Velja od 11. 11. 2021 do 31. 1. 2022 oziroma do odprodaje zalog.
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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.

Podarite si Petrol
klub plačilno kartico

DARILO
20 €

Darilo: 20 € dobroimetja za nove
imetnike.
Številne ugodnosti in presenečenja.
Udobno plačevanje z zamikom
plačila in možnostjo brezplačnega
obročnega odplačevanja.
Naročite svojo na
www.petrol.si/petrol-klub

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 11. 11. 2021 do 31. 1. 2022.
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.
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Majhne cene, velika izbira.
QLED-televizor Samsung 55Q60TAU 4K
UHD, Smart TV, diagonala 139 cm

Zlati paket

Vrhunski QLED-televizor z izjemno ločljivostjo 3840×2160,
velikostjo zaslona 139 cm, tehnologijo HDR (HDR10+, HLG),
sprejemnikom DVB-T2CS2 in procesorjem Quantum Procesor
Lite za izjemno kakovost slike. Opremljen je z Wi-Fi, Bluetooth,
spletnim brskalnikom. Garancija: 2 leti.

Igralna konzola PlayStation PS4
+ igra FIFA 21

Možnost plačila
na 10 obrokov.

Moj
dom

PlayStation 4 je najboljše mesto za dinamično igranje. Zmogljiva
grafika in hitrost, inteligentna personalizacija, globoko integrirane
socialne sposobnosti vas zapeljejo v nepredstavljive razsežnosti.
Zavladaj svetu. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila
na 9 obrokov.
Bl. št.: 270785

Bl. št.: 272185

- 42 % 100 ZT

- 24 % 500 ZT

579,99 €

279,99 €

58,00 €

31,11 €

Zlata cena

x 10 obrokov brez obresti
Redna cena 999,99 €

Prenosnik HP 250 G8 i5-1035G1/8GB/SSD
256GB/15,6'' FHD SVA/W10Home
Zmogljiv procesor Intel® Core™ i5–1035G1 z integrirano grafiko
Intel® UHD Graphics. Vsebuje 39,6 cm (15,6'') velik Full HD
(1920 × 1080) zaslon. Delovni pomnilnik 8 GB v kombinaciji
z bliskovito hitrim SSD-diskom kapacitete 256 GB bo poskrbel
za izvrstno večopravilnost. Nameščen OS Windows 10 Home.
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 10 obrokov.

Zlata cena

x 9 obrokov brez obresti
Redna cena 369,99 €

Gaming stol BYTEZONE Winner z LEDosvetlitvijo in daljinskim upravljalnikom
Večfunkcijski mehanizem nastavljanja. LED-osvetlitev ob robu.
Notranji okvir: železen. Plinska vzmet: CLASS-4. Naslonjalo:
nastavljivo 90–180º. Blazine: 2, za vrat in hrbet. Teža: 12 kg.
Maks. obremenitev: 185 kg. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 272171 - moder
Bl. št.: 272170 - rdeč

Bl. št.: 272176

- 22 % 100 ZT

589,99 €

Zlata cena

59,00 €

x 10 obrokov brez obresti
Redna cena 759,99 €

- 29 % 50 ZT

169,99 €

Zlata cena

34,00 €

x 5 obrokov brez obresti
Redna cena 239,99 €

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

Majhne cene, velika izbira.
Robotski sesalnik Rowenta X-PLORER S80,
RR7755WH
0,70 l posoda za prah, 3 nastavitve moči (Eco, Standard, Boost),
sistem Aqua Force (mokro čiščenje), krtača Animal Turbo,
združljivost z mobilnim telefonom in glasovnim asistentom,
upravljanje prek aplikacije. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila
na 10 obrokov.
Bl. št.: 272155

Pokončni sesalnik
Rowenta AIR FORCE FLEX,
RH9490WO, mokro-suho
100 W sesalne moči, 21,9 V litij-ionska
baterija, 35 minut avtonomije, kapaciteta
posode za prah 0,4 l, funkcija Boost, nastavek
Aqua Head, komplet za živalsko dlako, krtača
za čiščenje pohištvenih tkanin, glava z LEDlučmi. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 8 obrokov.
Bl. št.: 272154

- 25 % 100 ZT

- 48 % 100 ZT

374,99 €

257,99 €

37,50 €

32,25 €

Zlata cena

x 10 obrokov brez obresti
Redna cena 499,99 €

Vgradni pomivalni stroj Electrolux EEA27200L
Popolnoma vgr. pomivalni stroj. Št. pogrinjkov: 13. Energijski razred:
E. Glasnost: 46 db. Programi: 90 min., Auto, Eko, hitri 30 min.,
izpiranje in pomivanje pozneje. Indikator za sol in lesk. Tehnologija
sušenja: AirDry. Dimenzije (Š x V x G): 59,6 x 81,8 x 55 cm.
Garancija: 2 + 3 leta ob registraciji (za nakupe do 15. 12. 2021).
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 272036

Zlata cena

x 8 obrokov brez obresti
Redna cena 499,99 €

Pralno-sušilni stroj Hoover
HDPD4149AMBC/1-S
Pralno-sušilni stroj Hoover iz linije H-WASH 500 Professional
HDPD 4149 AMBC/1-S z zmogljivostjo pranja do 14 kg,
zmogljivostjo sušenja do 9 kg in hitrostjo ožemanja do 1400
obratov/min. Garancija: 2 + 3 leta.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 271786

HOOVER
HDPD4149AMBC/1-S

9,44
1,6
A

1400
14
9
155
53
80
57

- 25 % 100 ZT

- 40 % 200 ZT

439,00 €

584,90 €

43,90 €

58,49 €

Zlata cena

Zlata cena

x 10 obrokov brez obresti

x 10 obrokov brez obresti

Redna cena 589,00 €

Redna cena 979,90 €

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

Majhne cene, velika izbira.
Avtosedež Maxi Cosi, Rodifix AirProtect,
skupina 2/3, Authentic Grey

Stolček za hranjenje Peg Perego Prima
Pappa Follow me

Avtosedež RodiFix AirProtect skupina 2/3 (od 15 do 36 kg)
oziroma za otroke, stare od 3,5 do 12 let. Sedež vsebuje priključke
za Isofix, edinstvena vodila za pripenjanje varnostnih pasov
avtosedeža ter enostavno nastavljiv mehanizem za nagibanje
sedeža. Garancija: 2 leti.

Najbolj slaven stolček za hranjenje vseh časov. Stol raste z vašim
otrokom od rojstva pa vse do 3. leta starosti (prilagajajte višino do
7 položajev, naslon za noge v 3 položaje, naslonjalo v 5 položajev).
Garancija: 1 leto.

Možnost plačila na 4 obroke.
Bl. št.: 272182

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 272142 - Fox&Friends
Bl. št.: 272124 - Linear Gray

- 30 % 50 ZT

- 25 % 30 ZT

136,99 €

107,99 €

34,25 €

36,00 €

Zlata cena

x 4 obroki brez obresti
Redna cena 199,99 €

Zlata cena

x 3 obroki brez obresti
Redna cena 143,99 €

Steklokeramično kuhališče Gorenje
ECT646BX

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik
MAKITA HP488DWE

Steklokeramično kuhališče. Inox rob kuhališča. Upravljanje na
dotik. Timer. Trokrožno grelo. Ovalno grelo FishZone. Funkcija
StayWarm. Varnostni izklop kuhališča. Otroška zaščita. Dimenzije:
Š 60, V 5,4, G 52 cm. Garancija: 5 let.

Napetost aku.: 18 V-G serija. Kapaciteta aku.: 1,5 Ah. Priložena
dva aku. li-ion sestave. Hitri polnilnik. Plastični kovček.
Hitrovpenjalna glava. Kovinska zasnova zobnikov. Priročno
nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja. Dve mehanski
hitrosti. Garancija: 1 leto, z možnostjo podaljšanja na spetni strani
makita.si na skupno 36 mesecev.

Možnost plačila na 8 obrokov.
Bl. št.: 272052

Možnost plačila na 4 obroke.
Bl. št.: 272090

- 32 % 100 ZT

- 32 % 50 ZT

254,90 €

136,90 €

31,86 €

34,23 €

Zlata cena

x 8 obrokov brez obresti
Redna cena 379,90 €

Zlata cena

x 4 obroki brez obresti
Redna cena 202,52 €

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

Majhne cene, velika izbira.
Pametna ura Huawei Watch GT, indigo
zelena

Tablični računalnik Samsung GALAXY TAB
A7 10,4'', Wi-Fi, 3 GB/32 GB

Ura Watch GT je odporna proti praskam zaradi posebnega
keramičnega okvirja, ohišja iz nerjavečega jekla in DLC prevleke.
Debelina je le 10,6 mm. Ima 1,39« 454 x 454 AMOLED zaslon.
Garancija: 2 leti.

Napreden 8-jedrni procesor, 3 GB/32 GB spomina, zvočniki Quad
Dolby Atmos, Android in popolnoma nova aplikacija Samsung Kids.
Sprednja kamera s 5 MP in zadnja z 8 MP. Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 272038

- 48 % 50 ZT

Možnost plačila na 6 obrokov.
Bl. št.: 272178 - grey
Bl. št.: 272180 - silver

- 20 % 50 ZT

108,99 €

189,99 €

36,33 €

31,67 €

Zlata cena

x 3 obroke brez obresti
Redna cena 209,99 €

Mobilni telefon Samsung Galaxy A52s 5G, 6
GB/128 GB
Velik 16,5 cm (6,5'') zaslon super AMOLED z osveževanjem
120 Hz in z ločljivostjo 2400 × 1080 px, Android 11, 8-jedrni
Qualcomm Snapdragon 778G procesor, 6 GB/128 GB. Podpora
za DualSim. Zadnja kamera z ločljivostjo 64 + 12 + 5 + 5
Mpx, selfie kamera 32 Mpx. Baterija visoke zmogljivosti 4500
mAh, bralnik prstnih odtisov, podpora za 5G-omrežje, kaljeno
steklo Gorilla Glass 5, zaščita IP67, Bluetooth 5.0, funkcija NFC.
Garancija: 2 leti.

Zlata cena

x 6 obrokov brez obresti
Redna cena 239,99 €

Zvočnik MUSE Party Box M-1808 DJ
Karaoke 150 W, Bluetooth, FM radio,
vgrajena baterija + priložen mikrofon
Zvočnik z močjo 150 W. LED-zaslon. Vgrajena litij-ionska baterija
(3000 mAh). USB-vhod in AUX IN 3,5 mm vhod. Priključek za
kitaro in mikrofon. Mere (Š x V x G): 46,2 cm x 20,9 cm x 22 cm.
Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 272187

Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 272109 - black
Bl. št.: 272110 - white

- 25 % 100 ZT

- 35 % 50 ZT

365,99 €

109,99 €

36,60 €

36,66 €

Zlata cena

x 10 obrokov brez obresti
Redna cena 489,99 €

Zlata cena

x 3 obroke brez obresti
Redna cena 169,99 €

Za še več prihrankov si oglejte pestro ponudbo na www.eshop.si. Naročite po spletu ali telefonu
Še več izdelkov na www.eshop.si
6
080
22 13 in prevzemite brezplačno na Petrolovih prodajnih mestih.

Za lepe praznike in super darila
Bonboniera Bajadera, Kraš, 200 g
Bl. št.: 33576

- 33 % 30 ZT

4,99 €

Zlata cena

Redna cena 7,49 €

Srebrna radgonska penina,
Radgonske gorice, 0,75 l

Muškatna penina, peneče vino,
Jeruzalem, 0,75 l
Bl. št.: 101418

Bl. št.: 17809

- 30 % 30 ZT

6,99 €

Zlata cena

Redna cena 9,99 €

Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
Srebrna Radgonska penina, polsuha,
6 x 0,75 l, Radgonske gorice
Bl. št:. 271572

- 32 % 30 ZT

8,79 €

Zlata cena

Redna cena 12,99 €

Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Samo

5,99 €
na kos!

- 40 % 50 ZT

35,94 €

Zlata cena

Redna cena 59,94 €

Minister za zdravje
opozarja:
Prekomerno pitje alkohola
škoduje zdravju!
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Darila za vsakogar
Darilni paket Neutrogena Body, L
Darilni paket vsebuje: kremo za roke Neutrogena Visibly
reniew, 75 ml, intenzivno kremo za noge za razpokano kožo
Neutrogena Norwegian formula, 50 ml, in body oil-in-lotion
Neutrogena, 400 ml.

Darilni paket Neutrogena Hydroboost
body, S
Darilni paket vsebuje: kremo za roke Neutrogena Hydroboost
gel, 75 ml, in sprej za telo Neutrogena Hydroboost, 200 ml.
Bl. št.: 272003

Bl. št.: 272002

- 30 % 30 ZT

11,89 €

Zlata cena

Redna cena 16,99 €

Steklenica Puro ICON termo, 500 ml
Steklenička Puro ICON je iz nerjavnega jekla z dvojno steno.
Pijačo ohranja hladno do 24 ur, toplo pa do 12 ur. Primerna je za
vse vrste tekočin. Barvita zunanjost, mehka na dotik, v embalaži.
Prostornina: 500 ml.
Bl. št.: 271981 - svetlo roza
Bl. št.: 271982 - temno zelena

- 48 % 30 ZT

12,

99 €

Zlata cena

Redna cena 24,99 €

- 33 % 30 ZT

7,99 €

Zlata cena

Redna cena 11,99 €

Top popust
Pametna ura V71 Chameleon
Ima velik 1,7'' zaslon visoke ločljivosti 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.
Priložen magnetni polnilni kabel. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 267239 - črna
Bl. št.: 267240 - modra
Bl. št.: 267241 - roza-zlata
Bl. št.: 267242 - siva
Bl. št.: 267243 - zelena

- 53 % 50 ZT

29,90 €

Zlata cena

Redna cena 64,90 €

Pametni RGB LED-trak Chameleon

Prenosni baterijski sokovnik Vitamer

Je odličen za osvetlitev vašega doma, saj daje čudovito
ambientalno svetlobo. Z daljinskim upravljalnikom ali prek
aplikacije lahko traku spreminjate barve ali nastavite utripanje
glede na zvok. LED-trak ima tudi možnost zatemnjevanja.
Garancija: 1 leto.

Ima vgrajeno baterijo, za pitje sokov pa lahko uporabite 300 ml
posodico, v kateri ste nasekljali sadje. Posodica je iz vzdržljivega in
varnega tritana in ABS-plastike in ima silikonsko držalo. Ima rezilo
iz nerjavnega jekla. Priložen polnilni kabel. Garancija: 1 leto.

Bl. št.: 272097

- 40 % 50 ZT

32,90 €

Zlata cena

Redna cena 54,90 €
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Bl. št.: 272096

- 30 % 30 ZT

24,90 €

Zlata cena

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

Popolna darila za najmlajše
Čarobni klobuk, čarovniški
Hokus pokus! Iz klobuka lahko pričarate 75 trikov. Sledite
podrobnim navodilom in čarovnija vam ne uide. Z malo vaje lahko
pripravite pravo čarovniško predstavo. Čira čara!
Bl. št.: 272062

Avto na daljinsko upravljanje Hot Wheels
R/C Fast 4WD
Avto na daljinsko upravljanje Hot Wheels, 6 x 17 x 8 cm. Vozi v
vse smeri in doseže hitrost do 8 km/h. Potrebujete baterije 3 x AA
+ 2 x AA za upravljalnik (niso priložene). Možnost zamenjave gum
na kolesih. Primerno za otroke, stare 3 leta in več.
Bl. št.: 237761

- 30 % 30 ZT

- 41 % 30 ZT

17,49 €

16,99 €

Zlata cena

Zlata cena

Redna cena 24,99 €

Redna cena 28,99 €

Monopoly – izdaja za prebrisane

Električna zobna ščetka Oral-B Kids

Starost: 8+ let. Dimenzije pakiranja: 40 × 27 × 4 cm. Material:
plastika, karton, papir. Za 2–6 igralcev.
Bl. št.: 271652

Električna zobna ščetka Oral-B Kids za otroke, stare 3 leta in več.
Okrogla glava ščetke je primerne velikosti za majhna usta. Ščetka
nežno čisti otroške zobe. Ima 2 načina ščetkanja, tudi edinstven,
za otroke primeren način nege občutljivih zob. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 272133 - Mickey
Bl. št.: 248311 - Frozen

- 25 % 30 ZT

- 34 % 30 ZT

26,99 €

20,99 €

Zlata cena

Zlata cena

Redna cena 35,99 €

Redna cena 31,99 €

Otroški štirikolesnik Peg Perego Polaris
Outlaw 330 W
Ure in ure zabave. Polaris Outlaw 330 W po licenci originalnega vozila
znanega ameriškega proizvajalca. Vsebuje dva 165 W elektromotorja
(skupna moč 330 W) in menjalnik s tremi prestavami (prva, druga in
vzvratna). Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 9 obrokov.
Bl. št.: 262679

- 26 % 100 ZT

299,99 €

Zlata cena

33,33 €

x 9 obrokov brez obresti
Redna cena 409,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si
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Darila za tiste, ki ne morejo brez glasbe
Bluetooth slušalke JBL Tune 700BT
JBL Pure Bass impresivni zvok. Brezžične bluetooth slušalke
imajo vgrajen mikrofon za prostoročno telefoniranje, nadzor
nad sprejemom klicev, mehke slušalke in lahko konstrukcijo
za dolgotrajno in udobno poslušanje. Baterija zdrži do 27 ur.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 250829 - bele
Bl. št.: 250828 - črne
Bl. št.: 267188 - modre
Bl. št.: 267193 - koralne

- 37 % 30 ZT

49,99 €

Zlata cena

Redna cena 79,99 €

Prenosni radio Muse M-29 s
CD-predvajalnikom + mikrofon
Barvito poslušanje najljubše glasbe. Prenosni radio Muse s
CD-predvajalnikom M-29, ki predvaja CD, CD-R/-RW in MP3, je
odlična izbira za vsakogar, ki si želi svojo najljubšo glasbo vzeti
s seboj na pot. Opremljen je z LCD-zaslonom, USB-vhodom in
vhodom za mikrofon. Mikrofon priložen. Garancija: 1 leto
Bl. št.: 272114 - blue
Bl. št.: 272117 - pink

Slušalke XIAOMI MI True Wireless Earbuds
Basic 2S + polnilna enota
Brezžične slušalke Xiaomi s polnilno enoto. Hitra povezava
Bluetooth 5.0. Več kot 20-urna avtonomija skupaj s polnilnim
etuijem. Vgrajen mikrofon. Funkcija zaznavanja slušalk v
ušesih. USB Type-C. Gumb na dotik. Gaming način. Več ušesnih
nastavkov. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 270822

- 37 % 30 ZT

24,99 €

Zlata cena

Redna cena 39,99 €

Top popust
Brezžični prenosni zvočnik Philips EverPlay
BT7900, Bluetooth
Odličen in zmogljiv zvok z globokimi in bogatimi nizkimi
toni. Bluetooth dolgega dosega do 30 m, vgrajen mikrofon
za prostoročno telefoniranje, hitro polnjenje in do 100 h
pripravljenosti. Izjemno trpežen ter odporen proti prahu, udarcem
in vodi. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 186138 - BT7900A, modra barva
Bl. št.: 186139 - BT7900B, črna barva
Bl. št.: 186141 - BT7900P, rdeča barva

- 36 % 30 ZT

39,99 €

Zlata cena

Redna cena 62,99 €
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- 74 % 50 ZT

29,99 €

Zlata cena

Redna cena 118,95 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Hobi je pravi navdih za darilo
Igralni volan s pedali Genesis Seaborg 400,
USB, PS4/PS3/PC/Nintendo/XBOXone/
XBOX360, 900°
Vrhunski dirkaški volan za nepozabno in realistično izkušnjo.
Nastavljivo območje vrtenja od 270° do 900°. Dvojni sistem
vibracij zazna vsako neravnino na cesti. F1-prestavne ročice
za enostavno menjanje prestav. 8 vgrajenih programabilnih
gumbov. Vgrajen AUX-in priklop. Kakovostni kovinski pedali in
nadpovprečno vzdržljivi materiali. Garancija: 2 leti.

Gaming set Marvo Scorpion CM370, 4 v 1
miška + tipkovnica + slušalke + miška
Komplet tipkovnice, miške, podloge za miško in slušalk je
natanko tisto, kar vsak igralec videoiger potrebuje na začetku
svoje igralne kariere. Natančen izbor štirih igralnih produktov
ima vse, kar si igralci lahko želijo. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 235102

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 272172

- 44 % 50 ZT

99,99 €

Zlata cena

33,33 €

- 46 % 30 ZT

21,49 €
Zlata cena

x 3 obroki brez obresti
Redna cena 179,99 €

Prenosnik Lenovo Legion 5 15ARH
R7/16GB/512GB/ 15.6'' FHD 120Hz /NVIDIA
GeForce GTX 1650 4GB/W10
Pomnilnik 16 GB, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 NVMe
disk. NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR. Procesor AMD Ryzen
7 4800H 2.9GHz (do 4,20 GHz). Zaslon 39,6 cm (15,6'') FHD
LED IPS (1920 x 1080), nebleščeč, 250 nits, 120 Hz. Operacijski
sistem Windows 10 Home. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 10 obrokov.

Redna cena 39,99 €

Ukrivljen monitor Samsung C27F390FHR,
68,58 cm (27''), VGA, HDMI
Zaslon: 68,58 cm (27''), monitor z ukrivljenim zaslonom.
Ločljivost: 1920 x 1080 (FullHD). Vrsta zaslona: VA. Priklop: VGA,
HDMI, vhod za slušalke. Odzivni čas: 4 ms. Svetilnost: 250 cd/m2.
Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 272173

Bl. št.: 272174

- 140 € 100 ZT

- 27 % 50 ZT

1059,99 €

159,99 €

106,00 €

32,00 €

Zlata cena

x 10 obrokov brez obresti
Redna cena 1199,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Zlata cena

x 5 obrokov brez obresti
Redna cena 219,99 €
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Zima je tu
Moška 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 volna, 50 % akril.
Bl. št.: 186881 - Chevalier, črno-bela
Bl. št.: 186882 - Chevalier, modra
Bl. št.: 271977 - Andrej, črna
Bl. št.: 271989 - Chevalier, sivo-črna

- 40 % 30 ZT

11,90 €

Zlata cena

Redna cena 19,95 €

Otroška kapa Reuch

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 volna, 50 % akril.

Izredno prijetna zimska kapa Reusch, katere notranji del je
podložen s flisom za še bolj prijeten in nežen občutek na koži.
Material: 50 % merino volna, 50 % akril.

Bl. št.: 272000 - Carezza, črno-modra
Bl. št.: 272001 - Lutsen, roza

Bl. št.: 169449 - Dolomiti, bela
Bl. št.: 271996 - Dolomiti, črna
Bl. št.: 271997 - Mojca, črna

- 40 % 30 ZT

13,70 €

Zlata cena

Redna cena 22,99 €

Ženski trak Reusch Klosters
Izredno prijeten zimski trak Reusch, katerega notranji del je
podložen s flisom za še bolj prijeten in nežen občutek na koži.
Materia:l 50 % merino volna, 50 % akril.
Bl. št.: 271998 - bel
Bl. št.: 271999 - črn

- 40 % 30 ZT

11,90 €

Zlata cena

Redna cena 19,95 €
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- 40 % 30 ZT

17,90 €

Zlata cena

Redna cena 29,95 €

Sanke z volanom in zavoro Stratos
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

- 33 % 30 ZT

59,90 €

Zlata cena

Redna cena 89,90 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Zima je tu

Top popust
Rokavice za kapacitivne zaslone Chameleon
Uporabljate pametno napravo, ne da bi pri tem morali sneti
rokavice, s tremi prsti, ki imajo vtkana posebna prevodna vlakna.
Sestava: 85,5 % bombaža, 7 % prevodnih vlaken, 5 % elastana
in 2,5 % elastike.

Termofor z mehko zaščitno prevleko, 2 l
Termofor iz plastike z zamaškom in mehko zaščitno snemljivo
prevleko. Material prevleke: poliester. Motiva ni mogoče izbirati.
Izdelek ni igrača. Termofor hranite izven dosega otrok. Uporaba
termoforja pri otrocih je dovoljena le pod nadzorom odrasle
osebe.
Bl. št.: 272013

Bl. št.: 212846 - L
Bl. št.: 212847 - M

- 60 % 30 ZT

4,79 €

Zlata cena

Redna cena 11,99 €

Unikatna, ročno izdelana ptičja hiška
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.
Bl. št.: 153156

i
ensk
Slov lek!
e
izd

- 25 % 30 ZT

24,49 €

Zlata cena

Redna cena 32,99 €

Namizni grelnik Rovus
Elegantni grelnik je idealna rešitev za hladne kotičke doma ali
v pisarni. Ogrejte prostor hitro in učinkovito brez nepotrebnega
porabljanja energije. Pametni sistem samodejno uravnava
temperaturo ter s tem preprečuje pregrevanje. Moč: 300–350 W.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 272128

- 30 % 30 ZT

17,49 €

Zlata cena

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

- 30 % 30 ZT

6,99 €

Zlata cena

Redna cena 9,99 €

Top popust
Dežnik, družinski avtomatik, fi 115 cm,
mavrica
Družinski dežnik avtomatik mavrica, premer odprtega dežnika
115 cm, dolžina dežnika 98 cm, visoka kakovost, 16 panelov,
material 100 % poliester. Na voljo do odprodaje zalog. V novih,
osveženih, prijetnih barvah. Slika je simbolična.
Bl. št.: 157634

- 50 % 30 ZT

7,50 €

Zlata cena

Redna cena 15,00 €

Kalorifer Cecotec Ready Warm 9750 Rotate
Force
Moč 2400 W, 3 načini delovanja, z nastavljivim termostatom z
2 stopnjama moči in funkcijo nihanja je primeren za ogrevanje
prostorov do 15 m². Dimenzije kaloriferja so 22 x 19 x 30 cm,
njegova teža pa 1,24 kg.
Bl. št.: 271764

- 24 % 30 ZT

16,99 €

Zlata cena

Redna cena 22,50 €
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Varno na zimsko pot
Aktivno čistilo za platišča TOP RIM, 500 ml

Osvežilec prostorov Ambio Organic

TOP RIM je odličen izdelek, ki enostavno in hitro odstrani zavorne
obloge in umazanijo s kolesnih platišč. S svojo posebno formulo
spremeni barvo, ko začne učinkovati na umazanijo. Primeren je za
vse vrste platišč.

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

Bl. št.:196336

- 20 % 30 ZT

5,69 €

Zlata cena

Redna cena 7,19 €

- 30 % 30 ZT

3,49 €

Zlata cena

Redna cena 4,99 €

Vžigalni kabli 400 A, kovinske kleme

Protizmrzovalna folija, 70 x 150 cm

Kvalitetni 400 amperski vžigalni kabli s certifikatoma TUV in GS.
Imajo velike klešče z dobrim oprijemom, skrbijo za dober prenos.
Vžigalne klešče so tudi ustrezno zaščitene oziroma izolirane. Kabli
so shranjeni v priročni PVC-torbi. Dolžina kablov je 3 m.

Kvalitetna folija proti zmrzovanju za namestitev na
vetrobransko steklo. Da se boste lahko v mrzlih
dnevih enostavno odpeljali s svojim vozilom
brez uporabe strgala ali drugih pripomočkov za
odstranjevanje ledu. Dimenzije 70 x 150 cm.

Bl. št.: 36315

Bl. št.: 140286

- 25 % 30 ZT

9,99 €

Zlata cena

Redna cena 13,49 €

Zaščita stekla TCC nano
Nanotehnologija je končno cenovno dosegljiva in tehnično
dovršena. Efekt zaščite do 6 mesecev. Aplicira se v 2 korakih in
samo 20 minutah.

4,19 €

Zlata cena

Redna cena 5,59 €

Univerzalne krpice za čiščenje Elix, 18 kom
Krpice Elix so izredno učinkovite za čiščenje rok in površin brez
uporabe vode, napojene z visokokakovostno tekočino s posebno
formulo na osnovi agrumov.
Bl. št.: 268788

Bl. št.: 164791

- 25 % 30 ZT

4,49 €

Zlata cena

Redna cena 6,00 €
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- 25 % 30 ZT

- 25 % 30 ZT

5,89 €

Zlata cena

Redna cena 7,89 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Varno na zimsko pot
Grelna prevleka sedeža Bottari, 35 W, 12 V
Sedežna blazina z ogrevanjem 12 V in 35 W je združljiva z vsemi
vrstami avtomobilskih sedežev, če je pritrjena z elastičnimi trakovi.
95 x 45 cm. Garancija:1 leto.
Bl. št.: 254559

Magnetna zaščita vetrobranskega stekla
Bottari, 215 x 125 cm
Iz posebnega materiala iz folije PEVA. Ščiti pred poledico pozimi.
Z varnim nastavkom in vgrajeno torbo za enostavno shranjevanje.
Enostavna namestitev: pokrivalo položite na vetrobransko steklo
in ga pritrdite z magneti.
Bl. št.: 264404

- 30 % 30 ZT

13,99 €

Zlata cena

Redna cena 19,99 €

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

- 30 % 30 ZT

6,19 €

Zlata cena

Redna cena 8,89 €

- 35 % 30 ZT

10,99 €

Zlata cena

Redna cena 16,99 €

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

- 30 % 30 ZT

2,99 €

Zlata cena

Redna cena 4,29 €

Strgalo z metlico, 65 cm

Strgalo za led, 30 cm

Bl. št.: 151927

Bl. št.: 151924

- 30 % 30 ZT

4,29 €

Zlata cena

Redna cena 6,19 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 23 % 30 ZT

1,59 €

Zlata cena

Redna cena 2,09 €
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Varno na zimsko pot

Top popust

Vitrex -20 °C jabolko, pripravljeno zimsko
sredstvo, 3 l

Motorno olje Premium Pro 5W-40 S2, 4 l

Vitrex -20 °C z vonjem jabolka je tekočina za čiščenje
vetrobranskih stekel in njihovo zaščito pred zmrzovanjem.
Učinkuje večkratno. Čisti steklo in odstranjuje insekte, ščiti pred
zamrzovanjem, preprečuje zaledenitev vodnih šob. Kompatibilno z
vsemi materiali, s katerimi pri predpisani uporabi pride v stik. Ne
vsebuje alergenov.

Visokozmogljivo sintetično motorno olje za sodobne bencinske
in dizelske motorje s filtrom trdnih delcev (DPF). Zaradi nizke
vsebnosti pepela, fosforja in žvepla ščiti in povečuje obstojnost
filtra trdnih delcev in zmanjšuje emisije izpušnih plinov ter
zmanjšuje vplive na okolje. Sodobna tehnologija aditiviranja
ohranja motor čist, zmanjšuje trenje in podaljšuje trajnost motorja,
omogoča podaljšane intervale menjave in visoko učinkovitost
delovanja motorja.

Bl. št.: 185707

Bl. št.: 245650

- 50 % 30 ZT

27,40 €

Zlata cena

Redna cena 54,80 €

Motorno olje Tratol, 1 l
Kakovostno motorno olje za mazanje štiritaktnih bencinskih
motorjev vrtnih kosilnic. Olje zagotavlja odlično zaščito motorja
pred oksidacijo, obrabo in korozijo ter drugimi škodljivimi
vplivi. Motorno olje Tratol je namenjeno mazanju bencinskih
štiritaktnih motorjev vrtne mehanizacije, predvsem vrtnih
kosilnic, uporabljamo pa ga lahko tudi v dieselskih motorjih
motokultivatorjev, manjših traktorjev ter ostalih manjših
gospodarskih in kmetijskih strojih.
Bl. št.: 245871

- 20 % 30 ZT

4,99 €

Zlata cena

Redna cena 6,29 €

Top popust
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 % 20 ZT

6,30 €

Zlata cena

Redna cena 10,50 €
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- 50 % 30 ZT

34,00 €

Zlata cena

Redna cena 68,00 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Varno na zimsko pot

Z aplikacijama
DRAJV in
Na poti
do nagrad.

V nagradni igri bomo
podelili naslednje nagrade:
1. 40 EUR dobroimetja za
gorivo Q Max (x 60);
2. Avtopranje XL (x 300);
3. Panini s pršutom (x 500);
4. Q drink Classic (x 500);
5. Kava na poti (x 5000).

Veljavnost vseh nagrad za unovčitev na Petrolovih prodajnih mestih je
30. 6. 2022, razen dobroimetja za gorivo, ki ima neomejeno veljavnost.
Nagrade bodo pripisane na uporabnikove Petrol klub kartice zvestobe.

Prenesi iz:

Avtopralnica_akcija zlate kaplje_1-pk.pdf 1 15. 02. 2021 20:38:49

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 preverite ali so odprte.

Prenesite aplikacijo Na poti

Še več izdelkov na www.eshop.si
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Varno na zimsko pot
Avtokamera Navitel R700 GPS DUAL +
vzvratna kamera
Vrhunski optični SONY senzor. FullHD 1920x1080, 1080p (30frs).
Velik 2.7'' zaslon. Night Vision. Način parkiranja. Kot snemanja
170°. Vgrajena GPS-antena. Vgrajen zvočnik in mikrofon.
MicroSD. Priložena tudi vzvratna kamera. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 272192

Prenosni FM-oddajnik BLOW, 3 v 1,
Bluetooth + prostoročno telefoniranje +
polnilec
FM-oddajnik je naprava 3 v 1, ki vam s priklopom v vtičnico
vžigalnika omogoča poslušanje najljubše FM-postaje, glasbe in
prostoročno telefoniranje. Ima hiter polnilnik pametnih naprav,
priložen pa je tudi daljinec. Povezljivost: bluetooth/USB/SD/AUX.
Priložen daljinec. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 240180 - črn, 74-142
Bl. št.: 245269 - bel, 74-129

- 20 % 30 ZT

79,99 €
Zlata cena

Redna cena 99,99 €

- 44 % 30 ZT

18,99 €

Zlata cena

Redna cena 33,99 €

Ugoden najem vozil
Izberite svojega partnerja na poti
Prednosti ponudbe:
• 20 € popusta na znesek rezervacije,
• brez predplačila,
• brezplačne spremembe in preklic rezervacije,
• možnost dostave vozila,
• na voljo so vozila različnih kategorij in znamk,
• akcija velja v vseh poslovalnicah ATET,
• podpora uporabnikom je na voljo 24/7.

20 €
popusta za
imetnike
Petrol klub
kartice

Pogoji ponudbe: Ponudba velja od 11. 11. 2021 do 31. 1. 2022. Za najem vozila je potrebna predhodna spletna rezervacija na www.atet.si
in vnos kode PETROL. Popust se doda ob potrditvi rezervacije. Pri prevzemu vozila je potrebna predložitev Petrol klub kartice zvestobe, katere imetnik
je tudi najemnik vozila. Dodatne informacije: T: 01 320 82 30, E: prodaja@atet.si, www.atet.si
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Po gume
na Petrol
Možnost plačila na obroke
s Petrol klub plačilno kartico.
Brezplačno zavarovanje
pnevmatik z asistenco Triglav.

Brezplačna garancija za
nenamerne poškodbe.

na prodajnih mestih

v spletni trgovini www.eshop.si

Servis
zmagovalcev
Z novimi zimskimi
pnevmatikami smo opremili
naše alpske reprezentante.
Zaupajte nam pri nakupu,
premontaži in shranjevanju
pnevmatik tudi vi.
www.petrol.si/tipstop-vianor

GARANCIJA
PNEVMATIK

brezplačna
pnevmatika v
primeru predrtja

30 Zlatih točk

30 Zlatih točk

1,

49 -21 %
EUR

Redna cena: 1,89 EUR

Beli rustikalni kruh,
500 g

1,

59 -20 %
EUR

Redna cena: 1,99 EUR

Martinov kruh, 500 g
Bl. št.: 127705

1,

99

Moj
trenutek

EUR -41 %

Redna cena: 3,38 EUR

Toast Poli Hammy + energijska
pijača Q energy drink, 250 ml

30 Zlatih točk

3,

1,

99

EUR -41 %

Redna cena: 3,38 EUR

Poli dog + energijska pijača Q
energy drink, 250 ml

Moj
trenutek

Naročite
vnaprej

EUR -28 %

z aplIkacijo na poti

Redna cena: 4,88 EUR

Razpoložljivost
ponudbe Fresh na
izbrani lokaciji preverite
v aplikaciji Na poti.

Sendvič Poli + energijska
pijača Q energy drink, 250 ml
Bl. št.: 271590 - classic
Bl. št.: 271595 - sugar free

www.petrol.si/fresh

Moj
trenutek

Bl. št.: 271575 - classic
Bl. št.: 271577 - sugar free

Bl. št.: 271582 - classic
Bl. št.: 271585 - sugar free
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30 Zlatih točk

30 Zlatih točk

Bl. št.: 127698

Prenesite aplikacijo Na poti
www.petrol.si/app-na-poti

Energetske rešitve za vsak dom
IR-panel Ceilhit 600 U
•
•
•
•
•

Moj
dom

Primerno za ogrevanje ali dogrevanje vašega doma,
nastavitev temperature ogrevanja po posameznem prostoru,
mere (mm) : 1192 x 592 x 30,
moč: 600 W,
teža: 9,4 kg.

Cena vključuje:
• dostavo na dom,
• 5-letno garancijo.

Električna polnilnica ETREL INCH
HOME 22 kW, kabel Type2, WIFI
+ Etrel Load guard 150 A
•
•
•
•
•
•
•

Moj
dom

največja moč: 22 kW; 3 x 32 A,
priključki: kabel (4,5 m z magnetnim držalom),
komunikacijska povezava: Ethernet, Wi-Fi,
pritrditev na steno ali drog,
stopnja zaščite: IP54, IK10,
delavno temperaturno območje: -20°C do 70°C,
prenapetostna zaščita, pretokovna zaščita,
zaznavanje napake toka DC, RCD-A zaščita, ki jo je
treba vgraditi v sklopu montaže električne polnilnice.

Cena vključuje:
• električna polnilnica s 4,5 m kabla,
• dostavo na dom,
• 2-letno garancijo.

- 297,20 € 200 ZT

- 152,49 € 500 ZT

1.188,76 €

152,50 €

Zlata cena

Zlata cena

118,89 €

30,50 €

x 10 obrokov brez obresti

x 5 obrokov brez obresti

Redna cena 1.485,96 €

Redna cena 304,99 €
Slika je simbolična.

*Model: U 600 W, Bl. št: 167464

*Model: G-HB1V5CY20, blagovna številka: 266011

2 x rekuperator SIKU SPHERE Wi-fi,
z montažo

Klimatska naprava Daikin Perfera
3,5 kw, z montažo

• Enostavna vgradnja, upravljanje in vzdrževanje,
• delovanje sistema preko tedenskih urnikov in upravljanja
sistema prezračevanja na daljavo preko aplikacije na pametni
napravi,
• za prostore velikosti 25 m2,
• premer cevi 160 mm,
• izjemno varčen, poraba moči med 1,1 W in 5,3 W.

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

Cena vključuje:
• dve rekuperatorski enoti SIKU SPHERE,
• osnovno montažo in zagon,
• dostavo na dom,
• 2-letno garancijo.

- 169,06 € 500 ZT

1.379,

27 €
Zlata cena

57,47 €

x 24 obrokov brez obresti
Redna cena 1.548,33 €
*MODEL: 2x Siku Sphere Wi-Fi E, blagovna številka: 269919

Še več izdelkov na www.eshop.si

Cena vključuje:
• klimatsko napravo,
• osnovno montažo,
• dostavo na dom,
• 3-letno garancijo.

- 95,77 € 100 ZT

2 i

1.403,27 €
Zlata cena

116,94 €

x 12 obrokov brez obresti
Redna cena 1.499,04 €
*MODEL: FTXM35R/ RXM35R, blagovna številka: 263834

080 22 34
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Dobrodošli v topel dom

Zlati paket

Moj
dom

Zlati paket

- 50 % 200 ZT

Moj
dom

- 63 % 200 ZT

4,99 €

18,99 €

Zlata cena

Zlata cena

Redna cena 9,98 €

Redna cena 51,98 €

2 x Bref Deluxe Magnolia,
2 x 50 g

2 x Faks Gel C. col.
Neofresh, 5 l

Vžigalna volna Forest, 300 g

Drva za podžig Forest v kartonu, 3,5 kg

Vžigalna volna je narejena iz naravnih snovi - lesnih ostružkov, ne
vsebujejo kemikalij in je okolju prijazna. Uprablja se za prižiganje
ognja v vseh pečeh na trdo gorivo, kaminih, žarih in ognja na
prostem.

Drva za podžig Forest v kartonu so namenjena podžiganju ognja
v kaminih, pečeh, kuršnih pečeh, žarih in podobnem. Drva za
podžig znamke Forest vam olajšajo delo z prižigom ognja, saj vam
pomagajo, da se večja drva lažje vnamejo, vaš kamin, peč ali žar
pa bo v trenutku pripravljen za uporabo.

Bl. št: 272298

Bl. št.: 262394

- 6%

Bl. št: 272300

Bl. št.: 268894

15 ZT

2,79 €

Zlata cena

Redna cena 2,99 €

- 5%

15 ZT

3,29 €

Zlata cena

Redna cena 3,49 €

Lesni peleti Petroleti, 65 vreč po 15 kilogramov peletov
Lesni peleti Petroleti so biomasno gorivo za ogrevanje, izdelano iz 100 % lesa
iglavcev slovenskega porekla in ne vsebujejo dodatnih primesi. Imajo certifikat
ENplus A1. Cena vključuje brezplačno dostavo do vrat objekta.
Za popust je ob nakupu treba predložiti Petrol klub kartico.
Možnost plačila na 10 obrokov.

Bl. št. 182996

- 10 €

0 ZT

329,00 €

Zlata cena

32,90 €

x 10 obrokov brez obresti
Redna cena 339,00 €
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Moj
trenutek

Moj
trenutek

- 50 % 100 ZT

- 50 % 100 ZT

3,19 €

2,69 €

Zlata cena

Redna cena 6,49 €

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

- 51 % 100 ZT

5,09 €

Zlata cena

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

Moj
trenutek

Zlata cena

Redna cena 10,28 €

Bonboniera Merci
rdeča, 250 g + kava
Barcaffe 200 g

Redna cena 5,49 €

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

Oglejte si jih na www.petrol.si/zlati-paketi

Zavarovanje
od
od

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 11. 11.
2021 do 31. 1. 2022. Koriščenje potrdila Petrol kluba:
od 11. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
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.

Male razvade za lepše dni
Pivo Heineken, brezalkoholno, 4 x 0,33 l

Špricar, Radgonske Gorice, 6 x 0,33 l

Bl. št.: 265045

Bl. št.: 271539

- 30 % 30 ZT

3,49 €

Zlata cena

Redna cena 4,99 €

Mini rolade z vanilijo, Gorenjka, 280 g
Bl. št.: 64907

- 40 % 30 ZT

5,99 €

Zlata cena

Redna cena 10,14 €

Minister za zdravje
opozarja:
Prekomerno pitje
alkohola škoduje
zdravju!

Sladoled Quatro rhapsody mini, Ledo,
900 ml
Bl. št.: 226643

- 28 % 30 ZT

1,99 €

Zlata cena

Redna cena 2,79 €

Kavne kapsule Kava na poti, 2 + 1 gratis
Kapsule za svežo pripravo doma! Izberete lahko katerokoli
kombinacijo okusov.
Bl. št.: 272364

- 25 % 30 ZT

3,99 €

Zlata cena

Redna cena 5,39 €

0 ZT
9,98 €
Zlata cena

*Blagovna znamka ni v imetništvu Petrola d.d., Ljubljana ali z njim povezanih družb,
slednji pa niso ekonomsko povezani z imetnikom dane blagovne znamke. Navedba
blagovne znamke služi zgolj opredelitvi namena uporabe in značilnosti proizvoda.
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Naj bo čisto
Kapsule in prašek za pranje perila Ariel

Geli in praški za pranje perila Persil

Izjemna moč pranja že pri 30 °C.

Persil zagotavlja učinkovito odstranjevanje trdovratnih madežev.

Bl. št.: 244614 - Ariel prah Regular, 6,5 kg, 100 pranj
Bl. št.: 263468 - Ariel kapule Color, 74 kos

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

- 36 % 30 ZT

18,99 €
Zlata cena

Redna cena 29,99 €

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 % 30 ZT

3,99 €

Zlata cena

Redna cena 6,99 €

- 40 % 30 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.: 262294 - Somat Gold 72 tablet

- 45 % 30 ZT

11,99 €
Zlata cena

Redna cena 21,99 €

Mehčalec za perilo Ornel, 2,7 l

Prašek za pranje perila Ornel, 9 kg

Bl. št.: 233761 - Calming
Bl. št.: 233762 - Golden Dream
Bl. št.: 233763 - Violet
Bl. št.: 271329 - Shu Shu

Pralni prašek za strojno pranje perila (90 pranj).

- 48 % 30 ZT

4,49 €

Zlata cena

Redna cena 8,69 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

Bl. št.: 271402 - Calming
Bl. št.: 271407 - Golden dream

- 47 % 30 ZT

12,49 €
Zlata cena

Redna cena 23,99 €
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Za hitro in preprosto pripravo

Top popust

Multipraktik Bosch MCM4100

Pokončni mešalnik Electrolux E7CB1-4GB
Moč 900 W, 2 hitrosti in 2 programa (omaka, juha, drobljenje
ledu, smuti, sok), pulzna funkcija. Oprema: plastenka z ročko,
vrč 600 ml, tritan plastika (brez BPA, pranje v pomivalnem
stroju), LED-osvetlitev tipk na dotik, 6 rezil iz nerjavnega jekla.
Garancija: 2 leti.

Zmogljivi multipraktik za kuhanje in peko - zahvaljujoč
uporabnemu predalu za pribor prihrani prostor, vsestranski z več
kot 35 funkcijami. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 228808

Bl. št.: 259545

- 50 % 50 ZT

49,40 €

Zlata cena

Redna cena 99,00 €

Kuhinjski robot Tefal Masterchef Gourmet,
QB51K138
1100 W, posoda 4,6 l iz nerjavnega jekla, kavelj za gnetenje,
metlica za stepanje (Flex Whisk) in mešanje, planetarno vrtenje,
5 hitrosti mešanja, otrokom prijazen set v torbici (modelčki za
piškote, recepti, lončki, štampiljke). Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 5 obrokov.

- 38 % 30 ZT

78,90 €
Zlata cena

Redna cena 128,90 €

Konvekcijska mini pečica Russell Hobbs,
Express Air Fry Mini, 26095-56
Konvencionalna tehnologija: 1500 W. Tehnologija zračnega
cvrenja. Velika kapaciteta. Vsestranska – 5 nastavitev: zračno
cvrtje, pekač, žar, opekač in obdrži toploto. Ponev in stojalo za
peko. 3 položaji za stojalo. 60-minutna štoparica. Garancija: 2
+1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.:272177

Bl. št.: 264358

- 41 % 100 ZT

174,99 €

Zlata cena

- 37 % 30 ZT

35,00 €

x 5 obrokov brez obresti

68,99 €

Redna cena 299,99 €

Redna cena 109,99 €
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Zlata cena
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Dobrodošli v prazničen dom
Električni kuhalnik za kavo Linea LCP-0506
Električni kuhalnik za turško kavo LCP-0506 LINEA. Moč: 1000
W. Prostornina: 250 ml oz. do 4 male skodelice. Brezžična in
odstranljiva posoda.
Bl. št.: 237170

Aparat za sladkorno peno Cecotec Fun &
Sugar
Aparat za sladkorno peno Fun & Sugar s 500 W moči, merilno
žlico in 10 palicami za uživanje v sladkarijah. Njegov retro dizajn
je popoln za zabave z družino in prijatelji, idealen je za vse
starosti.
Bl. št.: 270853

- 27 % 30 ZT

- 16 % 30 ZT

15,99 €

29,90 €

Redna cena 21,99 €

Redna cena 35,90 €

Zlata cena

Cvrtnik Cuisinier Delux brez olja, 3,2 l,
1300 W
Toplozračni cvrtnik omogoča cvrtje, kuhanje, pečenje hrane z
80 % manj maščob – brez olja ali pa je treba dodati le nekaj
kapljic, odvisno od hrane. Cvrtnik ima nastavljivo temperaturo,
žar mrežico, snemljivo košaro, LED-indikator in časovnik.
Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 261190

Zlata cena

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

- 28 % 30 ZT

49,99 €

Zlata cena

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

- 57 % 30 ZT

29,90 €

Zlata cena

Redna cena 69,90 €
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Za urejen dom
Likalnik Tefal Easygliss Plus, FV5717E0

Likalna parna postaja Clatronic DBS3749

2500 W, 270 ml rezervoar za vodo, keramična likalna plošča
Durilium Airglide, stalni izpust pare do 45 g/minuto, sistem
proti kapljanju, sistem proti vodnemu kamnu, navpično likanje.
Garancija: 2 leti.

Likalna parna postaja DBS3749 Clatronic. Tlak pare: 3,5 bara,
konstantna izhodna para do max. 90 g/min. Moč: 2300W.
Odstranljiv rezervoar: 1,2 l. Gladka keramična plošča.

Bl. št.: 272156

Bl. št.: 266966

- 38 % 30 ZT

36,99 €

Zlata cena

Redna cena 59,99 €

Robotski sesalnik iRobot Roomba 975
iRobot Roomba 975: z Wi-Fi povezan robotski sesalnik z močno
dvojno gumijasto krtačo za dvigovanje umazanije za različne
površine. Navigacija za več sob. Se napolni in nadaljuje delo. Idealno
za hišne ljubljenčke. Detektor umazanije. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 9 obrokov.
Bl. št.: 271784

- 15 % 30 ZT

58,90 €

Zlata cena

Redna cena 69,90 €

Sesalnik Electrolux
EL61C3DB, brez vrečke
Regulacija moči, gumirana kolesa,
teleskopska cev, nastavek za oblazinjeno
pohištvo, podaljšan ozki nastavek (za
sesanje v avtomobilih), krtača za trda tla,
raven hrupa 74 dB(A), posoda za prah
1,6 l, delovni radij 9 m, 6-stopenjska
filtracija zraka. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 4 obroke.
Bl. št.: 271792

- 30 % 100 ZT

- 39 % 100 ZT

299,90 €

139,90 €

33,32 €

34,96 €

Zlata cena

x 9 obrokov brez obresti
Redna cena 429,90 €
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Zlata cena

x 4 obroke brez obresti
Redna cena 229,90 €
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Naj bo čisto
Ročni nanoparni čistilnik Rovus
Uporabite naravno moč pare za čiščenje in razkuževanje z ročnim
nano čistilnikom Rovus. Znebite se umazanije, do 99,9 %* bakterij
in virusov na različnih površinah. Naravna moč nanopare prostor
očisti in razkuži brez uporabe škodljivih kemikalij. Garancija: 1 leto.

Čistilnik oken Kärcher WV 2 Plus N 1633212
Delovna širina sesalne šobe: 280 mm. Delovna širina ozke
sesalne šobe: 170 mm. Kapaciteta posode za umazano vodo:
100 ml. Čas delovanja baterije: 35 min. Čas polnjenja baterije:
185 min. Tip baterije: litij-ionska.
Bl. št.: 272245

Bl. št.: 272113

- 24 % 30 ZT

37,99 €

Zlata cena

Redna cena 49,99 €

Likalna deska z odlagalno površino Texell
Likalna deska EURO21338E Texell. Velikost likalne površine 120 x
38 cm. Nastavljiva višina do 94 cm. Rešetka za odlaganje perila.
Na voljo 3 vzorci likalne prevleke - vzorca ni možno izbirati.
Bl. št.: 272231

- 22 % 30 ZT

55,99 €

Zlata cena

Redna cena 72,19 €

Top popust
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

- 28 % 30 ZT

21,49 €

Zlata cena

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

- 60 % 50 ZT

44,99 €
Zlata cena

Redna cena 114,99 €
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Naj bo čisto
Sušilni stroj s toplotno črpalko Bosch
WTH83001BY
EasyClean z razredom A+: učinkovito sušenje z enostavnim
čiščenjem filtra kondenzatorja. AutoDry: samodejno posuši do
želene stopnje suhosti. Dizajn AntiVibration: izjemno stabilen in
prijetno tih po zaslugi posebne zaščite proti vibriranju. Garancija:
2 leti (*ob nakupu do 15. 1. 2022 dodatna 3 leta brezplačne
garancije. Pogoj: registracija aparata v 30 dneh od nakupa na
www.bosch-home.si).
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 272043

Pralni stroj Beko WTE6611BW
Globina 44 cm. Dnevni program Daily Xpress. Perilo operete v
28 minutah. Če programi pralnih strojev trajajo večno, poskusite
Daily Xpress. Z Daily Xpress lahko celotno strojno perilo operete v
samo 28 minutah pri 30 °C. Garancija: 2 leti + 3 leta jamstva ob
registraciji.
Možnost plačila na 7 obrokov.
Bl. št.: 272058

WTH83001BY

243

204

7,0

65

ABCDEFG

- 21 % 100 ZT

- 16 % 100 ZT

449,00 €

224,99 €

44,90 €

32,14 €

Zlata cena

x 10 obrokov brez obresti

Zlata cena

x 7 obrokov brez obresti

Redna cena 569,00 €

Redna cena 269,99 €

Pralni stroj Gorenje WEI84BDS

Pomivalni stroj VOX LC 12A1EDB E

Polnitev pranja: do 8 kg. Energijski razred: B. Centrifuga: do
1400 obr./min. Inverterski motor PowerDrive. Boben WaveActive.
Parni programi SteamTech in SuperHygiene. Preprost LEDprikazovalnik. SterilTub. Dimenzije: Š 60, V 85, G 54,5 cm.
Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 272050

Število pogrinjkov: 12. Število programov: 6. Programi: Prewash,
Quick 30 min./40 °C, ECO, Super 50 min./65 °C, Hygiene 70
°C, Intensive 65 °C. 4 temperature pranja posode (40, 50, 65,
70 °C). Barva: bela s črno masko. Odložen zagon. Varnostno
zaklepanje.
Možnost plačila na 7 obrokov.
Bl. št.: 272224

A
B
C
D
E
F
G

E

x

L

dB

- 21 % 100 ZT

- 21 % 100 ZT

429,90 €

234,99 €

42,99 €

33,57 €

Zlata cena

x 10 obrokov brez obresti
Redna cena 549,90 €
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Zlata cena

x 7 obrokov brez obresti
Redna cena 299,99 €
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Dobrodošli v praznično kuhinjo
Vgradna pečica Gorenje BO6737E02X

Mikrovalovna pečica Tesla MW2390MB

Volumen pečice: 77 l. Maksimalna temperatura: 300 °C.
IconLed upravljanje s pogrezljivimi gumbi. StepBake. Pečenje
na več nivojih hkrati. PerfectGrill, Gratin, AirFry. Funkcija pizza,
FastPreheat, AquaClean. Dimenzije Š x V x G): 59,5, x 59,5, x
56,4 cm. Garancija: 5 let.
Možnost plačila na 9 obrokov.
Bl. št.: 272051

Mikrovalovna pečica z žarom Tesla MW2390MB v črni barvi s
prostornino 23 litrov, ponuja pet stopenj delovanja, mikrovalovi pa
dosežejo moč 800 W. Ima tudi funkcijo žara z močjo 1000 W, ki poskrbi,
da je hrana na zunaj hrustljava in znotraj sočna. Garancija: 5 let.

- 25 % 100 ZT

284,90 €

Zlata cena

31,66 €

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 272248

- 30 % 30 ZT

97,90 €

Zlata cena

33,00 €

x 9 obrokov brez obresti

x 3 obroke brez obresti

Redna cena 379,90 €

Redna cena 139,90 €

Indukcijska vgradna kuhalna plošča
Electrolux EIT60420C
Indukcijska vgr. plošča, 4 kuhališča, upravljanje na dotik, varovalo,
indikator preostale temperature, zaznavanje posode, zaklepanje
za varnost otrok, booster. Garancija: 2 + 3 leta ob registraciji (za
nakupe do 15. 12. 2021).
Možnost plačila na 8 obrokov.
Bl. št.: 272035

- 40 % 100 ZT

Kombinirani hladilnik VOX KK 3220 F, bel
Energijski razred: F. Prostornina hladilnika: 198 l. Prostornina
zamrzovalnika: 71 l. Zamrzovalnik: ****. Glasnost: 40 dB.
Klimatski razred: N (16–32 °C). Zmogljivost zamrzovanja: 3 kg/24
h. Shranjevalni čas ob motnjah: (–18/–9 °C): 16 ur.
Možnost plačila na 8 obrokov.
Bl. št.: 272226

- 21 % 100 ZT

269,00 €

249,99 €

33,63 €

31,25 €

Zlata cena

Zlata cena

x 8 obrokov brez obresti

x 8 obrokov brez obresti

Redna cena 449,00 €

Redna cena 319,99 €
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Za mojstre
Visokotlačni čistilnik Bosch EasyAquatak
110

Motorna žaga Iskra ERO IE-GC520
Prostornina motorja: 52 cm3. Nazivna izhodna moč: 2,0 kW.
Hitrost: 3.000–10.500 min-1. Tip motorja: dvotaktni. Zračno
hlajenje motorja. Prostornina posode za gorivo: 550 ml.
Prostornina posode za olje: 260 ml. Dolžina meča: 457 mm.
Garancija: 2 leti.

Moč motorja: 1.300 W, najv. tlak 110 bar, najv. količina črpanja
330 l/h, kovinska črpalka, možnost samodejnega črpanja.Teža
(brez pribora): 3,8 kg. Priložena visokotlačna šoba za čistilo olajša
čiščenje z detergentom. Garancija: 2 leti + 1 leto (ob registraciji
naportalu MyBosch).

Možnost plačila na 3 obroke.

Bl. št.: 272091

Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 262617

- 15 % 30 ZT
- 33

%

94,99 €

Zlata cena

50 ZT

69,90 €

31,66 €

Zlata cena

Redna 62x80_oglas_PKPK_mBills_10_2021.pdf
cena 104,99 €

Plačuj pametno.

Poveži mBills in Petrol klub plačilno kartico
Zbiraj Zlate točke
samodejno

x 3 obroke brez obresti
1

10/13/21
Redna cena1:56
112,99PM€

Aku vijačnik Black+Decker CS3652LKA
3,6 V + 99-delni set dodatkov v kovčku
Priključek desnega kota omogoča 8 vrtljivih položajev za dostop
do vseh območjih. Navor 5,5 Nm zagotavlja optimalno silo in
zmogljivost za vse naloge vijačenja. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 268197

Koristi ugodnosti
Petrol kluba

- 42 % 30 ZT

49,69 €

Zlata cena

Redna cena 85,69 €
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Za mojstre
Reflektor LED Slim SMD ABSSFLNW-30W-PIR

Reflektor LED Slim SMD 20 W na stojalu

Reflektor LED Slim SMD s senzorjem gibanja. Moč 30 W, 4000 K.
Nevtralna bela barvna temperatura. Dimenzije: 165 x 155 x 60 mm.
Življenjska doba: 25.000 ur. Garancija: 3 leta.

Reflektor LED Slim SMD 20 W na stojalu, 6400 K barvna temperatura,
1.600 lumnov, življenjska doba 25.000 ur. Garancija: 3 leta.

Bl. št.: 272276

- 25 % 30 ZT

20,90 €
Zlata cena

Redna cena 27,90 €

Bl. št.: 272277

- 25 % 30 ZT

20,90 €
Zlata cena

Redna cena 27,90 €

Razdelilnik krogla 3-vtični +
2 x 2.1 A USB s stikalom

Reflektor LED Slim SMD ABSSFLNW-30W
4000 K

Podaljšek vtičnice Entac Ball je nepogrešljiv tako pri delu kot
doma. Z njegovo pomočjo lahko zagotovite električno energijo za
vse svoje električne naprave, tudi če je vir energije oddaljen od
vtičnice. Garancija: 2 leti

Reflektor LED Slim SMD. Moč: 30 W, 4000 K. Nevtralno bela barvna
temperatura. Življenjska doba: do 25.000 ur. Material: kovina in steklo.
Razred: IP. IP65. 2250 lumnov. Garancija: 3 leta.

Bl. št.: 272273

- 25 % 30 ZT

22,20 €
Zlata cena

Redna cena 29,60 €

Teleskopska prislonilna lestev Tark BDLT508B
Teleskopska lestev višine 5 m in s 13 klini. Enostavna za prenašanje in
transport, saj se zloži na 1 m višine.
Možnost plačila na 4 obroke.

Bl. št.: 272100

- 25 % 30 ZT

149,99 €

Zlata cena

Bl. št.: 272275

- 25 % 30 ZT

11,99 €
Zlata cena

Redna cena 15,99 €

Kovček za orodje Stanley 1-92-066
Kovček za orodje Stanley 1-92-066 je popoln za shranjevanje
hišnega orodja in pripomočkov Ima pladenj za shranjevanje
manjših delov in pribora, ki ga pogosto potrebujete. Zapahi
so kovinski - močni in kakovostni. V pokrovu je vključen tudi
organizator, s katerim bo pribor vedno pri roki. Dimenzije: 48,9 ×
26 × 24,8 cm
Možnost plačila na 2 obroka.

Bl. št.: 272092

- 35 % 30 ZT

37,48 €

18,90 €

Redna cena 199,99 €

Redna cena 29,08 €

x 4 obroke brez obresti

Še več izdelkov na www.eshop.si

Zlata cena
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Za svetle večere

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

LED-svetilka Osram Inspection IL203
Svetilnost: 80 lm (glavna luč). Opremljena z 8 visokokakovostnimi
LED-diodami. Tri baterije tipa AAA (priložene). Enostaven oprijem in
površina, odporna proti prahu. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 268791

Bl. št.: 254676

- 60 % 30 ZT

9,90 €

Zlata cena

Redna cena 24,90 €

- 25 % 30 ZT

7,19 €

Zlata cena

Redna cena 9,69 €

Top popust
Usnjena namizna LED-svetilka Platinet
PDLU13
Usnjena namizna LED-svetilka s 36 LED-diodami omogoča
enakomerno osvetlitev mize ali nočne omarice. Na voljo so vam 3
barvne temperature 3000–6000 K, znotraj vsake barve pa lahko
izbirate še med petimi stopnjami osvetlitve z maks. svetilnostjo
350 lm. Garancija: 2 leti.
Bl. št.: 272194 - rjava
Bl. št.: 272193 - črna

- 25 % 30 ZT

33,50 €

Zlata cena

Redna cena 44,95 €
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Naglavna LED-svetilka Platinet PHL2882,
3W, IP20
Naglavna LED-svetilka se ponaša s svetilnostjo 90 lumnov, močjo
3 W in zaščito IP20. Uporabnik lahko izbira med rdečo in belo
svetlobo. Na izbiro so 3 različni beli svetlobni načini. Svetilka
zagotavlja do 4 ure neprekinjene uporabe bele svetlobe. Garancija:
2 leti.
Bl. št.: 272189

- 52 % 30 ZT

9,40 €

Zlata cena

Redna cena 19,90 €
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Pripravljeni na zimske večere
E-bralnik/tablični računalnik BOOX Poke 3,
6'', Android, Bluetooth, 2 GB + 32 GB

Podatkovni kabel USB 2,0, tip C
Podatkovni kabel Carpoint omogoča povezovanje naprav in hiter
prenos podatkov med njimi. Hkrati omogoča tudi polnjenje naprav.
Združljiv je z napravami USB ali USB tipa C. Na eni strani ima
konektor USB 2,0, na drugi pa konektor USB tip C.

E-bralnik nove generacije s sistemom Android zagotavlja posebno
izkušnjo tega e-bralnika. Očem prijazen zaslon in AG-zaščita proti
bleščanju. CTM-tehnologija in 32 nastavitev osvetlitve. Bluetooth
5.0, WiFi 2.4G+5G. Type-C. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 268789

Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 272140

- 40 % 50 ZT

179,99 €

- 25 % 30 ZT

Zlata cena

9,59 €

36,00 €

Zlata cena

x 5 obrokov brez obresti

Redna cena 12,89 €

Redna cena 299,99 €

LCD Power
Bank 7800

Polnilna svetilka
Night Cutter F20R

t Moder LCD zaslon

t Polnilna ročna svetilka

za prikaz polnjenja
in praznjenja
t 7800 mAh za vsakdanjo
potrebo po energiji
t Vgrajena mini LED
svetilka
t Izhod 1 A in 2,4 A
t Napolni dve napravi
naenkrat*

6 W moči in do 400 lumnov
svetilnosti
t Do 147 m dometa svetlobnega

snopa, do 22 h delovanja
t Trpežno ohišje izdelano iz

visoko kakovostnega aluminija
vodoodporna IPX 4 in odporna
na udarce
t USB polnenje

Bl. št.: 252861

Bl. št.: 252855

*1x tablico in 2,5 telefona

- 50 % 30 ZT

14,99 €
Zlata cena

Redna cena 29,99 €
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USB kabel priložen

- 50 % 30 ZT

22,49 €
Zlata cena

Redna cena 44,99 €

LONGLIFE POWER
AA 4+2 GRATIS in AAA 4+2 GRATIS
Bl. št.: 92039 - AA , Bl. št.: 92040 - AAA

- 9%

30 ZT

4,99 €

Zlata cena

Redna cena 5,49 €
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Vedno pregledno
Pametni brezžični Wi-Fi videozvonec
Platinet PVD7B

GSM-telefon Maxcom MM428, za starejše,
na tipke

Pametni brezžični Wi-Fi zvonec omogoča videovpogled in pogovor
z ljudmi pred vhodnimi vrati. PIR-senzor gibanja vam omogoča
samodejno snemanje videa, ki ga lahko predvajate na zaslonu
pametnega telefona. Združljiv je z vsemi Androidnimi in iOSnapravami.Fi. Garancija: 1 leto.

Telefon za starejše oz. nezahtevne uporabnike. Zelo velika
pregledna tipkovnica, enostavni slovenski meni na barvnem
zaslonu. Vgrajena SOS-tipka za klic v sili, svetilka in FM radio.
Fizična tipka za enostavno odklepanje/zaklepanje telefona.
Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 272198

Bl. št.: 272111

- 19 % 30 ZT

88,90 €

Zlata cena

Redna cena 109,90 €

Videovaruška Vtech VM2251
Za brezskrbno preživljanje trenutkov, ko vaš otrok spi bo
poskrbela videovaruška Vtech z jasnim barvnim 2,4-palčnim
zaslonom, avtomatskim IR-nočnim pogledom, kontrolo glasnosti in
indikatorjem prazne baterije. Doseg v radiju do 300 m. Garancija:
3 leta.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 253963

- 32 % 30 ZT

26,95 €

Zlata cena

Redna cena 39,99 €

Top popust
Pametni senzor temperature in vlage s
sireno - Chameleon Smart Home
Senzor zaznava temperaturo in vlago v prostoru in vas, ko ta
preseže ali pade pod določeno mejo, opozori s sireno ali prek
aplikacije. Druge pametne naprave lahko sprožijo sireno na
vašem senzorju. Senzor lahko upravljate prek mobilne aplikacije.
Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 262313

- 20 % 30 ZT

71,99 €

Zlata cena

Redna cena 89,99 €
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- 50 % 50 ZT

19,90 €

Zlata cena

Redna cena 39,90 €
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Za neskončno zabavo
LED TV SAMSUNG 70AU7172U, 4K UHD Smart TV,
diagonala 176 cm
+ Spotify Premium 3 mesece

- 30 % 100 ZT

775,99 €

Zlata cena

4K Ultra HD ločljivost (3840×2160) in diagonala 176 cm (70''). Opremljen je z odličnim
Crystal 4K procesorjem, HDR tehnologijo (HDR10+, HLG), DVB-T2CS2 sprejemnikom in
operacijskim sistemom Tizen. Ponuja Wi-Fi in Bluetooth povezljivost, spletni brskalnik,
igralni način, predvajanje iz USB in številne aplikacije. Garancija: 2 leti.

77,60 €

x 10 obrokov brez obresti

Možnost plačila na 10 obrokov.

Redna cena 1109,99 €

Bl. št.: 272190

LED TV LG 65UN85003LA, 4K Ultra HD,
Smart TV, diagonala 164 cm

LED TV PHILIPS 50PUS7506, 4K UHD, P5,
Smart TV, diagonala 126 cm

164 cm (65''), 3840 x 2160 UHD, 4K IPS Display, Wide Viewing
Angle, Smart TV z WebOS webOS ThinQ AI, glasovno iskanje,
Airplay 2, Music player, osveževanje zaslona 100 Hz, Dolby Vision,
Active HDR, HDR10 Pro, HLG, inteligentni procesor α7. Garancija:
2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov.

Smart TV, 126 cm (50''), 3840 x 2160 UHD. Tehnologija P5.
HDR10, HLG , HDR10+, Dolby Vision, Micro Dimming. Energetski
razred: G. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 10 obrokov.
Bl. št.: 272186

Bl. št.: 269844

- 31 % 100 ZT

- 33 % 100 ZT

799,99 €

468,99 €

80,00 €

46,90 €

Zlata cena

Zlata cena

x 10 obrokov brez obresti

Redna cena 1159,89 €

Redna cena 699,99 €

68

kWh/1000h

107

kWh/1000h

3840 px

6 cm
12
″
50

2160 px

x 10 obrokov brez obresti
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50PUS7506/12

PHILIPS
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Za neskončno zabavo

Top popust

Boombox MANTA SPK215, TWS, IPX5,
LED, BT5.0

Soundbar SAMSUNG HW-S60T 4.0ch ALL in
ONE, Build in ALEXA

Boombox prinaša izjemno močan ter kristalno čist zvok. Vgrajena
baterija (funkcija power banka). Realna moč 30W RMS in X-BASS
tehnologija za vrhunsko glasbeno doživetje. Funkcija TWSpovezava dveh med seboj. Disco LED RGB lučke, IPX5 zaščita.
Bluetooth/USB/AUX-IN/MicroSD/Radio FM.Garancija: 1 leto.

Dva nizkotonska in visokotonska zvočnika vgrajena v tanki okvir.
4,0-kanalni soundbar z vgrajenim nizkotonskim zvočnikom. Dolby
5.1, DTS Digital Surround 5., glasovni asistent Amazon Alexa,
Acoustic Beam, appSmart Things, Bluetooth 4.2. Povezljivost: 1×
HDMI (eARC) izhod, digitalni optični avdio vhod. Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 259497

Možnost plačila na 5 obrokov.
Bl. št.: 272188

- 50 % 100 ZT

179,99 €

Zlata cena

36,

00 €

x 5 obrokov brez obresti
Redna cena 359,99 €

Prenosni zvočnik JBL GO2, Bluetooth
JBL GO2 je majhen vodoodporen (IPX/) in trpežen Bluetooth
zvočnik z odličnim zvokom in vgrajenim mikrofonom, ki ga lahko
uporabljate kjerkoli in kadarkoli - tudi na dežju. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 233863 - rdeč
Bl. št.: 233862 - moder
Bl. št.: 235231 - oranžen

- 40 % 30 ZT

47,99 €

Zlata cena

Redna cena 79,99 €

Set 3 radijskih postaj Motorola Triple Walkie
Talkie TLKR T42
Komplet treh walkie talkiejev Motorola T42 z LED-zaslonom je
odličen pripomoček za zabavo ali v praktične namene. Doseg
naprave do 4 km omogoča uporabo na različnih lokacijah. Ima 16
frekvenčnih kanalov in je primeren za vse vrste zunanjih športov in
za različna delovna mesta. Garancija: 1 leto.
Bl. št.: 272139

- 37 % 30 ZT

21,99 €

39,99 €

Redna cena 34,99 €

Redna cena 59,99 €

Zlata cena
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- 33 % 30 ZT
Zlata cena
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Pametne ure
GPS-pametna ura GPSFit Pro 1860 V2
Ima vgrajen GPS in 1,22'' okrogli zaslon na dotik. Meri utrip,
krvni tlak, delež kisika v krvi, spanje, aktivnosti in korake. Prejema
obvestila z mobilnika. Deluje od 7 do 9 ur z GPS ali do 30 dni pri
normalni uporabi. Priložena polnilna postaja. Garancija: 1 leto.
Možnost plačila na 2 obroka.
Bl. št.: 271310

Pametna športna ura Garmin GPS Venu
2/2S
Živite zdravo, živite bolje! GPS-pametna ura z naprednimi
funkcijami za spremljanje zdravja in telesno pripravljenost, za
boljše razumevanje dogajanja v vašem telesu. Več kot 25 športnih
programov, glasba, GARMIN PAY™, AMOLED-zaslon. Baterija do
10 dni. Garancija: 2 leti.
Možnost plačila na 9 obrokov.
Bl. št.: 271964 - Venu 2 black/slate
Bl. št.: 271966 - Venu 2s light sand/light gold
Bl. št.: 271967 - Venu 2s white/rosegold

- 26 % 50 ZT

- 38 % 50 ZT

79,90 €

Zlata cena

Redna cena 129,90 €

299,99 €

Zlata cena

33,33 €

x 9 obrokov brez obresti
Redna cena 406,99 €

Pametna ura Samsung Galaxy Watch 4,
44 mm BT, SM-R870

Pametna ura Samsung Galaxy Watch 4, 40
mm BT, pink gold, SM-R860

Uživajte v vsakem koraku, ki ga naredite s svojo družino in
prijatelji s pametno uro Galaxy Watch 4. Sledite svojim korakom in
tekmujte s prijatelji v zabavnem tekmovanju prek oglasne deske v
živo. Funkcija sledenja spancu zazna in holistično analizira stopnje
spanja med vašim počitkom. Garancija: 2 leti.

Uživajte v vsakem koraku, ki ga naredite s svojo družino in
prijatelji s pametno uro Galaxy Watch 4. Sledite svojim korakom in
tekmujte s prijatelji v zabavnem tekmovanju prek oglasne deske v
živo. Funkcija sledenja spancu zazna in holistično analizira stopnje
spanja med vašim počitkom. Garancija: 2 leti.

Možnost plačila na 8 obrokov.

Možnost plačila na 7 obrokov.

Bl. št.: 271211 - črna
Bl. št.: 271212 - srebrna

Bl. št.: 271197

- 16 % 50 ZT

- 16 % 50 ZT

249,90 €

224,90 €

31,24 €

32,13 €

Zlata cena

Zlata cena

x 8 obrokov brez obresti

x 7 obrokov brez obresti

Redna cena 299,90 €

Redna cena 269,90 €
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Šport in prosti čas
Miza za biljard Las Vegas 7

Igralne karte Slovenija KZS

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 so tudi dve igralni palici in set krogel. Miza
je stabilna in izdelana iz kakovostnih materialov. Teža: 94 kg.

Plastificirane karte, na katerih najdemo ilustracije slovenskih
košarkarskih jokerjev, primerne za igranje iger, kot so remi,
kanasta, bridž, šnops, poker ipd. Komplet vsebuje 2 x 52 kart +
2 x 12 jokerjev.

Možnost plačila na 10 obrokov.

Bl. št.: 272012

Bl. št.: 258408

- 26 % 100 ZT

479,90 €

Zlata cena

- 10 % 30 ZT

47,99 €

x 10 obrokov brez obresti

13,45 €

Redna cena 649,90 €

Redna cena 14,95 €

Steklenička EQUA Crossbody
Steklenička s torbico ima unikaten minimalističen dizajn. Primerna
je za brezskrbne sprehode in mestne opravke. Ovitek iz zelo
kakovostnega umetnega usnja ima nastavljiv cross-body trak.
Steklenička drži 750 ml. Svetleč črn pokrovček 100 % tesni.
Bl. št.: 271978 - Jet
Bl. št.: 271979 - Maple

- 33 % 30 ZT

19,90 €

Zlata cena

Redna cena 29,90 €
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Zlata cena

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 s priloženim trakom.
Bl. št.: 245956 - modra
Bl. št.: 258410 - vijolična

- 40 % 30 ZT

14,90 €

Zlata cena

Redna cena 24,90 €
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Šport in prosti čas

Personalizirana
čelada BLIZ
Žan Kranjec
posebna izdaja

- 36 % 30 ZT

94,99 €

Zlata cena

31,66 €

x 3 obroki brez obresti
Redna cena 149,99 €

črna

Možnost plačila na 3 obroke.
Bl. št.: 271992 - črna, velikost S, 52–54 cm
Bl. št.: 271994 - črna, velikost M, 54–58 cm
Bl. št.: 271995 - črna, velikost L, 58–61 cm

rdeča

Bl. št.: 271986 - rdeča, velikost S, 52–54 cm
Bl. št.: 271988 - rdeča, velikost M, 54–58 cm
Bl. št.: 271990 - rdeča, velikost L, 58–61 cm

Sobno kolo za spining BC 4604
Body Sculpture

Sobno kolo Toorx BRX-60

Možnost plačila na 8 obrokov.

Sobno kolo Toorx BRX-60 ima magnetni
zavorni sistem. Teža vztrajnika: 7 kg. Sedež
nastavljiv vertikalno in horizontalno. 8
stopenj težavnosti. LCD-zaslon prikazuje
hitrost, frekvenco, čas, srčni utrip in
kalorije. Dimenzije: 87 x 60 x 132 cm.
Garancija: 2 leti.

Bl. št.: 272046

Možnost plačila na 7 obrokov.

Funkcije: scan, čas, razdalja, hitrost, poraba
kalorij. Specifikacije: po dolžini in višini nastavljiv
sedež, transportna kolesca, 13-kg vztrajnik.
Varnostni gumb za hitro zaviranje. Teža kolesa:
30,2 kg. Maksimalna obremenitev: 125 kg.

Bl. št.: 271823

- 29 % 100 ZT

- 20 % 50 ZT

259,95 €

239,90 €

32,49 €

34,27 €

Zlata cena

Zlata cena

x 8 obrokov brez obresti

x 7 obrokov brez obresti

Redna cena 369,95 €

Redna cena 299,90 €
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Lepota in zdravje
Električna ščetka Oral-B Pro3 CA, dvojno
pakiranje

Električna zobna ščetka Oral-B Pro3 CA,
črna + etui

Eleganten ročaj električne zobne ščetke Pro 3 vam pomaga pri
ščetkanju v skladu s priporočilom zobozdravnika: s profesionalnim
merilnikom časa vam pomaga ščetkati zobe dve minuti in vas
vsakih 30 sekund opomni, da zamenjate predel, ki ga ščetkate.
Garancija: 2 leti.

Eleganten ročaj električne zobne ščetke Pro 3 vam pomaga pri
ščetkanju v skladu s priporočilom zobozdravnika: s profesionalnim
merilnikom časa vam pomaga ščetkati zobe dve minuti in vas
vsakih 30 sekund opomni, da zamenjate predel, ki ga ščetkate.
Garancija: 2 leti.

Možnost plačila
na 2 obroka.

Možnost plačila
na 2 obroka.

Bl. št.:272137

Bl. št.: 272136

- 32 % 30 ZT

87,99 €

Zlata cena

Redna cena 129,99 €

Kompresorski inhalator Compact M440
Mediblink
IInhalator z možnostjo nastavitve treh stopenj hitrosti razprševanja.
Majhni razpršeni aerosoli (MMAD: 3,3 mikrona) in visok delež
vdihljivih aerosolov (PORR: 78 %). Kratek čas terapije, s hitrostjo
razprševanja aerosolov do 0,30 mL/min.Tiho delovanje (65
dB). Cev, dolga 1,5 m, omogoča več gibanja med terapijo.
Priročna ročka za prenašanje in držalo za posodico. Primeren za
novorojenčke, otroke in odrasle. Garancija: 2 leti.
Za strokovno svetovanje in več
informacij o izdelku pokličite:
07 / 30 44 555

- 30 % 30 ZT

62,99 €

Zlata cena

Redna cena 89,99 €

Merilnik krvnega tlaka M520 Mediblink
Vrhunska tehnologija merilnika krvnega pritiska za zanesljive
rezultate. GENTLE-Tech™ tehnologija merilnika krvnega tlaka
M520 omogoča nežno in tiho merjenje. IHB (PAD) tehnologija
poskrbi posebej za zaznavanje srčne aritmije. Garancija: 10 let.
Za strokovno svetovanje in več
informacij o izdelku pokličite:
07 / 30 44 555
Bl. št.: 251499

Bl. št.: 236605

- 40 % 30 ZT

38,99 €

Zlata cena

Redna cena 64,99 €
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- 25 % 30 ZT

44,99 €

Zlata cena

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

Lepota in zdravje

Top popust
Masažna naprava Naipo shiatsu MGS-801
Barva: siva. Material: umetno usnje. Napajanje: elektrika. Prednosti
izdelka: terapija tkiv, nadzor pretoka krvi, lajšanje stresa in bolečin.

Brivnik Panasonic ES-RT47-H503
3 neodvisne gibljive brivne glave. Vrtljiva brivna glava. Uporaba:
mokro ali suho britje. Vodoodporen. Nastavek za prirezovanje. 2
LED-prikazovalnika. Polnjenje 1 ura. Uporaba: 54 min. Zaobljena
rezila. Gibljiv prirezovalnik. Ergonomska oblika. Brezžična uporaba.
Bl. št.: 264079

Bl. št.: 272246

- 50 % 30 ZT

34,99 €

Zlata cena

Redna cena 69,99 €

- 28 % 30 ZT

49,99 €

Zlata cena

Redna cena 69,99 €

Sušilnik las Remington D5901 Coconut
Smooth

Ravnalnik las Remington S5901 Coconut
Smooth

Napreden obroč za regeneriranje, ki je prepojen z
mikroregeneratorji iz kokosa za celodnevno zaščito proti
skuštranosti. Ionsko regeneriranje – 90 % več ionov. DC-motor:
2200 W. 3 toplotne in 2 hitrostni nastavitvi. Hladen sunek zraka.
Garancija: 3 leta + 1 leto.

Napredne plošče, prevlečene s keramiko in prepojene s kokosovimi
mikroregeneratorji za celodnevno zaščito proti skuštranosti. Zelo
hitro segrevanje – pripravljen za uporabo v 15 sekundah. Digitalen
nadzor temperature – 9 nastavitev temperature. Garancija: 3 leta
+ 1 leto.

Bl. št.: 272183

Bl. št.: 272184

- 27 % 30 ZT

28,99 €

Zlata cena

Redna cena 39,99 €

Strižnik las HC4000 X4 Power-X Series
Udobni drseči nastavljivi glavniki (3–35 mm; 0,5 mm
brez glavnika). Vrtljiva skala za nastavitev dolžine. 1-mm
natančno zvišanje dolžine za 33 različnih nastavitev dolžine.
Samonabruševalna rezila iz japonskega jekla. Trikratna učinkovitost
striženja. Garancija: 5 let + 1 leto.
Bl. št.: 272179

- 25 % 30 ZT

33,59 €

Zlata cena

Redna cena 44,99 €

Kodralnik las Remington CI5901 Coconut
Smooth,13–25 mm
Napredna cev, prevlečena s keramiko in prepojena s kokosovimi
mikroregeneratorji proti skuštranosti, ki traja ves dan.* 13–25
mm stožčasta cev. Nadzor različnih nastavitev temperature – 8
nastavitev temperature do 200 °C za vse vrste las. Garancija: 3
leta + 1 leto.
Bl. št.: 272181

- 22 % 30 ZT

42,49 €

Zlata cena

Redna cena 54,99 €
Še več izdelkov na www.eshop.si

- 27 % 30 ZT

25,39 €

Zlata cena

Redna cena 34,99 €

43

Za najmlajše
Vlak Dickie, 45 cm

CCL on tour Simba

Z vlakcem se podaj na čisto pravo domišljijsko avanturo. Da bo vožnja
prijetna, odpri streho, potnikom pa skrbno odpiraj vrata za vstop in
izstop. V notranjosti so sedeži kot na pravem vlaku.

Ljubka psička z vijoličasto ovratnico nikoli ne zamudi potovanja.
Primerno za otroke, starejše od 5 let.
Bl. št.: 272011

Bl. št.: 272010

- 36 % 30 ZT

13,99 €

Zlata cena

Redna cena 21,99 €

- 28 % 30 ZT

17,99 €

Zlata cena

Redna cena 24,99 €

Kopač CAT Bruder 02483

Mega set Magic Aleksander

Prepričajte se, da so Bruderjeva mala vozilca videti enako kot veliki
originali.

Mega set Magic Aleksander vsebuje karte, žogice in umetni prst. Prek
QR-kode se boste lahko s temi pripomočki naučili 30 trikov, ki jih
Aleksander pokaže v posnetkih in razloži njihovo izvajanje.

Bl. št.: 272009

Bl. št.: 272068

- 25 % 30 ZT

49,39 €

Zlata cena

Redna cena 65,99 €

- 30 % 30 ZT

59,49 €

Zlata cena

Redna cena 85,00 €

Punčka Sparkle Girlz, varuška

Tabla piši/briši, 31 x 24 cm

Njen priložen otroček je v varnih rokah. V setu punčka Sparkle, dojenček
in košek. Primerno za otroke stare 3 leta in več.

Tabla za risanje in brisanje s posebnim priloženim svinčnikom. Dodani
so trije različni odtisi. Spodbuja koordinacijo oči, rok, razmišljanje in
socialni vidik. Barve ni mogoče izbirati. Primerno od treh let naprej.

Bl. št.: 272063

Bl. št.: 272005

- 40 % 30 ZT

8,99 €

Zlata cena

Redna cena 14,99 €
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- 30 % 30 ZT

6,99 €

Zlata cena

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

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!

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.
Sodelujte v Petrolovi nagradni igri! Kupite vsaj en darilni
bon Donum in se potegujte za nagrado 2x kopalna karta
Aquapass Sava Hotels & Resorts.

www.sava-hotels-resorts.com

Petrol_Travel_2021-10_Sava-turizem_145x68mm.indd 1

22. 10. 2021 13:56:26

Nakupujte darilne bone
Donum in osvojite nagrade
Kaj lahko osvojite?
2x kopalna karta
Aquapass Sava
Hotels & Resorts

1x Darilni bon Donum
Stillmark

1x Darilni bon Donum
Thermana Laško

1x Darilni bon Donum
Baby Center

1x Darilni bon Donum
Špas Teater

Nagradna igra poteka od 11. 11. 2021 do 31. 1. 2022. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri so opravljen nakup vsaj
1 darilnega bona Donum na Petrolovih prodajnih mestih, identificiranje s Petrol Klub kartico in urejeno soglasje za
profiliranje. Več informacij o nagradni igri si lahko preberete na spletni povezavi www.petrol.si/nagradne-igre/petrol-klub
Petrol_Travel_2021-10_Sava_Turizem_Nagradna_igra_148x80mm-F.indd 2

Ob nakupu darilnega paketa prejmete
embalažo po vašem izboru gratis!*

22. 10. 2021 13:57:31

DARILNA
EMBALAŽA

GRATIS

*Darilno embalažo prejmete na izbranih prodajnih
mestih Petrol ali ob registraciji na www.selectbox.si.

Po cenejše smučarske vozovnice na Petrol!
Preskoči vrsto na smučišču z nakupom
smučarske vozovnice na Petrolu.
Na voljo smučarske vozovnice za večja slovenska in tuja smučišča.
Vse Petrol akcijske cene vozovnic najdete na www.petrol.si/smucarske-vozovnice

Krvavec
4-urna smučarska vozovnica (ponedeljek-petek)

do -18 %

Petrolovi ponedeljki (vsak ponedeljek razen 27. 12. in 21. 2.)

do -21 %

Paket (6=7) dnevnih smučarskih vozovnic v sezoni
(7x dnevna vozovnica, kadarkoli v sezoni)

do -18 %

Cerkno
5-urna smučarska vozovnica (ponedeljek, torek)

do -14 %

Kanin
Petrolov četrtek, dnevna smučarska vozovnica

do -25 %

3-dnevna smučarska vozovnica=2 (3=2)

do -32 %

Golte
Dnevna smučarska vozovnica torek* / sobota*

do -8 %

Rogla
4-urna smučarska vozovnica (ponedeljek – petek)

do -6 %

Soriška planina
do -16 %

Super četrtek, dnevna smučarska vozovnica

Gače
Petrolova sreda, dnevna smučarska vozovnica

do -20 %

Petrolova sreda, dnevna + malica dnevna

do -28 %

Mariborsko Pohorje
4-dnevna smučarska vozovnica petrol 4=3

do -25 %

Dnevna petrol super dnevi 6. 1./20. 1./3. 2./17. 2. 2022

do -54 %

Dnevna smučarska vozovnica Petrol super torki od 5. 1.

do -21 %

Goldeck Avstrija
10 % popusta za različne vozovnice v vsej sezoni

-10%

Ne zamudite brezplačnega
prevoza do smučišča
Bad Kleinkirchheim!

30 ZT

-15 %

Dnevna smučarska vozovnica
Bad Kleinkirchheim + brezplačen
povratni avtobusni prevoz

- 6%

- 15 % 30 ZT

30 ZT

24,90 €

44,90 €

Zlata cena

Zlata cena

Redna cena 52,50 €
odrasla dnevna vozovnica

Redna cena 26,50 €
otroška dnevna vozovnica

Datumi:

22. 1. 2022

18. 12. 2021

26. 2. 2022

Odhodi avtobusov:
Ljubljana, avtobusna postaja ob 6:15
Kranj, Petrol Voklo ob 6:45
Jesenice, Petrol Hrušica ob 7:40
Ob nakupu dnevne smučarske vozovnice Bad
Kleinkirchheim imate zagotovljen brezplačen avtobusni
prevoz. Akcija velja za zgoraj naštete termine. Več
informacij si lahko preberete na spletni povezavi
www.petrol.si/na-poti/zame/petrol-travel/smucarske-vozovnice.
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NAJBOLJŠE PONUDBE
S POPUSTI DO
25/10/2021 20:52

POTOVANJA, IZLETI, WELLNESS, KOPALNE KARTE, RESTAVRACIJE

SUPER
CENA

SUPER
CENA

že od

9,90€
UGODNA SMUKA NA KOPAH! Kuponi so unovčljivi od začetka smučarske
sezone do 31. 3. 2022 (oz. do konca smučarske sezone)

9,90 €
19,90 €

Nočna smučarska vozovnica
Nočna smučarska vozovnica
(ponedeljek – četrtek) + malica (petek in sobota) + malica
Koda za hitri nakup: SLQI
Koda za hitri nakup: ETSP

19,90 €

Dnevna smučarska vozovnica
(ponedeljek – petek) + malica
Koda za hitri nakup: NKHV

24,90 €

4,90€

Dnevna smučarska vozovnica
(sobota in nedelja)
Koda za hitri nakup: FRSX

DELNO PLAČAJ
ZA
KATEROKOLI AKCIJSKO SMUČARSKO VOZOVNICO
IN DOPLAČAJ DO POLNE CENE NA LICU MESTA!

MOŽNO
PLAČILO Z
BONOM21!

Plačilo pri ponudniku je možno tudi s turističnim bonom BON21
(izključno samo v primeru, da doplačilo znaša minimalno 30 €).

Koda za
hitri nakup:
CWNP

-99%

-50%

140,00 €
PiranArt Guesthouse, Piran,
2 osebi, 3 dni, 2x nočitev
v prenovljeni sončni sobi z
baldahinom in lastno kopalnico,
polpenzion (butični zajtrk in
butična večerja). Top lokacija
- le 100 m od plaže! Kuponi so
unovčljivi od 1. 11. do 1. 12. in od
3.1. do 28. 2. 2022

DARILO ZA VSE PETROL
KUPCE GRATIS
Darilni bon za plesno šolo
Eureka in popust za nakup v
Eko trgovini
Koda za hitri nakup: ZWCE

300,00 €

150,00€
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 28. 2. 2022

DARILO ZA VSE PETROL
KUPCE GRATIS
antigenski hitri test

Koda za hitri nakup: BLUH

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
Dnevna odrasla
vstopnica za Deželo
savn, Vodno mesto
Atlantis

-15 %

Zlata cena odrasli:
30 Zlatih točk + 27,20 €
Redna cena: 32,00 €
www.atlantis-vodnomesto.si
T: 01 585 21 20

-20 %

Zlata cena Parodontalna
diagnostika:
30 Zlatih točk + 60,00 €
Redna cena: 100,00 €
Zlata cena Ustni wellnes:
30 Zlatih točk + 27,00 €
Redna cena: 45,00 €
www.dentoteka.com
T: 031 414 774

Pac Sports outdoor
(Hostel pod Voglom,
Bohinjsko jezero)
Izposoja krpelj.

Zlata cena za najem
krpelj/dan
30 Zlatih točk + 17,50 €
Redna cena: 25,00 €
www.pac.si
T: 040 864 202

do

Rimske terme, Wellness
center Amalija, rimska
sprostitev

-25 %

-31 %

Rimska sprostitev (vse dni v tednu)
za 1 osebo, bazen + savna (3 h) +
Rimska masaža (60 min).
Zlata cena:
30 Zlatih točk + 64,50 €
Redna cena: 86,00 €
www.rimske-terme.si
T: 03 574 20 30

Zlata cena/odrasli:
30 Zlatih točk + 28,80 €
Redna cena: 36,00 €
www.rimske-terme.si
T: 03 574 20 30

Dentoteka, Studio za ustno
higieno, Ljubljana

Celodnevna odrasla
ali otroška vstopnica
za Svet doživetij,
Vodno mesto Atlantis

Zlata cena/odrasli:
30 Zlatih točk + 13,00 €
Redna cena: 18,00 €
Zlata cena/otroci do 15 let:
30 Zlatih točk + 11,00 €
Redna cena: 16,00 €
www.atlantis-vodnomesto.si
T: 01 585 21 20

Vključuje koriščenje savn in bazenov
v Deželi savn.

Rimske terme, Wellness
center Amalija,
celodnevna kopalna
vstopnica + kosilo

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 11. 11. 2021 do 31. 1.
2022. Termin izkoriščanja potrdila
Petrol kluba do 14. 2. 2022.

-40 %

Thermana Laško,
Hotel Zdravilišče
Laško

-10 %

Manikira Urban Spa
salon, naravna nega rok
z lakiranjem

-20 %

Kopeli za 2 osebi, 45 min.
Izbirajte med medeno, zeliščno,
solno ali termalno kopel s
hidromasažo.
Zlata cena/odrasli:
30 Zlatih točk + 40,50 €
Redna cena: 45,00 €
www.thermana.si
T: 03 73 45 771

-30 %

Ureditev obnohtne kožice,
oblikovanje nohtov, poliranje
nohtov, masaža rok, podlak,
barvno lakiranje, nadlak, olje za
obnohtno kožico.
Zlata cena:
30 Zlatih točk + 17,20 €
Redna cena: 21,50 €
www.mus.si
T: 051 604 212

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
Apartmaji in šotorišče
Silva v Prlekiji
2 x nočitev s samopostrežnim
zajtrkom, pijača dobrodošlice,
degustacija vina in bučnega olja v
oljarni, steklenica odličnega vina.

- 30 %

Zlata cena za 2 osebi:
50 Zlatih točk + 139,30 €
Redna cena: 199 €
www.apartmaji-silva.com
T: 041 427 380

Terme Cerkno,
Hotel Cerkno
2 x nočitev z zajtrkom, kopanje
v Termah Cerkno, zemljevid
pohodniških poti, popust za otroke
po rednem ceniku. Velja do 11.12.
2021.
Zlata cena za 2 osebi:
50 Zlatih točk + 144,00 €
Redna cena: 264,00 €
www.hotel-cerkno.si,
T: 05 374 34 00

Smučišče Cerkno,
Hotel Cerkno
2 x nočitev z zajtrkom, 2-dnevna
smučarska vozovnica na NAJ
smučišču SC Cerkno, kopanje v
Termah Cerkno. Otroci: popust po
rednem ceniku.
Zlata cena za 2 osebi:
50 Zlatih točk + 275,00 €
Redna cena: 338,00 €
www.hotel-cerkno.si,
T: 05 374 34 00

Manikira Urban Spa
salon v Supernova
Ljubljana Šiška
5 x solna terapija za odrasle (40
min). Dodatna ponudba na ostalh
lokacijah si oglejte na
www.petrol.si/petrol-travel
Zlata cena za 5 terapij:
50 Zlatih točk + 48,00 €
Redna cena: 80,00 €
www.mus.si,T: 051 604 212

-45 %

Možnost pridobitve potrdila Petrol
kluba: od 11. 11. 2021 do 31. 1.
2022. Termin izkoriščanja potrdila
Petrol kluba do 14. 2. 2022.

Terme Vivat,
Moravske Toplice
2 noči/ 3 dni z vključenim
polpenzionom, celodnevnim in
nočnim kopanjem, steklenico
penine in obiskom čokoladnice. Ne
velja v času od 28. 12.-2. 1. 2022.
Zlata cena za 2 osebi:
50 Zlatih točk + 319,60 €
Redna cena: 479,60 €
www.vivat.si,
T: 02 538 21 00

Zakup 10 obiskov (fitnes,
vodena vadba, savna)
BODIFIT centrih

-33 %

-44 %

Nudimo paket 10 obiskov 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

- 18 %

10-tedensko preoblikovanje
telesa v BODIFIT centrih
po Sloveniji

-65 %

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

-40 %

Hotel Quercus 4*, Drvenik
(Makarska riviera)
Poletne počitnice 2022. All inclusive
light. Prvi in drugi otrok do 12. leta
brezplačno. Garancija najnižje cene.
Ekskluzivno za člane PK:
50 Zlatih točk = 25 % popust
na rezervacije do 31.12. 2021.
+ 7 % gotovinski popust
booking@kompas.si
T: 01 200 6111

-25 %

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

Praznujte zdaj.
Odplačajte Telefoni na
obroke
kasneje!

Brez vezave
na paket

Izkoristite 50 ZT
in izberite 5 % popusta
na telefone na obroke
v Nakupovalnici.

Ker lahko.
A1.si
Posebna ponudba velja do 31. 1. 2022 in vključuje 5 % popusta na nakup naprave, na voljo
v A1 Nakupovalnici (A1.si/Nakupovalnica) v kategoriji Mobilna telefonija. Do ponudbe so
upravičeni člani Petrol kluba, ki na enem od prodajnih mest podjetja Petrol d.d. unovčijo 50
zlatih točk in v zameno prejmejo kodo ugodnosti. Kodo ugodnosti lahko izkoristijo naročniki
A1, ki v času trajanja ponudbe sklenejo Pogodbo o nakupu opreme na obroke na prodajnih
mestih A1, na spletni strani A1.si ali na 040 40 40 40. Akcijska cena naprav je razdeljena
na 24 enakih zaporednih mesečnih obrokov, pri čemer se vsi obroki, tudi prvi, obračunajo
na A1 računih. Ponudba ni združljiva z ostalimi popusti ali ugodnostmi. Popust ne more
biti izplačan v gotovini ali se prenesti na tretjo osebo ter se lahko unovči pri enkratnem
nakupu naprave na obroke. Posamezna ponudba velja do preklica oz. razprodaje zalog.
Več informacij je na voljo na 040 40 40 40, A1.si in prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d.

50

Še več izdelkov na www.eshop.si

Nakupovalnica

Preverite ponudbo telefonov!

OnePlus 9 128 GB
Arctic Sky

A1 Alpha 21
črna

31,62 €

5,79 €

5%
popusta

Obnovljen iPhone 8
Space Gray
14,95 €

30 04 €

5 50 €

14 21 €

Samsung Galaxy
S20 FE 2021 moder

Samsung Galaxy
S21 128 GB srebrn

iPhone 12 64 GB
Green

27,87 €

36,62 €

38,33 €

x 24

26

48 €
x 24

Še več izdelkov na www.eshop.si

x 24

34

79 €
x 24

x 24

36 41 €
x 24
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(P)OSTANITE ZVESTI

ZNIŽAJTE SI
RAČUN ZA
20%
ELEKTRIKO.
Unovčite Zlate točke
že od 15. 11. 2021
dalje in si zagotovite
kar do 20 % popusta
na Petrol Elektriko.

15%

Preverite pakete popustov, ki
bodo na voljo, in izberite svojega:
Število
Zlatih točk

10%
5%

7%

Popust na redno
ceno Petrol Elektrike

2.500 Zlatih točk

20 % popusta

1.700 Zlatih točk

15 % popusta

1.000 Zlatih točk

10 % popusta

700 Zlatih točk

7 % popusta

500 Zlatih točk

5 % popusta

Imate premalo točk? Ob točenju goriv Q Max podarimo dvojne Zlate točke.
Akcija velja za obstoječe odjemalce.
Akcijska ponudba unovčevanja točk velja od 15. 11. 2021 do 31. 1. 2022, pri čemer akcijske cene veljajo od 1. 12. 2021 dalje. Posamezne
akcijske ponudbe električne energije se med seboj izključujejo. Splošni pogodbeni pogoji akcije so objavljeni na spletni strani www.petrol.si.
Informacije o proizvodnih virih energije, referenčnih virih in pravicah potrošnikov v zvezi z reševanjem morebitnih sporov lahko odjemalci pridobijo
na spletni strani www.petrol.si. Akcijska ponudba pridobivanja dvojnih Zlatih točk za goriva Q Max velja od 11. 11. 2021 do 31. 1. 2022.

080 22 66
52

www.petrol.si/zvesti-elektrika
Še več izdelkov na www.eshop.si

