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Warunki zamawiania nagród
Niniejsza ulotka została przygotowana specjalnie dla 
zagranicznych kierowców ciężarówek zbierających Air 
Miles. Zgromadzone Air Miles uczestnicy mogą wymienić 
na towary za pośrednictwem stacji benzynowej. W tym celu 
pracownik stacji wypełnia przeznaczony do tego formularz 
zamówienia i przesyła go e-mailem lub faksem do Boost 
Loyalty.E-mail: klantenservice@shelltruckers.nl 
Numer telefonu : 0031-114-381584
Numer faksu : 0031-114-381799
Zamówienie przyjęte zostanie tylko pod warunkiem, że 
uczestnik zebrał wystarczającą liczbę Air Miles.
Dopłata nie jest możliwa.

Dostawa
Zamówione prezenty zostaną dowiezione na Państwa 
stację benzynową. Zamówienia złożone w poniedziałek do 
godz. 12.00 realizowane są jeszcze w tym samym tygodniu. 
Nie ma możliwości dostarczenia prezentu na adres domowy 
uczestnika.

Koszty przesyłki
Koszty przesyłki wliczone są w liczbę Air Miles. Nie nalicza 
się dodatkowych kosztów przesyłki.

Zwrot
Jeżeli zamawiający nie jest zadowolony z prezentów, wów-
czas w ciągu 14 dni od otrzymania stacja benzynowa może 
je odesłać. W sprawie zwrotu stacja benzynowa powinna 
skontaktować się z pracownikami działu obsługi klienta 
Shell Truckers.
Nr tel. działu obsługi Shell Truckers: 0031-114-381584

Dział obsługi klienta
Z pytaniami dotyczącymi zamówienia, dostawy lub gwa-
rancji pracownicy stacji benzynowej mogą kontaktować 
się z działem obsługi klienta Shell Truckers. Skargi należy 
składać w ciągu 14 dni.
Tel. działu obsługi klienta Shell Truckers: 0031-114-381584

Zmiany
Oferta zawarta w folderze jest ważna do wyczerpania 
zapasów. Ponadto zastrzega się możliwość wystąpienia 
błędów drukarskich, zmian w wyglądzie przedstawionych 
towarów, opisach, warunkach i cenach. Wydawca i autorzy 
folderu nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Warunki ogólne 
Wszystkie zamówienia i dostawy dokonywane są w oparciu 
o warunki ogólne.

Nowość

2 Gotowanie i spożywanie posiłków

Grill kontaktowy PRINCESS

Praktyczny grill kontaktowy do przyrządzania mięsa, 
ryb, warzyw, panini itd. Płyty pokryte są powłoką 
zapobiegającą przywieraniu żywności, dlatego nie 
trzeba używać masła lub oleju. Dzięki ruchomej płycie 
górnej żywność jest optymalnie przypiekana.
Moc: 2000 W.

Blender 2 go RUSSELL HOBBS

Żadna kuchnia nie jest kompletna bez dobrego blen-
dera. Blender Russell Hobbs jest idealną pomocą w 
kuchni do przygotowywania pysznych zup i sosów z 
najróżniejszych składników. Ostrza ze stali nierdzewnej. 
2 prędkości. Zdejmowana pokrywa. Wyłącznik awaryjny. 
Schowek na przewód. Stopki antypoślizgowe. Moc: 500 
W. Pojemność: 1,5 l. Kolor: biały.

Nr katalogowy   100742 Nr katalogowy   103147

4.498 Air Miles 5.498 Air Miles
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SEVERIN kuchenka mikrofalowa z grillem

Brak czasu? Podgrzej posiłek w kilka minut. Kuchenka 
mikrofalowa również z grillem. Wybór spośród 6 różnych 
poziomów mocy plus funkcja rozmrażania. Zegar z 
sygnałem dźwiękowym w zakresie 30 minut. Wyjmowana 
obrotowa taca. Pojemność: ok. 8 l. Moc: 700 W. Wymiary: 
Średnica tacy obrotowej: ok. 24,5 cm, wysokość: 17,5 cm

Opiekacz RUSSELL HOBBS

Pobudka wśród wspaniałego zapachu pieczonego chleba? 
Opiekanie sucharków, bajgli i grubo pokrojonych pajd. 
Technologia szybkiego opiekania. Niebieskie podświetlenie 
w trakcie pracy. Funkcje: odmrażania, anulowania i pod-
grzewania. Możliwość ustawiania stopnia zbrązowienia. Z 
wyjmowaną tacą na okruchy i ramką do opiekania. Materiał: 
szczotkowana stal nierdzewna. Moc: 1200 W.

Ekspres do kawy RUSSELL HOBBS

Najlepszą kawę przyrządza się samemu. Innowacyjny 
system zraszania kawy w celu optymalizacji tempera-
tury i poprawy smaku. O 50% krótszy czas podgrze-
wania do optymalnej temperatury. Dzbanek szklany 
o pojemności 1,25 l (do przygotowywania 10 dużych 
filiżanek). Podświetlony na niebiesko pierścień w trakcie 
przygotowywania kawy i utrzymywania jej w odpowied-
niej temperaturze. Wyjmowany uchwyt na filtr. Funkcja 
automatycznego czyszczenia. Wskaźnik poziomu wody. 
24 godzinny programator..

Czajnik RUSSELL HOBBS

Z technologią Quiet Boil. O 75% cichsza praca. Strefa 
szybkiego gotowania ze wskazaniem 1/2/3 filiżanek. Łatwo 
otwierana pokrywa. Czytelny wskaźnik poziomu wody. 
Niebieskie podświetlenie w trakcie gotowania wody. Obra-
cana o 360° stopa ze schowkiem na przewód. Ekranowany 
element grzejny. Wyjmowany i nadający się do mycia filtr 
zapobiegający osadzaniu się kamienia. Moc: 2400 W. 
Wydajność: 1,7 l.

Nr katalogowy   102187 Nr katalogowy   101888

Nr katalogowy   101889 Nr katalogowy   103768

9.498 Air Miles 6.498 Air Miles

6.498 Air Miles 6.498 Air Miles
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Męski zegarek na rękę BREIL Enclosure

Ten przepiękny męski zegarek na rękę marki Breil jest 
wodoszczelny, dzięki czemu nie trzeba go zdejmować 
w trakcie pływania i nurkowania. Funkcja stopera, ws-
kazanie czasu i daty. Kwarcowy chronograf. Analogowy 
wyświetlacz czasu. Wodoodporność: 10 ATM. Koperta ze-
garka i bransoleta: srebrna, tarcza: czarna. Zatrzaskowe 
zapięcie. Materiał: koperta zegarka: stal, bransoleta: stal, 
szkło chronometru: szkło mineralne. średnica koperty: 44 
mm Waga: 472g.

Męski zegarek na rękę BREIL My gap

Przepiękny męski kwarcowy chronograf Miyota 
na rękę. Analogowy wskaźnik czasu ze stoperem. 
Wodoodporność: 10 ATM (można w nim pływać i 
nurkować). Dzięki wyjmowanym ogniwom bransoletę 
można łatwo dopasować. Materiał: Koperta zegarka i 
bransoleta: stal, tarcza: szkło mineralne. Kolor: Koperta 
zegarka i bransoleta: srebrna, tarcza: niebieska. średnica 
koperty: 41 mm.

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB

iPad Air 2 z wyświetlaczem Retina o przekątnej 9,7’’. 
Procesor A8X z architekturą 64-bitową i koprocesorem 
ruchu M8. Wyposażony w kamerę iSight 8 MP. Funkcja 
nagrywania wideo. Kamera FaceTime HD. Touch ID. 
Wi-Fi i Bluetooth 4.0. System operacyjny: iOS 8. Prze-
wód ze złączem Lightning-naar-kabel USB i adapter 
sieciowy USB. Pojemność: 16 GB.
Wymiary: 240 x 169,5 x 6,1 mm. Waga: 437 g.

Przenośny głośnik PURE ACOUSTICS z 
technologią Bluetooth

HipBox to unikalny przenośny głośnik z Bluetooth, dzięki 
któremu mogą Państwo zawsze i wszędzie słuchać ulubio-
nej muzyki. Uniwersalne wejście 3,5 mm do podłączania 
tabletu, smartfona i laptopów. Do 4 godzin słuchania 
muzyki bez ładowania. Zasięg Bluetooth maks. do 8 m. 
Częstotliwość 100 Hz–20 Khz. Moc: USB DC 5V/100 mA. 
Pokrowiec, kabel audio i kabel USB do ładowania.

Nr katalogowy   102208 Nr katalogowy   102204

Nr katalogowy   102089
Nr katalogowy   101014

20.400 Air Miles 16.400 Air Miles

59.900 Air Miles 3.998 Air Miles



113052 - S
10.400 Air Miles

123052 - M
12.000 Air Miles

133052 - L
13.400 Air Miles
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AMERICAN TOURISTER
Spinners „Bon Air”

Idealna na wakacyjny wypad. Super nowoczesna, ultra-
lekka i bardzo wytrzymała. Z 4 kółkami, zamkiem TSA, 
rączką do toczenia, górnym uchwytem i elastycznymi 
pasami zabezpieczającymi rzeczy w obu komorach. Koła 
obracające się o 360º, rączka do toczenia z przyciskiem 
umożliwiającym regulację długości. Materiał: 100% poli-
propylen. S: 55 x 40 x 20 cm. M: 66 x 46 x 25,5 cm. 
L: 75 x 54 x 29 cm.

Odkurzacz ręczny PHILIPS

O 4 trwałych wydajnych bateriach NiMh do jes-
zcze lepszego odkurzania. Nawet najtrudniejszy do 
usunięcia brud schodzi łatwo. Do czyszczenia na sucho 
i na mokro. Wyprofilowana rączka zapewnia komfort 
trzymania. Szczotka, ssawka szczelinowa i płaska. 
Baterie: 4,8 V Siła ssania (maks.) 9 W.

Elektryczna chłodziarka CAMPINGAZ

Termo-elektryczna chłodziarka z systemem One Han-
ded, zapewniającym łatwe noszenie. Doskonale izolo-
wana, chłodzi do 16°C poniżej temperatury otoczenia. 
Schowek na kabel. Pomieści 6 dwulitrowych butelek. 
Materiał: tworzywo sztuczne Wymiary: 27 x 46 x 39 cm. 
Pojemność: 25 l. Kolor: niebieska. Waga: 2,5 kg.

Nr katalogowy   102592 Nr katalogowy   103707

5.998 Air Miles 7.498 Air Miles

Bank energii XTORM

Zapasowa bateria zawsze pod ręką! Krótki czas 
ładowania; ładuje 2 razy szybciej niż
w kontakcie. Wyposażona w 2 wejścia USB i wskaźnik 
LED. Bateria: 6000 mAh li-poly. Podłączenia: wyjście: 2 
x USB 5 V/2,1 A, wejście: USB 5 V/2 A. Kolor: antracyt z 
niebieskim kablem. Wymiary: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. Waga: 
125 g. Pokrowiec, kabel Micro USB do ładowania.

Nr katalogowy   101223

4.498 Air Miles



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

4.998 Bodů Air Miles

Nowość

Plecak FERRARI

Plecak posiada 4 przegrody. Największa przegroda 
przystosowana jest specjalnie do umieszczenia lapto-
pa. Na sprzączkach po bokach i na zamkach emblemat 
Ferrari. Materiał: 90% nylon, 10% PU.
Wymiary: 31,5 x 18 x 48 cm.

Kurtka polarowa FERRARI

Klasyczny model kurtki polarowej z zewnętrznymi 
kieszeniami zamykanymi na zamek, ze stojącym 
kołnierzem. Materiał: dwuwarstwowy polar interlock.

Parasolka FERRARI

Kompaktowa parasolka z logo Ferrari i wzorem Scude-
ria Ferrari po wewnętrznej stronie, który jest widoczny, 
gdy parasolka jest mokra. Materiał: 100% poliester. 
Kolor: czarny. Wymiary: wysokość: 53 cm, średnica po 
rozłożeniu: 95 cm.

SILVERLIT RC La Ferrari

Zawsze marzyłeś, by zasiąść za kółkiem Ferrari? Ten 
wierny model możesz sam poprowadzić! Skala 1:16. 
Cyfrowe płynne sterowanie zapewnia najbardziej 
zaawansowany sposób sterowania. Posiada światła 
stopu, światła awaryjne i inne szczegóły. W zestawie 
bateria 4x AA i 1x 9V Kolor: czerwony

Nr katalogowy   100481

Nr katalogowy   

Nr katalogowy   102021

6.490 Air Miles 3.498 Air Miles

10.000 Air Miles

6 Czas wolny

Nr katalogowy   101789



7Majsterkowanie i ogród

Wkrętarka akumulatorowa BOSCH

Ekstremalnie kompaktowa i łatwa w obsłudze. Akumula-
tor Li-ion 1,3 Ah. Miękka rękojeść, lampka zapewniająca 
odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, wskaźnik 
kierunku obrotów oraz bateria. Prędkość obrotowa bez 
obciążenia maks. 180 obrotów na minutę. Maks. moment 
obrotowy 3 Nm. Maks. średnica śruby 5 mm. Czas 
ładowania 5 godzin. Zestaw 10 sztuk bitów i ładowarka. 
Waga: 0,3 kg.

Szlifierka BLACK&DECKER

Szlifierka z 15 akcesoriami. Doskonały efekt szlifo-
wania! Możliwość odsysania pyłu. Wszechstronność 
zastosowań dzięki opcji wymiany stopy szlifierskiej. 
Obracana stopa umożliwia optymalne wykorzystanie 
papieru. Jedna stała prędkość. 22 000 obrotów/min. 
Mocowanie papieru na rzep.
Moc: 55 W. W poręcznej torbie.

Wiertarka udarowa BOSCH

Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią. Z funkcją 
odsysania pyłu dzięki systemowi mikrofiltracji. Bieg w 
prawo i lewo. Łatwe przełączanie biegów za pomocą przy-
cisku. Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0–3000 obrotów 
na minutę. Średnica wiercenia: 10 mm w betonie, 25 mm 
w drewnie i 8 mm w stali. Dwuczęściowy uchwyt wiertarski. 
Moc: 500 W. Ciężar: 1,6 kg. Kuferek do przechowywania.

Odkurzacz samochodowy  
BLACK & DECKER

Odkurzacz samochodowy wyposażony w system 
Cyclonic Action i końcówkę obracaną o 200 stopni. 
Zasilanie przez gniazdko zapalniczki samochodowej 
(12 V adapter). Kolor: pomarańczowy/czarny. Wymiary: 
maks. 16,5 x 45 x 16,5 cm. Waga: 1,42 kg..

Nr katalogowy   003471

Nr katalogowy   007112

Nr katalogowy   004875

Nr katalogowy   103788

5.998 Air Miles

4.998 Air Miles

7.998 Air Miles

5.498 Air Miles



8 Majsterkowanie i ogród

Zestaw 70 sztuk akcesoriów do wiercenia i 
wkręcania BLACK&DECKER

Zestaw 70 sztuk akcesoriów do wiercenia i wkręcania firmy 
Black & Decker. W skład zestawu wchodzą: wiertła Piranha 
High Tec do metalu: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 
- 6 - 6,5  mm, wiertła spiralne do drewna: 3, 4, 5, 6, 7 mm, 
8 nasadek, bity 48 mm x 12, uchwyt magnetyczny do bitów 
60 mm i wiertło ocynkowane 10 mm. Materiały, z których 
wykonany jest kuferek: stal, tworzywo sztuczne.

Wkrętarko-wiertarka BLACK&DECKER

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa wyposażona w 
technologię Autoselect™ & Autosense™. Sprzęgło mo-
mentu obrotowego: 16/28 Nm. Uchwyt wiertarski: 10 mm, 
jednoczęściowy. 11 ustawień momentu obrotowego. Maks. 
śr. wiercenia: drewno: 25 mm, metal: 10 mm. Prędkość: 
0–800 obrotów na minutę. Bieg w prawo i lewo, z miękkim 
uchwytem. Napięcie zasilania: 18 V, akumulator litowy 1,5 
Ah. Materiały: tworzywo sztuczne, metal. Kolory: czarny, 
czerwony. Ładowarka 400 mA, akumulator 1 x 1,5 Ah i 1 
podwójny zestaw końcówek wkrętarskich.

Akumulatorowe nożyce do cięcia trawy i 
bukszpanu GARDENA

Komplet z dwoma nożami do przycinania brzegów trawy 
i przycinania m.in. bukszpanu. Zestaw składa się z: 1 x 
nożyc akumulatorowych „classic cut”, 1 x nożyc do przy-
cinania trawy i bukszpanu 8 cm, 1 x noża do krzewów 
12,5 cm. Akumulator: 3,6 V; 1100 obrotów na minutę.
Materiały: metal, tworzywo sztuczne. Waga: 746 g.

Zestaw 76 sztuk akcesoriów 
BLACK&DECKER

Kompletny zestaw akcesoriów zawierający m.in.: 
najczęściej używane końcówki wkręcające, różne 
klucze płasko-oczkowe, szczypce i klucz nastawny, 
grzechotkę z nasadkami i klucze imbusowe.

Nr katalogowy   100396

Nr katalogowy   101908

Nr katalogowy   000340

Nr katalogowy   005031

6.298 Air Miles

14.498 Air Miles

8.998 Air Miles

4.798 Air Miles



9Osobista pielęgnacja  
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Zestaw wielofunkcyjny BABYLISS FOR MEN

Wielofunkcyjny zestaw 8 w 1 do modelowania włosów i 
brody. 32 mm automatycznie smarowane ostrza w tech-
nologii „W-Tech”. 3D ostrzone elektrochemicznie ostrza 
w 100% ze stali nierdzewnej. Wodoodporny. 2 nasadki 
grzebieniowe. 1 precyzyjna prowadnica z 6 ustawieniami. 
Precyzyjny trymer 7 mm. Mała głowica goląca (18 mm). 
Stacja ładowania ze wskaźnikiem. Zasilanie akumulatoro-
wo-sieciowe (40 min autonomicznej pracy).

Golarka PHILIPS Click & Style 

Gładka twarz i zadbane ciało – w prosty sposób 
osiągniesz taki efekt dzięki urządzeniu „3 w 1”. System 
SmartClick do prostego zakładania i zdejmowania 
nakładek. 3 zatrzaskowe nakładki do golenia, przycina-
nia zarostu i stylizacji. Wodoodporna rączka i nakładka 
do golenia ciała. 40 min pracy bezprzewodowej po 1 
godzinie ładowania. Wskaźnik naładowania akumulatora.

Trymer do brody BABYLISS FOR MEN

Wystylizuj i przystrzyż brodę trymerem Babyliss. 3D ostrzone 
ostrza ze stali nierdzewnej. Ruchome ostrze w technologii 
W-Tech powlekane CMS. Pokrętło do regulacji wysokości 
trymowania. 30 wysokości strzyżenia: od 0,5 do 15 mm Do 
mycia pod kranem. Zasilanie akumulatorowo-sieciowe. 40 mi-
nut autonomicznej pracy. Przełącznik wł./wył. ze wskaźnikiem 
świetlnym. W zestawie szczoteczka do czyszczenia.

Termometr na podczerwień MEDISANA

Termometr na podczerwień sprawdzony klinicznie. 
Dokładnie mierzy temperaturę ciała, nadaje się także do 
mierzenia powierzchni i płynów. Sygnalizuje początek 
pomiaru i zakończenia, dźwiękiem sygnalizuje gorączkę. 
Rejestruje datę i czas wykonania pomiaru. W pamięci 
zapisywane jest 30 ostatnich pomiarów.

Nr katalogowy   102010 Nr katalogowy   102993

Nr katalogowy   102875

5.498 Air Miles 9.498 Air Miles

4.998 Air Miles

Nr katalogowy   100817

5.490 Air Miles
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Odkurzacz samochodowy 
BLACK&DECKER

Odkurzacz samochodowy wyposażony w system Cy-
clonic Action i końcówkę obracaną o 200 stopni. 
Zasilanie przez gniazdko zapalniczki samochodowej 
(12 V adapter). Kolory: pomarańczowy, czarny. Wymi-
ary: maks. 16,5 x 45 x 16,5 cm. Waga: 1,42 kg.

Poduszka do masażu karku i ramion 
MEDISANA

Do selektywnego i intensywnego masażu. Dwa 
natężenia masażu wibracyjnego karku i okolic ramion. 
Opcja czerwonego światła i funkcja nagrzewania. Łatwa 
w użyciu, idealna na podróż. Wraz z adapterem 6 V. 
Zasilana bateriami 4 AA (do nabycia osobno).
Moc: 3 W. Waga: ok. 550 g.

Składane krzesełko COLEMAN

Nawet poza domem możesz siedzieć komfortowo. 
Krzesło składane z poliestru 600D pokrytego PVC. 
Konstrukcja stalowa, wzmocniona w oparciach na ręce. 
Z uchwytem na napoje i torbą transportową.
Wymiary: 74 x 50 x 90 cm. Złożone: 22 x 16 x 94 cm. 
Nośność: 113 kg. Waga: 3,3 kg.

Elektryczna chłodziarka CAMPINGAZ

Chłodziarka firmy Campingaz Smart Cooler została 
opracowana specjalnie do korzystania w samochod-
zie. Zaprojektowana tak, aby zajmowała jak najmniej 
miejsca i zmieściła się w każdym aucie. Zasilanie 12 V. Z 
możliwością podłączenia do przetwornicy napięcia 24 V 
(do nabycia osobno). Chłodzi do 16°C poniżej temperatury 
otoczenia. Pojemność: 20 l. Wymiary: 30 x 46 x 27 cm. 
Waga: 2,9 kg.

Nr katalogowy   008401

Nr katalogowy   004595

Nr katalogowy   005909

Nr katalogowy   009161

5.498 Air Miles

4.490 Air Miles

3.498 Air Miles

6.498 Air Miles
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12 Czas wolny

Rozdzielacz gniazda 12 V ALECTO

Dzięki rozdzielaczowi gniazda można podłączyć 
jednocześnie 3 urządzenia do gniazda 12 V w samo-
chodzie. Dodatkowe gniazdo USB. Wymienny bezpi-
ecznik 10 A. Wskaźnik Power LED. Materiał: tworzywo 
sztuczne. Wymiary: 9 x 6,9 x 3,5 cm.

Uchwyt na tablet ANYGRIP 

Wyjątkowy uchwyt zaprojektowany specjalnie do 
mocowania tabletu. Dzięki mocnej przyssawce nadaje 
się do umieszczenia na każdej powierzchni. Łatwy do 
usunięcia. Dla różnych formatów tabletów (formaty 
od 9’’ do 11’’). Cienki i kompaktowy. Wykonany z 
błyszczącego i odpornego na zarysowania materiału.

Nowość

Nowość

Ładowarka samochodowa USB 
RICATECH

Ładowarka samochodowa do ładowania telefonów 
komórkowych, odtwarzaczy MP3 i MP4. Teraz możesz 
ładować urządzenia będąc także w drodze. 500 mAh 
pojemności. Wskaźnik ładowania LED. Bez możliwości 
ładowania tabletu. Materiał: metal/tworzywo sztuczne.

Nr katalogowy   008800

1.198 Air Miles

Nr katalogowy   006131 Nr katalogowy   1010403

2.098 Air Miles 4.498 Air Miles
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