeLuxe Magnolia 3 x 50 g
Bl. št.: 182499 - Bref Color Aktiv Fresh Flower 3 x 50 g

- 42 % 10 ZT

3,99 €

Zlata cena

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

Intimno milo Chilly Delicate, 250 ml
Hipoalergensko intimno milo Chilly Delicate 250 ml je obogateno z
naravnimi izvlečki Aloe in Hamamelisa.
Bl. št.: 145500

Old Spice, gel za prhanje, 2 x 400 ml /
Old Spice, dezodorant v stiku, 2 x 50 ml
Gel za prhanje za moške Old Spice čisti kožo in neprijetnim
vonjavam brez usmiljenja pokaže vrata. Dezodorant za moške Old
Spice premaga še tako trdovratne vonjave. Zahvaljujoč tehnologiji
dišave, ki ne izzveni, lahko v svojem svežem vonju uživate ves dan.
Bl. št.: 264300 - gel Whitewater
Bl. št.: 264298 - gel Captain
Bl. št.: 264307 - dezodorant Captain
Bl. št.: 264297 - dezodorant Whitewater

3,19 €

Zlata cena

Redna cena 3,99 €

- 28 % 10 ZT

4,99 €

Zlata cena

Redna cena 6,99 €

Gel za britje Gillette series Sensitive, 200 ml

Kondomi Durex, 12/1

Gillette Series Sensitive gel za britje za moške. Kožo ščiti pred
draženjem, pomirja in omogoča izjemno gladko britje.

Bl. št.: 212014 - Strawberry Emoji
Bl. št.: 212016 - Pleasure Me Emoji
Bl. št.: 135339 - Feel Thin

Lepota in zdravje

- 20 % 10 ZT

Bl. št.: 86355

- 21 % 10 ZT

2,99 €

Zlata cena

Redna cena 3,79 €

- 20 % 10 ZT

8,79 €

Zlata cena

Redna cena 10,99 €

Otroški čistilni robčki Bambo Nature

Pleničke Bambo Nature

Otroški vlažilni robčki za čiščenje kože po jedi in previjanju. Prijazni
do nežne otroške kože. Brez dišav in parabenov.

Pleničke Bambo Nature, na katere prisega vse večje število
okoljsko ozaveščenih staršev, vsebujejo le najkakovostnejše
sestavine in so prva otroška plenička na svetu s certificirano
okoljsko oznako Nordic Ecolabel.

Bl. št.: 139178

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

- 25 % 10 ZT

1,49 €

Zlata cena

Redna cena 1,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 25 % 10 ZT

9,70 €

Zlata cena

Redna cena 12,99 €
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50 ZT
40% popust
pri sklenitvi
zavarovanja
Specialisti ali
Specialisti+

Poskrbite že danes, da vam v primeru poškodbe ali bolezni ne bo treba predolgo
čakati na specialista. Postavite svoje zdravje na prvo mesto in si izberite zavarovanje,
ki vam najbolj ustreza:
Specialisti

• hiter dostop do specialista,
• hitro do zahtevne diagnostike (MR, CT, RTG …),
• brez doplačil za zdravila na beli recept.

Specialisti+

•
•
•
•
•

hiter dostop do specialista,
hitro do zahtevne diagnostike (MR, CT, RTG …),
brez doplačil za zdravila na beli recept,
hiter dostop do posega v enodnevni obravnavi,
hiter dostop do ambulantne rehabilitacije (npr. fizioterapije).

Člani Petrol kluba uveljavite 40% popust* s potrdilom ob sklenitvi zavarovanja
Specialisti ali Specialisti+ v vseh poslovalnicah Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
in pri pogodbenih partnerjih.

080 26 64

info@triglavzdravje.si

www.triglavzdravje.si

*Člani Petrol kluba za 50 Zlatih točk lahko pridobite potrdilo za 40% popust, ki velja ob sklenitvi za prvo leto trajanja zavarovanja Specialisti ali
Specialisti+. Popust se ne sešteva in se izključuje z ostalimi popusti, ki jih nudi Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

Zobna prha Philips SONICARE AIRFLOSS
HX8261/01
Zmogljivost: odstrani do 5-krat več zobnih oblog. Pozitivni vplivi
na zdravje – v samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni. Funkcija
samodejnega curka: celotna usta očisti v 30 sekundah.
Bl. št.: 264364
Možnost plačila na 2 obroka.

- 23 % 50 ZT

Bl. št.: 264059 - Darilni paket: električna zobna ščetka Oral-B
Vitality D100 Sensi Ultrathin + zobna krema Oral-B Professional
Gum & Enamel gratis.
Bl. št.: 264060 - Otroška električna zobna ščetka Oral-B Kids
Spider-Man.

- 28 % 10 ZT

64,99 €

21,49 €

Redna cena 84,99 €

Redna cena 29,99 €

Zlata cena
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Električna zobna ščetka Oral-B

Zlata cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Kodralnik Remington CI5700 Copper
Radiance 13–25 mm

Sušilnik las Remington AC5700 Copper
Radiance AC

Napredna keramična cev, prepojena z bakrom. 9 digitalnih
nastavitev temperature do 230 °C. 13–25 mm stožčasta cev.
Hitro segrevanje, pripravljen za uporabo v 30 sekundah. Funkcija
zaklepa temperature. Avtomatski izklop po 60 minutah. Stojalo za
zaščito. Garancija: 3 + 1 leto.

Napredna keramična mrežica, prepojena z bakrom. Moč: 2200
W/120 km/h. AC Motor kakovosti frizerskega salona. Ionsko
regeneriranje – 90 % več ionov*. 3 toplotne/2 hitrostni nastavitvi.
Zares hladno sušenje. Koncentrator za hitro sušenje. Difuzor.
Garancija: 3 + 1 leto..

Bl. št.: 264062

Bl. št.: 264063

29,99 €

Zlata cena

Redna cena 39,99 €

Panasonic brivnik ES-RT47-H503
3 neodvisne gibljive brivne glave. Vrtljiva brivna glava. Uporaba:
mokro ali suho britje. Vodoodporen. Nastavek za prirezovanje. 2
LED display. Polnjenje: 1 ura. Uporaba: 54 min. Zaobljena rezila.
Gibljiv trimmer. Ergonomska oblika. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 264079

- 25 % 10 ZT

33,70 €

Zlata cena

Redna cena 44,99 €

Moški strižnik Rowenta FOREVER SHARP,
TN6040F4

Strižnik z oblogo iz titana za dolgotrajno ostrino in delovanje. 3-V-1:
striženje, oblikovanje in britje s pomočjo petih glavnikov (1-2-3-5-6
mm) z nastavkom za zaščito kože. Litij-ionska baterija za 120
minut delovanja. Tehnologija Wet & Dry. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 264357

- 25 % 10 ZT

51,

99 €

Zlata cena

Redna cena 69,99 €

- 30 % 10 ZT

38,40 €

Zlata cena

Redna cena 54,90 €

Strižnik las Philips HC3505/15

Depilator Philips BRE710/00

Sistem za prirezovanje: tehnologija Trim-n-Flow. Širina rezilne
enote: 41 mm. Rezilo: rezila iz nerjavnega jekla. Število nastavitev
dolžine: 13. Natančnost (dolžina stopenj): po 2 mm. Možne
nastavitve dolžine: od 0,5 do 23 mm.

Enostavna uporaba, mokra in suha uporaba, brezžično. Lučka Opti-light. Ročaj v obliki črke S. Litij-ionska baterija. Čas uporabe:
do 40 minut. Polnjenje: 2-urno polnjenje.

Bl. št.: 264360

Bl. št.: 264363
Možnost plačila na 2 obroka.

- 32 % 10 ZT

- 30 % 50 ZT

16,99 €

62,99 €

Redna cena 24,99 €

Redna cena 89,99 €

Zlata cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Lepota in zdravje

- 25 % 10 ZT

Zlata cena
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Ročni metalec NERF Alpha Strike Wolf LR 1

Bacek Ewan

Ročni metalci Alpha Strike so popolni za prvo doživetje moči,
učinkovitosti in vznemirjenja, ki ga ponujajo ročni metalci priznane
blagovne znamke Nerf. V treh hitrih korakih vstavite, pripravite in
izstrelite puščice! Ne potrebuje baterij! Wolf LR 1 ročni metalec
ima vgrajen daljnogled, ki omogoča še bolj natančno ciljanje tarče.
Priloženo: 12 puščic NERF Elite iz prožne pene, z votlo konico.
Primerno za otroke, starejše od 8 let.

Ustavite jok svojega dojenčka, naj mirno zaspi v nekaj minutah.
Ewan je dragocen dar spanja. Prikupna plišasta igrača, ki v
kombinaciji z mehkim rožnatim sijem in 4 različnimi pomirjajočimi
zvoki (bitje materinega srca, maternice, dežja, harfe) pomirja
dojenčke in jim s tem pomaga, da hitro in mirno zaspijo. Nastavljiva
jakost zvoka in 20-minutni časovnik izklopa. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 264277

- 26 % 10 ZT

10,99 €

Zlata cena

Za najmlajše

Redna cena 14,99 €

Bl. št.: 264281- siv
Bl. št.: 264280 - vijoličen

- 30 % 10 ZT

27,99 €

Zlata cena

Redna cena 39,99 €

Avtosedež Freeon Karmafix, I, II, III

Chicco stol Pocket Snack

Avtosedež Freeon Karmafix – namenjen je otrokom od 9 do 36
kg (do 150 cm višine). Skupina I, II, III. Testiran po standardu
ECE R44/04. Isofix sistem pritrditve. Pettočkovni sistem
zapenjanja. Po višini nastavljivi ramenski pasovi in naslonjalo.
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 4 obroke.

S praktičnim prilagodljivim pladnjem, 3-točkovnim varnostnim
pasom in nastavljivo višino je odličen pripomoček za otroke od
starosti 6 mesecev naprej. Obremenitev do maksimalno 15
kg. Mere sestavljenega: 32 x 35,5 cm, mere zloženega: 36 x
11 cm.

Bl. št. 232921- črn
Bl. št. 230567- rdeč

- 25 % 50 ZT

148,90 €

Zlata cena

Redna cena 199,90 €

Avtosedež Viaggio 1-2-3 Via Crystal Black,
9–36 kg
Avtosedež Viaggio 1-2-3 Via zagotavlja varen prevoz otroka od
1. do 12. leta. Zasnovan je za avtomobile, ki so opremljeni s
priključki Isofix in pritrdilno točko Top Tether. Zagotavlja največjo
varnost in izjemno stabilnost. Garancija: 1 leto.

Bl. št. 246742 - oranžen
Bl. št. 254373 - temno siv

- 25 % 10 ZT

29,90 €

Zlata cena

Redna cena 39,90 €

Avtosedež Peg Perego Viaggio 2/3 Shuttle
Opremljen s priključki isofix, za težo 15–36 kg oz. višino
100–150 cm, namenjen otrokom med 3. in 12. letom starosti.
Garancija: 1 leto.
Bl. št. 250258 - Crystal Black
Bl. št. 250267 - Monza

Možnost plačila na 8 obrokov.
Bl. št.: 243446

- 21 % 100 ZT

249,90 €

Zlata cena

Redna cena 317,00 €
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- 21 % 10 ZT

59,90 €

Zlata cena

Redna cena 76,00 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Set teniških loparjev iz neoprena

Igra POP IT

Set teniških loparjev iz neoprena velikosti 54 cm vsebuje 2 loparja
in 2 različni žogici. Primerno za igro v vodi in na prostem. Primerno
za otroke, starejše od 3 let.

Nov hit! Čarobna igra Pop it sprošča stres, saj je pokanje plastičnih
mehurčkov prijetno in sproščujoče. Teh mehurčkov nikoli ne
zmanjka, saj igro samo obrnemo in lahko ponovno začnemo s
pokanjem. Kompaktna igra, ki jo lahko vzamete na pot, plažo, avto,
na počitnice ... Urjenje fine motorike. Barve in oblike ni mogoče
izbirati. Primerno za otroke, starejše od 3 let.

Bl. št.: 264287

Bl. št.: 263412

- 30 % 10 ZT

8,99 €

Zlata cena

Redna cena 12,99 €

Set za kegljanje
Otroški set za kegljanje. V setu je 10 kegljev in dve krogli za
metanje. Izdelano iz zelo kakovostnega plastičnega materiala.
Primerno za otroke, starejše od 3 let.

- 30 % 10 ZT

6,99 €

Zlata cena

Redna cena 9,99 €

Barvne krede, 50 kosov
Barvne krede v priročni embalaži, so idealne za risanje in pisanje
po asfaltu, betonu, lončenih površinah... V paketu 50 barvnih kred
v 6 različnih barvah. Primerno za otroke, starejše od 3 let.

- 30 % 10 ZT

8,99 €

Zlata cena

Redna cena 12,99 €

- 35 % 10 ZT

5,79 €

Zlata cena

Redna cena 8,99 €

Mehke kocke Clemmy, v vedru

Vodni baloni s pumpico, 250 kom

Set 20 mehkih Clemmy kock sestavlja 14 enojnih in 6 dvojnih
kock. Kocke za skladanje in igranje so mehke, varne, barvite in
narejene iz netoksičnih materialov. Kocke Clemmy spodbujajo
razvoj zaznavnih, domišljijskih in ročnih sposobnosti otrok. Kocke
so pralne. Primerno za otroke, starejše od 6. mesecev.

Vodni baloni se nahajajo v plastenki, ki je hkrati tudi črpalka za
vodne balone. Balone stresite iz plastenke, natočite čisto vodo,
zaprite plastenko in na vrh, kjer je luknjica, namestite balon.
S tlačilko ustvarite pritisk, nato pa pritisnite na ročko in balon
napolnite z vodo. Balon zavežite in vodne igre naj se začno.
Primerno za otroke, starejše od 3 let.

Bl. št.: 223347

Za najmlajše

Bl. št.: 264286

Bl. št.: 264276

Bl. št.: 225483

- 30 % 10 ZT

13,49 €

Zlata cena

Redna cena 19,49 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 30 % 10 ZT

6,99 €

Zlata cena

Redna cena 9,99 €
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Brezžični zvonec EMOS (P5728), 180 m,
52 melodij

Pametni dom Chameleon – paket Zaščita
doma

Brezžični zvonec EMOS (P5728) črne barve s funkcijo
avtomatskega povezovanja in dosegom 180 m. Set vključuje
notranjo enoto (80 x 80 x 23 mm) in vodoodporno tipko (72 x 42
x 20 mm). Zvonec ima 52 melodij in 5 nastavitev glasnosti (90
dB). Napajanje – notranja enota: 3 x AAA (baterije niso vključene);
tipka 1 x 12 V (A23). (baterija vključena). Enostavna in hitra
namestitev – tipko lahko preprosto prilepite na želeno podlago.
Garancija: 2 leti.

S tem paketom hitro in enostavno spremenite svoj dom v
pametnega in tako vstopite v svet avtomatizacije in varnosti
v svojem domovanju. Paket vsebuje: senzor vode, senzor
temperature in vlage s sireno, razdelilnik, vtičnico in infrardeči
vmesnik. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 263018

Bl. št.: 264413

- 28 % 10 ZT

9,99 €

Zlata cena

Redna cena 13,90 €

Mobilni telefon Maxcom MM426, telefon za
starejše
Maxcom MM426 je narejen za uporabnike, katerih osnovni
namen telefona je telefoniranje. Mobilni telefon ima velike tipke in
enostavne menije. Priložen je namizni polnilnik za lažje polnjenje.
Garancija: 2 leti.

99,99 €

Zlata cena

Redna cena 184,50 €

Pametni telefon Nokia 3.4 (3 GB/64 GB)
Izjemni fotoaparat s trojno kamero in nočnim načinom
ostrenja. Baterija z visoko zmogljivostjo 4000 mAh, čitalnikom
prstnih odtisov, prepoznava obraza, NFC, dual SIM in s FMsprejemnikom. Android 10 s podporo Andorid 11. Barva:modra.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 264454

Bl. št.: 254576

- 40 % 10 ZT
Multimedija

- 45 % 100 ZT

- 15 % 50 ZT

23,99 €

159,90 €

Redna cena 39,99 €

Redna cena 189,99 €

Zlata cena

Zlata cena

Sedalna vreča BEAN BAG
Sedalna vreča iz kakovostne tkanine z 245 l polnila. Narejena je
iz vodoodpornega materiala Shotex. Njegova čvrtost in debelina
zagotavljata vzdržljivost in odpornost izdelka.
Dimenzije: 120/Ø 90 cm.
Bl. št.: 257588 - zelena
Bl. št.: 257590 - siva
Bl. št.: 257589 - modra
Bl. št.: 257587 - rožnata

- 28 % 10 ZT

46,99 €

Zlata cena

Redna cena 65,99 €
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Full HD zaslon, Direct LED osvetlitev ozadja. Snemanje na
USB, predvajanje na USB. Ob nakupu darilo v obliki stenskega
nosilca za TV. Energijski razred A+ (stara oznaka po novi uredbi).
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 8 obrokov.
Bl. št.: 215020

- 35 % 100 ZT

LED TV VOX 40DSA311B, 102 cm diagonala
Ponaša se s Full HD sliko in ločljivostjo 1920 x 1080. Kakovosten
Direct LED Slim zaslon pa poskrbi za gledanje televizije v izjemni
ostrini, kontrastu in živahnih barvah. Energijski razred A+ (stara
oznaka po novi uredbi). Garancija: 3 leta.
Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 245094

- 55 % 100 ZT

259,99 €

179,99 €

Redna cena 399,99 €

Redna cena 399,99 €

Zlata cena

Brezžična tipkovnica s sledilno ploščico
OMEGA OKB004B za upravljanje pametnega
TV-ja
Brezžična tipkovnica je odlična rešitev za enostavno upravljanje
vašega televizorja. QWERTY tipkovnica z dodatnimi 4
multimedijskimi tipkami. Sledilna ploščica na dotik + tipki levo/
desno. Domet do 10 m. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 264390

- 33 % 10 ZT

Zlata cena

Philips LED HD TV 32PHS4012, diagonala
80 cm
Zelo tanek, elegantno zasnovan in energetsko varčen LED Philips
televizor serije 4000 s tehnologijo Digital Crystal Clear omogoča
vrhunsko sliko v HD ločljivosti in kakovosten zvok. Energijski
razred A (stara oznaka po novi uredbi). Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 200350

- 30 % 50 ZT

19,99 €

159,99 €

Redna cena 29,99 €

Redna cena 229,99 €

Zlata cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Zlata cena
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Multimedija

LED TV LG 43K5100PLA, 108 cm diagonala
+ darilo zidni nosilec za TV

Soundbar Sony 2-kanalni zvočniški modul
HT-SF150

Prenosnik LENOVO IdeaPad 3 14IML05
Pentium, 4 GB, 128 GB SSD, Windows 10 S

2-kanalni zvočniški modul HT-SF150 ima zvočnik Bass Reflex, ki
bo poskrbel za izboljšan zvok. Preko povratnega zvočnega kabla
HDMI ARC jo lahko enostavno povežete s televizorjem. Svojo
najljubšo glasbo boste lahko predvajali preko Bluetooth® ali USB
povezave. Zvok S-Force Front Surround.

Procesor: Intel Pentium Gold 6405U 2.4 GHz (predpomnilnik 2
MB). Zaslon: 35,6 cm (14,0'') HD (1366 x 768), TN, 220 nits,
nebleščeč. Pomnilnik: 4 GB, 128 GB, SSD disk. Grafična kartica
Intel UHD Graphics. Operacijski sistem Windows 10 Home S.
Garancija: 1 leto.

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 264392

Možnost plačila na 10 obrokov.

- 36 % 50 ZT

- 60 € 100 ZT

94,99 €

409,00 €

Redna cena 149,99 €

Redna cena 469,00 €

Zlata cena

Prenosnik ASUS X543MA-WBC15T N4020,
4 GB, 256 GB SSD, 15,6'' FHD, Windows 10
(srebrn)

Multimedija

Bl. št.: 264347

Procesor: Intel Celeron N4020 1.10 GHz (do 3.8 GHz, 4MB
predpomnilnika). Zaslon: 39,6 cm (15,6'') FHD (1920 x 1080,
16 : 9), 200 nits, nebleščeč. Pomnilnik: 4 GB, 256 GB SSD disk.
Integrirana grafična kartica: Intel UHD Graphics 600. Operacijski
sistem: Windows 10. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264348

- 64 € 100 ZT

Zlata cena

Tablični računalnik BlackView TAB 8, 10.1'',
Android 10, 4GB/64GB, 4G-LTE , GPS
Izredno zmogljiv tablični računalnik. Android 10 (tudi
v SLO jeziku). 10.1'' zaslon Full HD+ (1920x1200).
4GB+64GB+MicroSD. 8-jedrni procesor. Reža za 4G-LTE SIM
kartico. Hitra WiFi povezava. Bluetooth 5.0. GPS navigacija.
Kameri 13MP + 5MP. Barva: srebrna ali zlata. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 264278- srebrna
Bl. št.: 264288- zlata

- 32 % 100 ZT

395,00 €

169,99 €

Redna cena 459,00 €

Redna cena 249,99 €

Zlata cena
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Slušalke SONY WH-CH710NL

Bluetooth slušalke Philips Flite SHB4405

S tehnologijo dveh senzorjev šumov nadzirate, kaj slišati
(Noise-Canceling). NFC™ z enim dotikom za takojšnjo glasbo.
Kakovostno pretakanje prek povezave Bluetooth®. Hitro
polnjenje. Prostoročno klicanje. S 30-mm zvočniškimi enotami
vedno ujamete ritem. Garancija: 1 leto.

Brezžične slušalke omogočajo prostoročno klicanje in poslušanje
glasbe, so izjemno lahke, imajo 32 mm pogonske enote, zaprt
hrbtni del, mehke ušesne blazinice in mikrofon. Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 264359 - črne
Bl. št.: 264369 - bele

- 42 % 100 ZT

97,99 €

Zlata cena

Redna cena 169,99 €

Bl. št.: 186539 - črne
Bl. št.: 186540 - bele

- 50 % 10 ZT

19,99 €

Zlata cena

Redna cena 39,99 €

Naglavne slušalke Philips Flite SHL4405

Prenosni zvočnik JBL Flip 5, Bluetooth

Slušalke omogočajo prostoročno klicanje in poslušanje
glasbe, so izjemno lahke, imajo 32 mm pogonske enote,
zaprt hrbtni del, mehke ušesne blazinice, mikrofon in so
povsem zložljive. Garancija: 2 leti.

Svojo glasbo poslušajte z zmogljivim JBL Flip 5. Lahek prenosni zvočnik
gre lahko kamorkoli in zagotavlja do 12 h zabave z enim polnjenjem. S
svojo vodotesno zasnovo IPX7 je primeren za vsakodnevno uporabo, naj
bo dež ali sonce. Združite dva zvočnika za stereo zvok. Garancija: 1 leto
Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 186557 - bele
Bl. št.: 186556 - črne

Bl. št.: 237376 - moder
Bl. št.: 237378 - vojaški
Bl. št.: 237377 - rdeč
Bl. št.: 237375 - črn

- 32 % 50 ZT

9,90 €

87,99 €

Redna cena 19,90 €

Redna cena 129,99 €

Zlata cena

Multimedija

- 50 % 10 ZT

Zlata cena

Power bank BLOW PB40A, 40.000mAh,
Quick Charge 3.0, Type-C

Karaoke zvočni sistem Muse M-1935 DJ
Party Box Bluetooth

Prenosna Polymer baterija z neverjetno zmogljivostjo 40.000 mAh.
Hitro polnjenje s tehnologijo Quick Cahrge 3.0. LED zaslon. Type-C.
Garancija: 2 leti.

Muse Party Box z FM/PPL radio s 60 prednastavljenimi postajami
in izhodno močjo 400 W. Bluetooth V4.2 + EDR. Zvočnik je
opremljen z enim žičnim mikrofonom, daljincem za upravljanje in
številnimi svetlobnimi efekti. Garancija: 1 leto
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 264389

Bl. št.: 264294

- 32 % 10 ZT

26,99 €

Zlata cena

Redna cena 39,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 32 % 50 ZT

89,99 €

Zlata cena

Redna cena 134,99 €

29

Očala BLIZ Polarized

Očala BLIZ Active Motion

Polarizacijska očala so nadgradnja sončnih
očal, saj dodajo boljšo kontrastnost in
zmanjšano bleščanje. V celoti izničijo
zaslepljujoče odboje svetlobe in s tem močno
izboljšajo sliko ter zmanjšajo utrujenost oči.
Zaradi specifičnih lastnosti so polarizacijska
očala še posebej primerna pri vodnih in
zimskih športih ter pri vožnji.
Bl. št.: 264273 - čnra
Bl. št.: 264275 - zatemnjena

BLIZ očala Motion so univerzalna in se jih
lahko uporablja v vseh športnih aktivnostih.
Nezlomljiva stekla narejena iz polikarbonata, ki
je 10x bolj odporen na udarce kot plastične ali
steklene leče in nudi najvišjo stopnjo zaščite.
Priložena je zaščitna vrečka, ki je tudi čistilna
krpica. 100% UVA in UVB zaščita. Barva leče:
zatemnjena- srebrn odsev (ogledalo). Filter
kategorija: 3.
Bl. št.: 264270 - črna
Bl. št.: 264271 - bela

- 50 % 50 ZT

- 50 % 50 ZT

19,99 €

145102,5_kava.pdf

Redna cena 39,99 €

3/29/21

Bl. št.: 160378

6,99 €

Zlata cena

1

Dežnik višje kakovosti AA5501 ima 16
panelov, surovinska sestava blaga 100
% poliester, dolžine 88 cm. Premer
odprtega dežnika je 105 cm. V novih
osveženih, prijetnih barvah.

- 41 % 10 ZT

19,99 €

Zlata cena

Dežnik avtomatik mavrica,
16 panelov

Zlata cena

3:05 PM

Redna cena 39,99 €

Redna cena 11,99 €

Bi kavo, pa
nimaš drobiža?
Preprosto plačaj z mBills.
Priročno mobilno denarnico lahko
povežeš s Petrol klub kartico in ob
vsakem nakupu zbiraš točke
zvestobe.
PRENESI IZ
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Nogometni gol Hudora Kicker

Nogometni set Hudora – Kicker

Nogometni gol Hudora Kicker je izdelan iz kovine. Dimenzije gola
so 213 x 152 x 76 cm. Gol ima zraven klasične mreže še dodatek:
tarčo za trening natančnosti strela. Premer cevi gola je 25 mm, kar
golu zagotavlja stabilnost..

Nogometni set vsebuje kakovostno nogometno žogo, 4 stožce,
ki jih v praksi uporabljajo v vseh nogometnih klubih, nastavek za
polnjenje žoge. Vse skupaj je zloženo v priročno torbo.

- 28 % 50 ZT

49,90 €

Zlata cena

Redna cena 69,90 €

Bl. št.: 264217

- 24 % 10 ZT

24,90 €

Zlata cena

Redna cena 32,90 €

SUP TOO MUCH WILD
ADVENTURE 11'6''

SUP TOO MUCH GROUPER
10'6''

Dimenzije (v cm): 350 x 81 x 15. Tehnologija:
Single Layer (enoslojna deska). Neto teža
deske: 9,1 kg. Optimalna obremenitev:
115 kg. Maksimalna obremenitev: 150 kg.
Smerniki: 1 sredinski. Maksimalni zračni tlak:
15 psi. Barva: temno modra. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264070

Dimenzije (v cm): 320 x 81 x 15. Tehnologija:
Single Layer (enoslojna deska). Neto teža
deske: 8,4 kg. Optimalna obremenitev: 100 kg.
Maksimalna obremenitev: 130 kg. Smerniki: 1
sredinski. Maksimalni zračni tlak: 15 PSI/1 bar.
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264069

- 30 % 200 ZT

- 27 % 200 ZT

349,00 €

319,00 €

Redna cena 499,00 €

Redna cena 440,00 €

Zlata cena

SUP AQUA MARINA MAGMA
11'2«
Prostornina: 330 l. Dimenzije (v cm): 340 x
84 x 15. Neto teža deske: 9,5 kg. Optimalna
obremenitev: 115 kg. Maksimalna obremenitev:
150 kg. Smerniki: 1 sredinski. Maksimalni zračni
tlak: 15 psi. Tehnologija: Lightweight Drop Stitch.
Barva: oranžna. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264068

- 17 % 100 ZT

419,90 €

Zlata cena

Redna cena 509,00 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Zlata cena

Šport & prosti čas

Bl. št.: 264219

Palice za nordijsko hojo 2 S., TPH-28
Nastavljive in zložljive nordijske palice, primerne za prosti čas.
Funkcija antischock. Dimenzija: 140 cm. Material: aluminij.
Bl. št.: 129478 - črne
Bl. št.: 129477 - srebrne

- 37 % 10 ZT

10,99 €

Zlata cena

Redna cena 17,50 €
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Otroško kolo Plasma Booster 200

Skiro Legoni – Stunt extreme

Ima 20-colska kolesa in je primerno za otroke od 6. do 9. leta
starosti. Primerno je za vse terene. Ima 6 prestav in kakovostne
zavore V-brake.
Možnost plačila na 4 obroke.
Bl. št.: 264386 - roza
Bl. št.: 264225 - modra

Skiro Legoni – Stunt extreme ima kakovostne ležaje ABEC 7,
aluminijasto sredico v 100 mm kolesih. Višina krmila je 84,5
cm, dolžina skiroja 66 cm, prostor za noge pa 48 x 10,8 cm.
Nosilnost 100 kg, teža skiroja 3,5 kg.

- 24 % 50 ZT

128,90 €

Zlata cena

Redna cena 169,90 €

- 28 % 50 ZT

53,90 €

Zlata cena

Redna cena 74,90 €

Zložljivo kolo Polar Practic 30

Električni zložljiv skiro ELEMENT E2

Zložljivo kolo se po potrebi zloži in zavzame zelo malo prostora.
Ima 6 prestav in SHIMANO opremo, 20-colska kolesa in
kakovostne V-brake zavore. Primerno za velikost od 150 do 185
cm. Ima aluminijaste obroče. Dimenzije zloženega kolesa: 84 x
48 x 66 cm.
Možnost plačila na 6 obrokov.
Bl. št.: 264192

Najvišja hitrost: 25 km/h. 350-W motor. LED-osvetlitev:
spredaj High LED – visokosvetilna. Domet: do 25 km
(odvisno od teže uporabnika in razgibanosti terena).
Masivni polni pnevmatiki: 21,6 cm (8,5«), prednja in
zadnja. 36 V, 6.6 AH li-ion. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 8 obrokov.
Bl. št.: 249331 - črn
Bl. št.: 249332 - siv
Bl. št.: 249333 - bel

- 23 % 50 ZT

- 13 % 50 ZT

199,99 €

259,99 €

Redna cena 259,90 €

Redna cena 299,99 €

Zlata cena

Šport & prosti čas

Bl. št.: 264221

Električni skiro TREVI EMG Velociptor Evo
ES88W, 8.5''
Zložljiv električni skiro. Odlične vozne lastnosti. Močan motor 350
W. Zmogljiva baterija 7,5 Ah. Hitrost do 25 km/h. LED osvetlitev.
Elektronska disk zavora. Ogrodje iz aluminija. Aplikacija za
pametne naprave. Nosilnost do 120 kg. Garancija 1 leto.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264365

- 28 % 200 ZT

Zlata cena

Električni skiro Prime3 EES61
Opremljen je s 350 W motorjem, s katerim lahko vozite z največjo
hitrostjo do 25 km/h. Omogoča izbiro med 3 načini vožnje. 10 Ah
baterija zagotavlja doseg do 40 km (odvisno od pogojev vožnje).
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 264030

- 22 % 200 ZT

359,90 €

389,90 €

Redna cena 499,90 €

Redna cena 499,90 €

Zlata cena
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Zlata cena

Še več izdelkov na www.eshop.si

Pametna ura GPS Venu Sq z barvnim zaslonom združuje vaš slog
z nadzorom zdravja in vadbenimi funkcijami, ki vas navdihujejo za
gibanje. 20 športnih programov, vadbe, zapestno merjenje utripa in
Ox, GarminPay, baterija do 6 dni. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 264093 - grey/slate,
Bl. št.: 264095 - white/light gold,
Bl. št.: 264096 - orchid metallic

- 17 % 50 ZT

Športna torbica za okoli pasu z zadrgo
Chameleon
Skozi okence na torbici lahko upravljate svoj telefon, saj zaslon na
dotik ostane popolnoma funkcionalen. Za boljšo vidnost in varnost
na cesti ima torbica na zunanji strani odsevni trak. Na torbici je
odprtina za priklop slušalk. Velikost torbice: 18 x 10,5 cm.
Bl. št.: 211792 - črna
Bl. št.: 211778 - oranžna
Bl. št.: 211781 - temno roza
Bl. št.: 211782 - temno modra
Bl. št.: 211779 - zelena

- 70 % 10 ZT

169,30 €

4,45 €

Redna cena 203,99 €

Redna cena 14,90 €

Zlata cena

Pametna športna ura TREVI T-FIT 320, GPS,
Bluetooth
Vrhunska BLUETOOTH 5.0 pametna športna ura z GPS-navigacijo.
Zaslon na dotik 1.3''. Srčni utrip, pedometer, merilnik razdalje,
poraba kalorij. 9 športnih aktivnosti. Združljiva z Android + iOS.
Zaščita s standardom IP68. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 264067

- 20 % 10 ZT

63,90 €

Zlata cena

Redna cena 79,90 €

Akcijska kamera GoPro Hero 7 Silver
(CHDHC-601-RW)

GoPro Hero 7 Silver je robustna in vodoodporna kamera, ki vam
bo pomagala posneti dogodivščine, ki jih ne morete posneti z
mobilnim telefonom. Izjemen partner v vaših avanturah. Garancija:
2 leti.

Zlata cena

GPS kolesarski računalnik Edge 130 Plus
S tem kompaktnim GPS kolesarskim računalnikom ne boste nikoli
nehali kolesariti. Če na kolesu radi odkrivate nove steze ali pa želite
s kolesarjenjem v službo ohranjati okolje, se na pot odpravite z
Edge 130 Plus. ANT+ in BT pametno povezljivostjo.
Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 264098

- 16 % 50 ZT

169,99 €

Zlata cena

Redna cena 203,99 €

Avto kamera Forever VR-130
Avtokamera Forever VR-130 je idealna, da beleži vsako pot.
Material je posnet v HD-ločljivosti, kar daje zelo visoko kakovost
slike. Vgrajen 2,2-palčni barvni zaslon in bralnik kartic microSD.
Bl. št.: 249120

Možnost plačila na 6 obrokov.
Bl. št.: 264268

- 16 % 50 ZT

209,99 €

Zlata cena

Redna cena 249,99 €
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- 55 % 50 ZT

17,99 €

Zlata cena

Redna cena 39,99 €
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Šport & prosti čas

Pametna ura GPS Venu Sq

Motorno olje Q8 Formula Advanced 10W-40,
1l
Vsestransko motorno olje, ki se lahko uporablja za osebna vozila
in lahka gospodarska vozila z bencinskimi ali dizelskimi motorji, z
ali brez turbopolnilnika, z neposrednim vbrizgavanjem ali brez, za
motorje na LPG .
Bl. št.: 153125

Motorno olje Premium Pro 5W-30 S2, 4 l
Sintetično visokozmogljivo motorno olje, ki omogoča varčevanje
z gorivom. Primerno je zlasti za motorje s filtrom trdnih delcev ali
sistemom za vbrizgavanje goriva. Zaradi nizke vsebnosti pepela,
fosforja in žvepla varuje in povečuje obstojnost filtra trdnih delcev
in zmanjšuje emisije izpušnih plinov. S sodobno tehnologijo
aditiviranja je tudi zagotovljena čistoča motorja, zmanjšano trenje
gibljivih delov in dolga življenjska doba motorja.
Bl. št.: 247544

- 40 % 10 ZT

7,80 €

Zlata cena

Redna cena 13,00 €

- 40 % 10 ZT

35,80 €

Zlata cena

Redna cena 59,80 €

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

- 35 % 10 ZT

6,15 €

Zlata cena

Redna cena 9,50 €

- 35 % 10 ZT

6,15 €

Zlata cena

Redna cena 9,50 €

Čistilna pena Weicon Multi-Foam, 400 ml

Sesalnik, 12 V, 80 W, filter HEPA

Čistilna pena Weicon Multi-Foam bo s svojo formulo poskrbela
za čiščenje steklenih, kromiranih in plastičnih površin. Izdelek je
prijazen do okolja in biološko razgradljiv.
Bl. št.: 225425

Kompakten in pripravljen za uporabo, s HEPA-filtrom. Priključitev
2,8-m kabla na vtičnico cigaretnega prižigalnika. Prozoren
spremnik, ne potrebuje vrečk. Vključuje 3 dodatke (krtača, ozka
cev in podaljšek).
Bl. št.: 244965

Na poti

- 35 % 10 ZT

4,80 €

Zlata cena

Redna cena 7,40 €
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- 40 % 10 ZT

20,99 €

Zlata cena

Redna cena 35,00 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Osvežilec prostorov Ambio Organic
Prijetne, dolgotrajne in varne dišave za vaš avto in dom. Kocke
v pločevinki so izdelane iz naravnih vlaken in obilno prepojene
s kakovostno dišavo, ki zagotavlja dolgotrajno delovanje. Po
končani uporabi osvežilca ne zavrzite v celoti, saj bodo dišeče
kocke odlično delovale še v vrečki vašega sesalca. Embalaža je iz
aluminija, zato jo je možno v celoti reciklirati.
Bl. št.: 122091 - vanilija
Bl. št.: 168354 - češnja
Bl. št.: 168353 - lavanda

- 20 % 10 ZT

3,99 €

Zlata cena

Redna cena 4,99 €

Letno čistilo za vetrobransko steklo Sonax
Red summer, 5 l
Letna tekočina – pripravljena mešanica za čiščenje
vetrobranskega stekla z vonjem poletja. Močan nasprotnik
insektov.
Bl. št.: 198243

- 30 % 10 ZT

Čistilo za platišča
Sonax Xtreme Plus,
500 ml
Izredno učinkovito sredstvo za
čiščenje vseh vrst platišč.
Bl. št.: 90251

- 30 % 10 ZT

8,49 €

Zlata cena

Redna cena 12,20 €

Sredstvo za nego armature Sonax, 500 ml
Pršilo Cockpit za čiščenje in nego armaturne plošče ter drugih
delov iz plastike v vozilu s svežim vonjem. Mat učinek.
Bl. št.: 88922 - Sport Fresh
Bl. št.: 249525 - Ocean Fresh
Bl. št.: 249523 - Green Lemon

- 20 % 10 ZT

6,49 €

5,39 €

Redna cena 9,39 €

Redna cena 6,75 €

Zlata cena

Zlata cena

Magnetna zaščita za steklo Bottari,
215 x 125 cm

Magnetna zaščita za steklo Bottari,
180 x 100 cm

Bottari magnetna zaščita vetrobranskega stekla. Dimenzije: 215 x
125 cm. UV-zaščita. Iz posebne folije PEVA.
Bl. št.: 264404

Bottari magnetna zaščita vetrobranskega stekla. Dimenzije: 180 x
100 cm. UV-zaščita. Iz posebne folije PEVA.
Bl. št.: 264402

10,99 €

Zlata cena

Redna cena 16,99 €
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- 33 % 10 ZT

Na poti

- 35 % 10 ZT

9,99 €

Zlata cena

Redna cena 14,99 €
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Eno članstvo za različna
prevozna sredstva
Ob sklenitvi AMZS članstva koristite popust v višini 8 €.
Cenik letnega AMZS članstva
VRSTA ČLANSTVA

REDNA CENA

CENA S POPUSTOM

Osnovno

40 €

50 točk + 32 €

Osnovno družinsko

60 €

50 točk + 52 €

Plus

69 €

50 točk + 61 €

Plus družinsko

89 €

50 točk + 81 €

Premium

99 €

50 točk + 91 €

Premium družinsko

136 €

50 točk + 128 €

PREDNOSTI AMZS ČLANSTVA
Pomoč na cesti 24/7/365
Članstvo je vezano na osebo, ne na vozilo
Nudimo pomoč na cesti, ne glede čigavo in katero
prevozno sredstvo uporabljate (osebno vozilo, kombinirano
vozilo, avtodom, motorno kolo, kolo in električno kolo ...)
Polovico okvar takoj popravimo
Vas in vaše prevozno sredstvo odpeljemo na želeni naslov
v Sloveniji
Omogočimo vam nadaljnjo mobilnost
Bogat nabor popustov za vozilo in voznika

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 €,
tudi stroški zdravljenja covid-19
v tujini

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 15. 4. 2021 do
15. 6. 2021. Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba v vseh
AMZS centrih po Sloveniji in v AMZS članski točki na Dunajski
cesti 128 v Ljubljani do 30. 6. 2021.
Vse o članskih kategorijah in ugodnostih, ki jih prinašajo, si lahko
preberete na amzs.si/clanstvo/primerjava-clanstev.
Seznam AMZS centrov si lahko ogledate na amzs.si/poslovalnice

Zavarovanje
od
od

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 15. 4.
2021 do 30. 6. 2021. Koriščenje potrdila Petrol kluba:
od 15. 4. 2021 do 30. 6. 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

100 ZT
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.

Brezplačno avtopranje
z aplikacijo Na poti
Člani Petrol kluba
za plačilo uporabite
aplikacijo Na poti in
prejmite vsako
6. avtopranje
brezplačno.
Velja za plačila z aplikacijo Na poti za člane
Petrol kluba v avtomatskih avtopralnicah Petrol.
Avtopralnice zapiramo skladno z vladnimi
odloki. Pred obiskom preverile ali so odprte.

Prenesite aplikacijo Na poti

kot
namazani
Naj stroji
tečejo

Izberite odlična
Petrolova motorna
olja in maziva!

Še več izdelkov na www.eshop.si
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Servis
zmagovalcev
Profesionalci zaupajo
le strokovnjakom.
Zaupajte nam pri
nakupu, premontaži
in shranjevanju
pnevmatik tudi vi.

Obiščite
nas!

GARANCIJA
PNEVMATIK
BRE ZPL AČ NA
PNEVM AT I K A ,
V PRI MERU
PRED RTJA

Ob nakupu
4 pnevmatik
Nokian

PREJMETE 20€

www.petrol.si/tipstop-vianor

za
premontažo
Vianor

Vsaka pot šteje.
Z novimi gumami bo varnejša.

Kupon 20 € za premontažo.
Brezplačna dostava na
prek 300 prevzemnih mest.

Možnost plačila na
obroke s Petrol klub
plačilno kartico.
Brezplačno zavarovanje
pnevmatik z asistenco
Triglav.

na prodajnih mestih
v spletni trgovini www.eshop.si

Vsak postanek
šteje. Naj bo
priročen.
Izberite hitro in
brezstično plačilo
goriva brez
nepotrebnega čakanja
in zadrževanja na
prodajnem mestu.
Priročno plačilo goriva z
aplikacijo Na poti na vseh
lokacijah Petrola.
Plačilo na petromatih s
plačilno kartico.

Prenesite aplikacijo Na poti

1. 7. – 8. 9. 2021

ljubljanafestival.si

Oglas Petrol_ 135x60mm_Pevci 69LF.indd 2

Petrolova
darilna kartica je
odlično darilo
Z njo vedno podarite tisto,
kar si vaši najdražji želijo
najbolj.
*Darilno kartico lahko uporabite za nakupe vseh storitev in
izdelkov, ki jih ponujajo naša prodajna mesta.

10 točk

-5%
22.3.2021 15:54:11

Podarite doživetje
Izpolnite skrite želje in izberite med bogato ponudbo darilnih bonov.

Trije preprosti koraki do izbrane ponudbe:

1
Iz kartončkov na stojalu ali na
www.petrol.si/donum izberite
želeno ponudbo

2
Na blagajni vam bodo izbrano
ponudbo natisnili na poseben
zaščiten papir.

3
Ta darilni bon nato obdarjenec
izroči izbranemu ponudniku in
le še uživa.

Sava Hoteli Bled
Terme 3000 –
Moravske Toplice
Zdravilišče Radenci
Terme Ptuj
St. Bernardin resort
Portorož
Salinera resort Strunjan
San Simon resort Izola

DARILNI BONI PETROL DONUM

SEDAJ TUDI ZA VODNE PARKE IN 3 OBALNE RESORTE!

www.sava-hotels-resorts.com

Vrednostni darilni boni (20 € in 50 €) se lahko koristijo za bivanje v izbranih nastanitvah ter za vstop
v Vodni park Terme 3000, Termalni park Terme Ptuj, termalno oazo Zdravilišča Radenci in bazenski
kompleks Wellnessa Živa v Rikli Balance Hotelu na Bledu.

oglas_Petrol_darilni_bon_SHR_2303_21_A.indd 1

-99%

25/03/2021 13:30

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

že od

4,90€

-50%

-50%

148,00 €

73,90 €

300,00 €

150,00 €

DINO PARK BLED-RADOVLJICA, eden izmed prvih
tematskih in show parkov v Sloveniji, ki se razteza
na 1,5 ha površine in med več kot 30 eksponati
vključuje tudi največjega dinozavra v Evropi. Park
se lahko pohvali še z novimi igrali, prav tako pa ne
spreglejte dveh velikih glav T-rexa, v kateri lahko
zlezete. In še novost, 6D Dinokino in animatronic
Dino za jahanje. Lahko pa tudi streljate z Airsoft
puškami v tarče. Kuponi so unovčljivi do 30. 6. 2021
(velja za vse opcije)

Otroška vstopnica

Super pomlajevalni tretma: 20 enot botoxa (za
predel okoli oči in čela) v zasebni kliniki Zdrav
splet v Mariboru ali Ljubljani. Kuponi so unovčljivi
do 30. 8. 2021

Optimalni 16-urni tečaj za izpit za čoln: predavanja
in praktične vaje s primeri iz prakse + vsi potrebni
pripomočki (barvno tiskan priročnik, barvno tiskana
vprašanja z odgovori, navigacijska karta, vrvica in
prijavnica za izpit). Brez doplačil. Dodatna akcija
portala 1nadan: vsi kupci kupona prejmejo 50 €
popusta na tečaj za VHF postajo. Kuponi so
unovčljivi do 30. 7. 2021

Koda za hitri nakup:

Koda za hitri nakup:

Koda za hitri nakup:

JIFB

WIWF

Koda za hitri nakup:

UGKI

4,90 €

WSLT

7,90 €

HJRV

19,90 €

Odrasla vstopnica

Koda za hitri nakup:
Družinska vstopnica

Strošek obdelave plačil in tiskanja kuponov na prodajnem mestu znaša 1,50€ na nakup za vrednost nakupa do 50€, oziroma 2,95% od nakupne vrednosti za vrednost nakupa nad 50€.

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

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

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 15. 4. 2021 do 15. 6.
2021. Termin izkoriščanja potrdila
Petrol kluba do 30. 6. 2021.

Smučišče Kanin
Petrolov dan na Kaninu

Četrtek je Petrolov dan na Kaninu! Smučišče Kanin kupcem na Petrolu ponuja
najugodnejše cene smučanja ob četrtkih. Cene veljajo vsak četrtek do 30. 4. 2021.

Zlata cena:
27,00 €/odrasli,
7,00 €/otroci 1 (2007-2013),
19,00 €/junior (2002-2006) in študenti (do 26. leta),
22,00 €/senior (1946-1956),
1,00 €/otroci do 6 let (2014-2019), senior 75+ (1944-)
041 755 385, info@skifun.si

Tridnevna smučarska vozovnica Kanin 3 = 2

Smučišče Kanin ponuja kupcem na Petrolu posebno tridnevno smučarsko vozovnico Kanin,
kjer en dan smučate brezplačno, koristite tri dni zapored. Ponudba velja do 30. 4. 2021.
Zlata cena:
51,00 €/odrasli
15,00 €/otroci 1 (2007-2013)
37,00 €/junior (2002-2006) in študenti (do 26. leta)
45,00 €/senior (1946-1956)
1,00 €/otroci do 6 let (2014-2019), senior 75+ (1944-)
041 755 385, info@skifun.si

Smučarski center Kanin
Ponudba vključuje dnevno smučarsko vozovnico Kanin za odraslo osebo in
porcijo božanskih kaninskih mišk. Brezplačno porcijo mišk prejmete v Ski
baru s predložitvijo Petrol računa za smučarsko vozovnico.
Redna cena: 28,00 €
www.kanin.si, T: 041 428 439

Gorski center Krvavec
Petrol smučarski
ponedeljek in
sobota
Zlata cena:
24,90 €/odrasli
Izbrani termini v 2021:
17. 4.,19. 4., 24. 4., 26. 4.
in 1. 5.
041 755 385, info@
skifun.si

Petrol 4-urna
ponedeljek-petek
v glavni smučarski
sezoni
Od ponedeljka do petka, razen ob
praznikih in šolskih počitnicah.
Zlata cena:
24,90 €/odrasli
22,90 €/mladi/seniorji
15,90 €/otroci
041 755 385, info@skifun.si

Krvavec poletje 2021 sezonska vozovnica z
žičnico*

Povratna vožnja s kabinsko žičnico in
sedežnico (v času obratovanja) enkrat dnevno
v času poletne sezone 2021.
Eksluzivno ob nakupu na Petrolu možnost plačila na 3 obroke.
Zlata cena: 99,00 € + 50 ZT
www.rtc-krvavec.si, T: 04 252 59 11

Št. storitve: 5854

*Ob menjavi potrdila o plačilu na blagajni RTC Krvavec potrebno predložiti fotografijo imetnika. Vozovnica ni veljavna brez

fotografije in ni prenoslijiva.
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

Aktivna doživetja
Podrobnosti in dodatno ponudbo si
oglejte na www.petrol.si/petrol-travel
Bovec zipline
Za vse adrenalinske navdušence
smo nad Bovško kotlino med
Kaninom in Rombonom postavili
zipline park, ki vam ponuja
nepopisen razgled.
Zlata cena:
50 Zlatih točk + 48,00 €
Redna cena: 55,00 €
aktivniplanet.si,
T: 040 639 433

Izposoja gorskega
e-kolesa, Hostel
pod Voglom,
Bohinjsko jezero

-12 %

-20 %

Bovec rafting
Obilo zabave na reki Soči
za vse generacije. Od
vasice Srpenica do Trnovo
ob Soči. Aktivnost traja
okvirno 2,5 uri.
Zlata cena:
50 Zlatih točk + 42,00 €
Redna cena: 48,00 €
aktivniplanet.si,
T: 040 639 433

Celodnevni najem
električnih, cestnih in
MTB-koles, Bled

-12 %

-20 %

Odkrivajte naravo na idiličnih
turah v okolici Bleda. Ob
doplačilu je možen tudi prevoz in
prevzem kjerkoli v Sloveniji.
Zlata cena:
50 Zlatih točk za 20 %
popust
polkadot.si, T: 031 544 959

Odkrivanje skritih kotičkov Bohinja
in okolice bo lažje in bolj zanimivo.
Zlata cena dnevna izposoja:
50 Zlatih točk + 36,00 €
Redna cena: 45,00 €
www.pac.si,
T: 040 864 202

Izposoja električnega
kolesa in pojedina,
smučarski center
Gače

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 15. 4. 2021 do 15. 6.
2021. Termin izkoriščanja potrdila
Petrol kluba do 30. 6. 2021.

-25 %

Petkanje Kočevski
rog - smučarski
center Gače

-25 %

Ob petkih celodnevni najem
električnega kolesa po ugodnejši
ceni za člane Petrol kluba!
Zlata cena:
50 Zlatih točk + 29,00 €
Redna cena: 39,00 €
www.kocevskikrog.si
T: 031 448 222

Celodnevna izposoja električnega
kolesa in pojedina na sončni
terasi koče Gače.
Zlata cena:
50 Zlatih točk + 39 €
Redna cena: 52,00 €
www.kocevskikrog.si
T: 031 448 222

Petrol FIRST MINUTE paket Poletje 2021 v Hotelu Krvavec
Cenik Hotel Krvavec, poletje 2021, odrasla oseba/noč, ob unovčenju 50 Zlatih točk:
15. 4.-30. 6. 2021

30. 6.-31. 8. 2021

31. 8.-22. 11. 2021

nočitev z zajtrkom
v 2-posteljni sobi

40,00 € 34,00 €

45,00 € 38,25 €

40,00 € 34,00 €

nočitev s polpenzionom
v 2-posteljni sobi

50,00 € 42,50 €

55,00 € 46,75 €

50,00 € 42,50 €

-15 %

Dodatno doplačilo: turistična taksa. Otroški popusti v spremstvu staršev in v sobi s starši: do 5,99 let brezplačno,
6-9,99 let -50 %, 10-14,99 let -40 %. Info: 051 350 830, booking@rtc-krvavec.si, www.rtc-krvavec.si

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
Podrobnosti in dodatno ponudbo si
oglejte na www.petrol.si/petrol-travel
Terme Dobrna, Boutique
Hotel Dobrna****
3-dnevni termalni oddih za
2 osebi – možnost koriščenja
turističnih bonov.

-19 %

Zlata cena za 2 osebi:
50 Zlatih točk + 178,00 €
Redna cena: 220,00 €
www.terme-dobrna.si,
T: 080 22 10

Terme Cerkno,
Hotel Cerkno
Ponudba vključuje: 2 x nočitev z
zajtrkom, kopanje v Termah Cerkno,
zemljevid pohodniških poti, popust
za otroke po rednem ceniku.
Zlata cena za 2 osebi:
50 Zlatih točk + 144,00 €
Redna cena: 264,00 €
www.hotel-cerkno.si,
T: 05 374 34 00

Zdravilišče Laško – Center
zdravja in dobrega 		
počutja – fizioterapija

-45 %

-20 %

1x fizioterapevtska obravnava
(30 min.) in brošura s
fizioterapevtskimi vajami.
Zlata cena pon-pet:
50 Zlatih točk + 40,80 €
Redna cena: 51,00 €
www.thermana.si,
T: 080 81 19

Moravske Toplice Terme
3000, Hotel Ajda****
2 x nočitev za 2 osebi v
sobi s francoskim ležiščem,
z neomejenim kopanjem
(nedelja–petek).
50 ZT = kupon za ogled in
degustacijo v čokoladnici Passero
Redna cena: 280 € do 10. 6.,
244 € od 11. 6. do 24. 6. 2021.
www.sava-hotels-resorts.com,
T: 02 512 22 00

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 15. 4. 2021 do 15. 6.
2021. Termin izkoriščanja potrdila
Petrol kluba do 30. 6. 2021.

Terme Vivat,
Moravske Toplice
2 x nočitev z zajtrkom v 2-post. sobi,
ob petkih prekmurska kulinarika,
neomejeno kopanje v termalnem
bazenskem kompleksu tudi na dan
prihoda.
Zlata cena za 2 osebi:
50 Zlatih točk + 239,80 €
Redna cena: 389,60 €
www.vivat.si,
T: 02 538 21 00

Apartmaji Alpska perla,
Cerkno
Najem apartmaja Alpska perla
na smučišču Cerkno. Minimalno
število nočitev je 2 noči. Možnost
najema tudi za 2 ali 6 oseb.
Zlata cena za 4 osebe:
50 Zlatih točk + 98,00 €
Redna cena: 126,00 €
www.hotel-cerkno.si,
T: 05 374 34 00

Zdravilišče Laško – Center
zdravja in dobrega 		
počutja – fizioterapija

-38 %

-22 %

do

-20 %

1x obravnava trigger točk (25 min.),
1x protibolečinska elektroterapija (20
min.), 1x meditape, veliko lepljenje in
brošura z vajami za vratno hrbtenico.
Zlata cena pon-pet:
50 Zlatih točk + 59,20 €
Redna cena: 74,00 €
www.thermana.si, T: 080 81 19

darilo

Petrolovo doživetje v
Kočevskem rogu
Vključuje jutranjo dobrodošlico,
gozdno »masažo« ob pragozdu,
gozdno malico, kolesarjenje z
e-kolesi, lovljenje rib z rokami,
nabiranje zelišč, večerna gostija.
Zlata cena (minimalno 4 prijavljeni):
50 Zlatih točk + 108 €
Redna cena: 135 €
www.kocevskikrog.si
T: 031 448 222

- 20 %

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

Aktivna doživetja
Podrobnosti in dodatno ponudbo si
oglejte na www.petrol.si/petrol-travel
Maderoterapija, 5 x 30 min
Manikira Urban spa
Ljubljana

-30 %

Masaža izbranega predela telesa s
pomočjo anatomsko oblikovanih lesenih
pripomočkov z namenom odprave
celulita ali preoblikovanja telesa.
Zlata cena:
50 Zlatih točk + 105 €
Redna cena: 150,00 €
www.mus.si, 051 604 212

BODIFIT PLAY online fitnes portal

-60 %

10-tednov poln dostop do
video vadb in priročnikov za
vadbo kjerkoli in kadarkoli
Zlata cena:
50 Zlatih točk + 39,90 €
Redna cena: 99,80 €
www.bodifit.net,
T: 080 98 89

10-tedensko preoblikovanje
telesa v BODIFIT centrih
po Sloveniji
Paket vključuje neomejeno vadbo,
testiranje, osebni program, BODIFIT
Play + darilo.
Zlata cena:
50 Zlatih točk + 120,00 €
Redna cena: 350,00 €
www.bodifit.net,
T: 080 98 89

-65 %

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 15. 4. 2021 do 15. 6.
2021. Termin izkoriščanja potrdila
Petrol kluba do 30. 6. 2021.

Permanentno francosko
lakiranje, Saloni Mus
MUS Lj, Celje, Maribor, Kočevje,
Novo mesto. Ureditev obnohtne
kožice, oblikovanje nohtov, francosko
lakiranje s permanentnimi laki, olje za
obnohtno kožico, masaža rok.
Zlata cena:
50 Zlatih točk + 28,00 €
Redna cena: 32,00 €
www.mus.si, 051 604 212

-12 %

Adrenalinsko sankališče
PohorJet

-33 %

10 obiskov v BODIFIT
centrih po Sloveniji

-44 %

Paket vključuje pet voženj s
sedežnico in spustov s sankami
PohorJet.
Zlata cena/odrasli:
50 Zlatih točk + 14,00 €
Redna cena: 20,00 €
Zlata cena/otroci:
50 Zlatih točk + 10,00 €
Redna cena: 15,00 €
www.visitpohorje.si,
T: 031 708 460

Paket velja za obisk fitnesa,
vodene vadbe ali obisk savne,
z veljavnostjo 2 mesecev (za
koriščenje) od zakupa.
Zlata cena:
50 Zlatih točk + 100,00 €
Redna cena: 180,00 €
www.bodifit.net,
T: 080 98 89

Ekskluzivno v Sloveniji
Sezonska karta Erlebnispark za 60 €
40 m in ut

od Kr an

js ke G or

e

www.erlebnispark.cc

Št storitve: 5756
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

Za člane Petrol kluba vsak
postanek šteje – vsak sedmi
sendvič vam podarimo.

Preverite pestro ponudbo sendvičev
www.petrol.si/sendvici

Akcijska ponudba velja od 15. 3. do 15. 6. 2021. Unovčljivost ugodnosti do 30. 6. 2021.

Ugriznite
v akcijo 6+1

30 Zlatih točk

2,

99 -25 %*

30 Zlatih točk

0,5 kg

EUR

Redna cena: 3,99 EUR

Sendvič šunka sir
XXL
<
Bl. št.: 264092

3,

99 -27 %**
EUR

Redna cena: 5,49 EUR

Burger s sirom
na žaru XXL
Bl. št.: 252472

30 Zlatih točk

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

akcija

4,

99 -16 %**
EUR

Redna cena: 5,99 EUR

Fresh beef burger
Bl. št.: 233146

www.petrol.si/fresh

32 cm

>

Zlati paketi
na poti
- 50 % 200 ZT

5,09 €

Zlata cena

Redna cena 10,24 €

Bonboniera Merci rdeča, 250 g
+ kava Barcaffe 200 g
Bl. št.: 264520

- 50 % 100 ZT

- 50 % 100 ZT

3,09 €

3,19 €

Zlata cena

Zlata cena

Redna cena 6,28 €

Redna cena 6,49 €

Toast Poli Hammy + Kava na poti M
+ smoothie mango banana, 0,5 l*

Toast Poli Hammy + Kava na poti M 		
+ svež pomarančni sok, 0,5 l*

Bl. št.: 264546

Bl. št.: 264539

- 50 % 100 ZT

- 50 % 100 ZT

2,69 €

2,39 €

Zlata cena

Zlata cena

Redna cena 5,49 €

Redna cena 4,78 €

2 x Kava na poti M
+ Nut & Fruit, 200 g

Sendvič pohanček		
+ voda Fresh, 0,5 l*

Bl. št.: 264536

Bl. št.: 264542

*Na voljo samo na prodajnih mestih s ponudbo Fresh ali Fresh MINI.

Jajčni polžki N°27, Zlato Polje, 500 g

Gazirana pijača Nocco, 330ml

Bl. št.: 152326

Bl. št.: 202101 - Caribbean
Bl. št.: 187565 - limona in bezeg BCAA

- 38 % 10 ZT

1,25 €

Zlata cena

Redna cena 2,09 €

- 40 % 10 ZT

1,59 €

Zlata cena

Redna cena 2,65 €

Keksi Domačica Original, Kraš, 300 g

Voda Dana, 6 x 1,5 l

Bl. št.: 85642

Bl. št.: 264045

- 36 % 10 ZT

1,99 €

Zlata cena

Redna cena 3,15 €

Sendvič šoferski XXL, Tvojih 5 minut, 300 g
Bl. št.: 89218

- 55 % 10 ZT

3,09 €

Zlata cena

Redna cena 6,90 €

Sladoled piškoti s smetano, Carte D'or,
900 ml
Bl. št.: 263799

- 10 % 10 ZT

2,69 €

Zlata cena

Redna cena 2,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 16 % 10 ZT

4,99 €

Zlata cena

Redna cena 5,99 €
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