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Кухонне та столове приладдя

Новинка

Номер для замовлення 100742

Номер для замовлення 103147

Контактний гриль PRINCESS

Блендер RUSSELL HOBBS Blender 2 go

Практичний контактний гриль для приготування
м’яса, риби, овочів, паніні тощо. Пластини мають
антипригарне покриття, завдяки чому можна не
використовувати олію. Підвішена верхня кришка
автоматично регулюється за розміром пластини для
оптимального контакту з їжею.
Потужність: 2000 Вт.

Жодна кухня не обійдеться без гарного блендера. Цей
ідеальний кухонний помічник фірми Russell Hobbs
приготує пюре з різних компонентів для найсмачніших
супів і соусів. Леза з нержавіючої сталі. 2 режими
швидкості. Знімна кришка. Механізм запобіжного
блокування. Відсік для зберігання шнура. Протиковзні
ніжки. Потужність: 500 Вт. Ємність: 1,5 л. Колір: білий.

4.498 Повітряних миль

5.498 Повітряних миль

Умови замовлення

Повернення

Ця листівка спеціально призначена для іноземних
автоперевізників, що накопичують милі перельотів.
Учасники програми можуть отримати бонуси за
накопичені повітряні милі через АЗС. АЗС заповнює
цю спеціальну форму замовлення й надсилає її
електронною поштою або факсом у відділ заохочення
лояльності.
Електронна пошта = klantenservice@shelltruckers.nl
Телефон = 0031 (0)114 381584
Факс = 0031 (0)114 381799
Замовлення приймаються, тільки якщо накопичено
достатню кількість повітряних миль.
Доплата не приймається.

Якщо клієнт не задоволений своїми подарунками,
станція може повернути їх протягом 14 днів від часу
отримання. Для повернення АЗС повинна зв’язатися з
нашою клієнтською службою далекобійників компанії
Shell. Клієнтська служба далекобійників компанії Shell:
0031-114-381584

Доставка
Замовлені подарунки буде доставлено до вашої АЗС.
Замовлення, що надійшли до 12:00 понеділка, буде
доставлено того ж тижня. Доставка на домашню адресу
учасника не здійснюється.

Ціна доставки
Вартість доставки зашифровано в кількості повітряних
миль. Ніякої додаткової вартості доставки не
нараховують.

Клієнтська служба
Якщо на АЗС виникнуть будь-які запитання щодо
замовлення, доставки або гарантії, слід зв’язатися з
клієнтською службою далекобійників компанії Shell.
Скарги необхідно подати протягом 14 днів. Клієнтська
служба далекобійників компанії Shell: 0031-114-381584

Поправки
Усі пропозиції, наведені в цій листівці, виконуються
за умови наявності товару. Не виключені помилки при
наборі й друку, а також зміни в зображених товарах,
описах, умовах і цінах. Видавець і автори не несуть за
них відповідальності.

Умови та положення
Усі замовлення та поставки здійснюються відповідно до
наших умов і положень.

Кухонне та столове приладдя

Новинка

Новинка

Номер для замовлення 102187

Номер для замовлення 101888

Мікрохвильова піч SEVERIN із грилем

Тостер RUSSELL HOBBS

Часто поспішаєте? Тоді вам потрібен прилад для
швидкого розігрівання їжі. Ця мікрохвильова піч
обладнана ще й грилем. 6 різних режимів потужності,
зокрема функція розморожування. 30-хвилинний
таймер зі звуковим сигналом. Знімний поворотний стіл.
Ємність: прибл. 8 л. Потужність: 700 Вт. Розміри: Ø
поворотного стола – прибл. 24,5 см, висота – 17,5 см.

Прокидайтеся від пахощів смачних тостів. Також
запікає пампушки, бублики та товсті скибочки хліба.
Технологія швидкого запікання. Синя підсвітка під час
запікання. Функції: розморожування, розігрівання та
скасування завдання. Ступінь підрум’янення можна
налаштовувати. Піддон для крихт і нагрівальна
підставка знімаються. Матеріал: матова неіржавіюча
сталь. Потужність: 1200 Вт.

9.498 Повітряних миль

Новинка

6.498 Повітряних миль

Новинка

Номер для замовлення 101889

Номер для замовлення 103768

Кавоварка RUSSELL HOBBS

Електрочайник RUSSELL HOBBS

Готуйте найсмачнішу каву власноруч. Інноваційна
система розпилення для поліпшення температури та
екстракції кави. На 50% швидше приготування при
оптимальній температурі. Скляний глечик ємністю
1,25 л (10 великих чашок). Під час заварювання кави
та підтримки її температури світиться синє кільце
підсвітки. Знімний тримач фільтра. Автоматична
функція очищення. Індикатор рівня води.
Програмований 24-годинний таймер.

З технологією тихого кип’ятіння: на 75% тихіша робота.
Зона швидкого кип’ятіння з позначками на 1/2/3 чашки.
Кришка легко відкривається. Чітко видно рівень води.
Синя підсвітка під час кип’ятіння води. Поворот на 360°,
відсік для зберігання шнура. Закритий нагрівальний
елемент. Знімний фільтр проти накипу можна мити.
Потужність: 2400 Вт. Ємність: 1,7 л.

6.498 Повітряних миль

6.498 Повітряних миль
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Відпочинок

Новинка

Новинка

Номер для замовлення 102208

Номер для замовлення 102204

Чоловічий годинник BREIL «Enclosure»

Чоловічий годинник BREIL «My gap»

Цей розкішний чоловічий годинник фірми Breil
водонепроникний і прислужиться плавцям та
любителям підводного плавання. З хронографом і
відображенням часу й дати. Кварцовий годинниковий
механізм. Аналоговий показ часу. Водонепроникність:
10 атм. Корпус і браслет: сріблясті, циферблат: чорний.
Застібка-затискач. Матеріал: корпус – сталь, браслет –
сталь, скло годинника – мінеральне скло. Ø корпусу:
44 мм. Вага: 472 г.

Розкішний чоловічий годинник із кварцовим механізмом
Miyota. З аналоговим показом часу та хронографом.
Водонепроникність: 10 атм (підходить для плавання
та пірнання). Браслет годинника зі знімними ланками
для індивідуального налаштування. Матеріал: корпус і
браслет – сталь, циферблат – мінеральне скло. Колір:
корпус і браслет – сріблясті, циферблат – синій.
Ø корпусу: 41 мм.

20.400 Повітряних миль

16.400 Повітряних миль

Номер для замовлення 101014
Номер для замовлення 102089

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB
Планшет iPad Air 2 з 9,7-дюймовим екраном Retina.
A8X-чіп із 64-бітною архітектурою та копроцесором
M8. Оснащений 8-мегапіксельною камерою iSight.
Функція записування відео. HD-камера FaceTime.
Touch ID. Wi-Fi із Bluetooth 4.0. Операційна система:
iOS 8. Кабель із роз’ємами Lightning і USB, USBадаптер живлення. Ємність пам’яті: 16 ГБ.
Розмір: 240 x 169,5 x 6,1 мм. Вага: 437 г.
59.900 Повітряних миль

Акустична колонка PURE ACOUSTICS
Bluetooth
HipBox – це унікальна портативна акустична колонка
Bluetooth, що дає змогу насолоджуватися улюбленою
музикою будь-де й будь-коли. Універсальний
3,5-міліметровий вхід для підключення до планшетів,
смартфонів і ноутбуків. До 4 годин роботи в режимі
відтворення музики по бездротовому зв’язку. Діапазон
дії Bluetooth до 8 м. Частота 100 Гц – 20 кГц. Потужність:
USB 5 В/100 мА постійного струму. Комплект включає
чохол, аудіокабель і кабель USB для зарядження.
3.998 Повітряних миль

Відпочинок

Новинка

Новинка

113052 - S
10.400 Air Miles
123052 - M
12.000 Air Miles
133052 - L
13.400 Air Miles
Номер для замовлення 101223

Валізи AMERICAN TOURISTER
«Bon Air»
Ідеально підходять для тижневої поїздки.
Ультрасучасний дизайн, надзвичайно легкі й міцні.
4 колеса, кодовий замок із функцією TSA, висувна
ручка, верхня ручка та еластичні ремені фіксації в
обох відділеннях. Колеса обертаються на 360°, висота
висувної ручки регулюється кнопкою. Матеріал: 100%
поліпропілен. S: 55x40x20 см. M: 66x46x25,5 см.
L: 75x54x29 см.

Мобільна батарея XTORM
Завжди є запасний акумулятор під рукою! Швидкий
час зарядження: удвічі швидше, ніж від звичайної
електромережі. Оснащена 2 портами USB і
світлодіодним індикатором. Акумулятор: 6000 мА*год.,
літій-полімер. Підключення: 2 виходи USB 5 В/2,1 А,
вхід USB 5 В/2 А. Колір: антрацитовий із блакитним
кабелем. Розміри: 4,7 x 9,7 x 2,2 см. Вага: 125 г.
Комплект включає сумку для зберігання, зарядний
мікрокабель USB.
4.498 Повітряних миль

Новинка

Номер для замовлення 102592

Новинка

Номер для замовлення 103707

Ручний пилосос PHILIPS

Електричний охолоджувач CAMPINGAZ

З 4 потужними нікель-металогідридними батареями
тривалої дії для ще ефективнішої експлуатації.
Легко видаляє навіть найстійкіші забруднення. Для
сухого та вологого прибирання. Вигнута ручка для
зручного положення в руці. Комплект включає щітку,
щілинну насадку та валик. Напруга акумулятора:
4,8 В. Потужність всмоктування (макс.): 9 Вт.

Цей термоелектричний охолоджувач оптимізовано
для експлуатації «однією рукою». Добре
ізольований; підтримує температуру, на 16°C нижчу
від температури довкілля. З відсіком для зберігання
кабелю. Вміщає 6 вертикально розміщених
2-літрових пляшок. Матеріал: пластик. Розміри: 27 x
46 x 39 см. Ємність: 25 л. Колір: синій. Вага: 2,5 кг..

5.998 Повітряних миль

7.498 Повітряних миль
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Інструменти й садівництво

Новинка

Номер для замовлення 101789

Модель La Ferrari SILVERLIT із
дистанційним керуванням
Завжди мріяли кермувати автомобілем Феррарі?
Ця модель допоможе вам здійснити свою мрію!
Масштаб 1:16. Система аналого-цифрового керування
забезпечує максимально точне кермування. Оснащена
гальмовими вогнями, сигналами повороту та іншими
деталями. Комплект включає: 4 батареї AA та 1
акумулятор на 9 В. Колір: червоний.
4.998 Bodů Повітряних миль

Номер для замовлення 100481

Номер для замовлення

102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL

Флісова куртка FERRARI
Флісова куртка класичної моделі з боковими
кишенями, застібається на блискавку. Матеріал:
2-шаровий фліс, з коміром-стійкою.

10.000 Повітряних миль

Номер для замовлення 102021

Рюкзак FERRARI

Парасолька FERRARI

Цей рюкзак містить чотири відділення. Основне
відділення має спеціальний відсік для ноутбука.
Пряжки по сторонах і блискавки з логотипом Ferrari.
Матеріал: 90% нейлон, 10% ПУ.
Розміри: 31,5 x 18 x 48 см.

Компактна парасолька зі щитом Ferrari з одного боку
і написом Scuderia Ferrari з іншого боку (проступає,
коли парасолька мокра). Матеріал: 100% поліестер.
Колір: чорний. Розміри: довжина – 53 см, ø у
розгорнутому стані – 95 см.

6.490 Повітряних миль

3.498 Повітряних миль

Інструменти й садівництво

Номер для замовлення 003471

Номер для замовлення 004875

Акумуляторний шуруповерт BOSCH

Ударний дриль BOSCH

Суперкомпактний і зручний. Літієво-іонний
акумулятор 1,3 А*год. Ергономічна м’яка ручка,
потужна лампа для кращої видимості, індикатор
напрямку, батарея. Робоча швидкість: макс. 180
обертів на хвилину. Максимум крутного моменту:
3 Нм. Макс. Ø гвинта 5 мм. Час зарядження 5 годин.
У комплекті набір із 10 насадок і зарядний пристрій.
Вага: 0,3 кг.

Ергономічний дизайн із м’якою накладкою. Вбудована
система «мікрофільтрування» для пиловидалення.
Можна працювати як правою, так і лівою рукою.
Швидкість свердління легко контролювати за
допомогою кнопки. Робоча швидкість: 0–3000 обертів
на хвилину. Діаметр свердла: 10 мм по бетону, 25 мм по
деревині і 8 мм по сталі. Твін-патрон. Потужність:
500 Вт. Вага: 1,6 кг. Постачається в кейсі.

5.998 Повітряних миль

7.998 Повітряних миль

Номер для замовлення 007112
Номер для замовлення 103788

Шліфувальна машина
BLACK&DECKER

Автомобільний пилосос
BLACK&DECKER

Шліфувальна машина з 15 аксесуарами. Для
ідеальної обробки! Можливість видалення пилу.
Змінна поверхня для універсальності. Поворотна
підошва для довшого терміну використання
наждачного паперу. 1 фіксована швидкість.
22 000 обертів на хвилину. Фіксація паперу
липучкою. Потужність: 55 Вт. У зручній м’якій сумці.

Автомобільний пилосос із циклонною дією та
поворотним на 200 градусів носиком. Підключення
через прикурювач (адаптер на 12 В). Колір:
помаранчевий/чорний. Розміри: макс.
16,5 x 45 x 16,5 см. Вага: 1,42 кг.

4.998 Повітряних миль

5.498 Повітряних миль
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Інструменти й садівництво

Номер для замовлення 100396

Номер для замовлення 000340

70-насадочний набір BLACK&DECKER
для свердління та буріння

Акумуляторні ножиці GARDENA для
газонів і живоплотів

70-насадочний набір Black & Decker для свердління
та буріння. Набір включає металеві свердла Piranha
High Tec 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5
мм, штифти 3, 4, 5, 6, 7 мм, 8 ковпачків, 12 гвинтів
48 мм, 60-міліметровий магнітний тримач насадок
і 10-міліметрову зенковку. Матеріал кейса: сталь /
пластик.

Повний комплект із двома ножами для підрівнювання
країв газону та обрізки кущів. Набір: одні
акумуляторні ножиці для «класичної обрізки», один
8-сантиметровий ніж для трави й живоплоту, один
12,5-сантиметровий ніж для кущів. Акумулятор: 3,6 В.
1100 обертів на хвилину.
Матеріал: метал / пластик. Вага: 746 г.

6.298 Повітряних миль

8.998 Повітряних миль

Номер для замовлення 101908

Гвинтовий дриль BLACK&DECKER
Акумуляторний дриль-шуруповерт із технологіями
Autoselect™ і Autosense™. Крутний момент: 16/28
Нм. Патрон: 10-міліметровий одноручний швидкий
патрон. Налаштування крутного моменту: 11 позицій.
Максимальна проникність: дерево – 25 мм, метал –
10 мм. Швидкість: 0–800 обертів на хвилину. Ліво- і
правоповоротний, з м’якою накладкою. Живлення: 18
В, літієва батарея 1,5 А*год. Матеріал: пластик / метал.
Колір: чорний / червоний. Комплект включає: зарядний
пристрій 400 мА, 1 батарею 1,5 A*год. і 1 подвійний
комплект гвинтів.
14.498 Повітряних миль

Номер для замовлення 005031

Набір інструментів BLACK&DECKER із
76 предметів
Майже вичерпний комплект аксесуарів, зокрема:
найпоширеніші різьбові насадки, набір різних
кільцевих гайкових ключів, плоскогубці й гайковий
ключ, кусачки з гвинтовими кришками та набір
шестигранних ключів.

4.798 Повітряних миль

Особиста гігієна

9

Новинка
Новинка

Номер для замовлення 102010

Номер для замовлення 102993

Набір для стайлінгу BABYLISS FOR MEN

Бритва PHILIPS Click & Style

Повний набір 8-в-1 для догляду за волоссям і бородою.
Самозмащувальні 32-міліметрові леза з технологією
WTech. Ножі зі 100% нержавіючої сталі заточені за
електрохімічною 3D-технологією. Водонепроникний
пристрій. З двома гребінцями. 1 точний регулятор із
можливістю налаштування 6 позицій. Прецизійний
тример 7 мм. Мінімальне гоління (18 мм). Підставка
для зберігання та зарядження з індикатором. Працює
зі шнуром живлення або без нього (40 хв. автономної
роботи).

Цей зручний пристрій 3-в-1 забезпечує гладеньке гоління
й догляд за тілом. Система SmartClick для легкого
налаштування й знімання насадок. З трьома насадками
для гоління, підрізання та укладання. Водонепроникна
ручка і насадка для догляду за тілом. 40 хвилин
автономної роботи після 1 години заряджання. Індикатор
акумулятора.
9.498 Повітряних миль

5.498 Повітряних миль

Новинка

Номер для замовлення 100817

Номер для замовлення 102875

Інфрачервоний термометр MEDISANA

Тример для бороди BABYLISS FOR MEN

Цей сертифікований інфрачервоний термометр
точно вимірює температуру тіла. Також підходить
для вимірювання температури поверхонь і рідин.
Звукові сигнали на початку та в кінці вимірювання,
сигнальне сповіщення про лихоманку. Реєстрація
дати й часу. Зберігання 30 вимірювань.

Цей тример фірми Babyliss допоможе вам бездоганно
підстригати й укладати бороду. Ножі з нержавіючої сталі
заточені за 3D-технологією. Мобільна бритва Wtech із
покриттям CMS. Висота зрізання регулюється обертовим
коліщатком. 30 положень висоти: від 0,5 до 15 мм. Можна
мити під краном. Можливість зарядження акумулятора,
можна використовувати зі шнуром або без нього. 40 хвилин
автономної роботи. Вмикач/вимикач з індикатором.
Комплект включає щітку для чищення.

5.490 Повітряних миль

4.998 Повітряних миль

