SHELL TRUCKERS
VODIČ PO DARILIH

le za AIR MILES!

2016-1
Slovenië - Slovenščina

2

Kuhanje in obedovanje

Novo

Številka artikla 100742

Številka artikla 103147

Kontaktni žar PRINCESS

Mešalnik RUSSELL HOBBS 2 go

Praktični kontaktni žar za pripravo mesa, rib, zelenjave,
sendvičev itd. Plošče za peko imajo prevleko proti
sprijemanju, zaradi česar ni potrebna uporaba masla ali
olja. Zaradi nastavljivega zgornjega pokrova sta plošči
za peko v optimalnem stiku s hrano.
Zmogljivost: 2000 W.

Ni prave kuhinje brez dobrega mešalnika. Mešalnik znamke
Russell Hobbs bo vaša idealna pomoč v kuhinji. Različne
sestavine temeljito pretlači in jih spremeni v najokusnejše
juhe in omake. Rezila iz nerjavečega jekla. 2 hitrosti delovanja. Odstranljiv pokrovček. Varnostni zaklep. Shranjevanje kabla. Nedrseče nožice. Zmogljivost: 500 W. Vsebina:
1,5 l. Barva: bela.

4.498 Air Miles

5.498 Air Miles

Pogoji naročanja

Reklamacije

Ta zgibanka je posebej namenjena tujim voznikom tovornih
vozil, ki zbirajo Air Miles. Udeleženci lahko zbrane Air Miles
unovčijo na bencinskih črpalkah. Bencinska črpalka izpolni
poseben obrazec za naročanje in ga po e-pošti ali faksu
pošlje podjetju Boost Loyalty.
E-poštni naslov: klantenservice@shelltruckers.nl
Telefonska številka: 0031 (0)114 381584
Faks: 0031 (0)114 381799
Naročila bodo sprejeta le v primeru, da ima zbiralec
zadostno število Air Miles. Doplačila niso mogoča.

V kolikor naročnik ni zadovoljen z darili, jih lahko v roku 14
dni po prejemu vrne bencinski črpalki. Za reklamacijo se
mora bencinska črpalka obrniti na naš naročniški servis
Shell Truckers.
Naročniški servis Shell Truckers: 0031-114-381584

Dostava
Darila, ki ste jih naročili, bodo dostavljena na vašo bencinsko črpalko. Naročila, sprejeta do ponedeljka do 12. ure,
bodo dostavljena še isti teden. Dostava na domači naslov
udeleženca ni mogoča.

Stroški dostave
Stroški dostave so vključeni v število Air Miles. Dodatni
stroški dostave se ne zaračunavajo.

Naročniški servis
Če ima bencinska črpalka vprašanja v zvezi z naročili,
dostavo ali garancijami, se lahko obrne na naročniški servis
Shell Truckers. Reklamacije morajo biti posredovane v roku
14 dni. Naročniški servis Shell Truckers: 0031-114-381584

Spremembe
Vse ponudbe v tej zgibanki veljajo do razprodaje zalog. Ne
odgovarjamo za napake pri tisku in postavitvi, pridržujemo
si pravico do sprememb slik izdelkov, opisov in cen.
Založnik in avtorji ne nosijo nobene odgovornosti.

Splošni pogoji
Za vsa naročila in dostave veljajo naši splošni pogoji.

Kuhanje in obedovanje

Novo

Novo

Številka artikla 102187

Številka artikla 101888

Mikrovalovna pečica SEVERIN z žarom

Opekač RUSSELL HOBBS

Nimate veliko časa? Hitro in učinkovito si pogrejte svoj
obrok. Ta mikrovalovna pečica je opremljena tudi z
žarom. 6 različnih možnosti uporabe mikrovalovne pečice,
vključno z odmrzovanjem. 30-minutni časovnik z zvočnim
signalom. Odstranljiva vrtljiva plošča. Vsebina: pribl. 8 l.
Moč: 700 W. Dimenzije: Ø vrtljive plošče: pribl. 24,5 cm;
višina: 17,5 cm.

Vstanite v nov dan ob čudovitem vonju sveže opečenega
kruha. Primeren tudi za čajno pecivo, žemljice in debele
rezine kruha. Hitra priprava popečenih izdelkov. Modra osvetlitev med zapeko. Funkcije: odmrzovanje, prekinitev in
pogrevanje. Prilagodljiva nastavitev stopnje zapečenosti.
Z odstranljivim predalčkom za drobtine in grelno rešetko.
Material: brušeno nerjaveče jeklo. Zmogljivost: 1200 W.

9.498 Air Miles

6.498 Air Miles

Novo

Novo

Številka artikla 101889

Številka artikla 103768

Kavni aparat RUSSELL HOBBS

Grelnik vode RUSSELL HOBBS

Najbolj dišečo skodelico kave si pripravite sami.
Inovativni pršilni sistem za optimalno temperaturo in
aromo. 50 % hitreje ob optimalni temperaturi. Steklena
posoda za kavo prostornine 1,25 l (10 velikih skodelic).
Modra osvetlitev med pripravo in ogrevanjem kave.
Odstranljivo držalo filtra. Samodejna funkcija čiščenja.
Prikazovalnik količine vode. Nastavljiv 24-urni časovnik.

S tehnologijo Quiet Boil: 75 % tišji. Območje hitrega
segrevanja z oznakami količin 1/2/3 skodelic. Enostavno
odpiranje. Jasen prikaz količine vode. Modra osvetlitev med segrevanjem vode. 360-stopinjsko vrtljivo
stojalo s shranjevanjem kabla. Zaščiten grelni element.
Odstranljiv filter vodnega kamna, enostaven za čiščenje.
Zmogljivost: 2400 W. Prostor: 1,7 l.

6.498 Air Miles

6.498 Air Miles
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Prosti čas
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Številka artikla 102208

Številka artikla 102204

Moška zapestna ura BREIL Enclosure

Moška zapestna ura BREIL My Gap

Čudovita moška ura Breil je vodoodporna ter primerna za
plavanje in potapljanje. S kronometrom ter prikazom ure
in datuma. Kremenčev urni mehanizem. Analogni prikaz
časa. Vodoodpornost: 10 ATM. Ohišje in pašček: srebrn;
številčnica: črna. Zaklep na pritisk. Material: ohišje ure:
jeklo; pašček: jeklo; zasteklitev mehanizma: mineralno
steklo. Ø ohišja: 44 mm. Masa: 472 g.

Čudovita moška zapestna ura z mehanizmom Miyota
Quartz. Analogni prikaz časa s kronometrom. Vodoodpornost: 10 ATM (primerna za plavanje in potapljanje).
Natančno prilagodljiv pašček z odstranljivimi členi. Material: ohišje in pašček: jeklo; številčnica: mineralno steklo.
Barva: ohišje in pašček: srebrna; številčnica: modra. Ø
ohišja: 41 mm.

20.400 Air Miles

16.400 Air Miles

Številka artikla 102089

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB
iPad Air 2 z 9,7” z retina zaslonom. A8X-čip z 64-bitno
arhitekturo in koprocesorjem M8. Opremljen z iSightkamero z 8-megapiksli. Funkcija za snemanje videa.
FaceTime HD-kamera. Touch ID. Wi-Fi in Bluetooth 4.0.
Operacijski sistem: iOS 8. Z Lightning-in-USB-kablom
in USB-adapterjem. Prostor: 16 GB.
Dimenzije: 240 x 169,5 x 6,1 mm. Teža: 437 g.

59.900 Air Miles

Številka artikla 101014

Bluetooth zvočnik PURE ACOUSTICS
HipBox je edinstven prenosni bluetooth zvočnik, s katerim
lahko vedno in povsod uživate v svoji glasbi. Univerzalna
3,5 mm reža za priključitev na tablice, pametne telefone
in prenosnike. Do 4 ure brezžičnega predvajanja glasbe.
Bluetooth doseg do največ 8 m. Frekvenca: 100Hz–20 Khz.
Zmogljivost: USB DC 5 V/100 mA.
Vključuje torbico, avdiokabel in USB-kabel za napajanje.

3.998 Air Miles

Prosti čas
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113052 - S
10.400 Air Miles
123052 - M
12.000 Air Miles
133052 - L
13.400 Air Miles
Številka artikla 101223

AMERICAN TOURISTER
Potovalni kovčki Bon Air
Idealni za tedensko potovanje. Sodobne oblike, ultralahki
in izjemno vzdržljivi. S 4 kolesci, ključavnico TSA, teleskopskim ročajem za vleko in elastičnimi trakovi v obeh
predalih. Kolesca se obračajo za 360º; teleskopski ročaj
ima gumb za zlaganje in nastavitev na različne višine.
Material: 100 % polipropilen. S: 55x40x20 cm.
M: 66x46x25,5 cm. L: 75x54x29 cm.

XTORM Power bank
Vedno z backup baterijo pri roki! Hiter čas polnjenja;
polni se dvakrat hitreje kot z vtičnico. Opremljena z 2
USB-izhodoma in LED-indikatorjem. Baterija: 6000 mAh,
litij-polimerna. Priključki: izhod: 2x USB 5 V/2,1 A, vhod:
USB 5 V/2 A. Barva: antracitna z modrim kablom.
Dimenzije: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. Teža: 125 g.
Vključuje torbico, mikro USB polnilni kabel.

4.498 Air Miles

Novo

Novo

Številka artikla 102592

Številka artikla 103707

Sesalnik za drobtine PHILIPS

Električna hladilna torba CAMPINGAZ

S 4 močnimi in vzdržljivimi NiMh-baterijami za še
učinkovitejše delovanje. Z lahkoto odstranite tudi najbolj
trdovratno umazanijo. Za mokro in suho čiščenje.
Upognjen ročaj za udoben prijem. Opremljen s krtačo,
ozkim in ploščatim nastavkom. Napetost baterij: 4,8 V.
Sesalna moč: 9 W.

Termo-električna hladilna torba je opremljena s posebnim
enoročnim sistemom za udobno prenašanje. Hlajenje do
16 °C pod temperaturo okolja. S predalčkom za kabel.
Prostornina zadošča za 6 pokončno postavljenih 2-litrskih
plastenk. Material: umetna snov. Dimenzije: 27 x 46 x 39 cm.
Prostornina: 25 l. Barva: modra. Masa: 2,5 kg.

5.998 Air Miles

7.498 Air Miles
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Številka artikla 101789

Številka artikla

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

SILVERLIT RC La Ferrari

Jakna iz flisa FERRARI

Ali ste si že kdaj zaželeli voziti Ferrari? Ta model lahko
krmilite sami! Merilo 1:16. Proporcionalno digitalno
krmiljenje omogoča najnaprednejši način krmiljenja.
Opremljen je z zavornimi in dnevnimi lučmi ter drugimi
podrobnostmi. Vključuje 4x AA in 1x 9V baterije. Barva:
rdeča.

Klasični model jakne iz flisa z žepi na zadrgo.
Material: dvoslojni interlock flis z dvignjenim
ovratnikom.

4.998 Bodů Air Miles

10.000 Air Miles

Številka artikla 100481

Številka artikla 102021

Nahrbtnik FERRARI

Dežnik FERRARI

Nahrbtnik ima 4 razdelke. Največji razdelek ima poseben prostor za prenosnik.
Sponke ob straneh torbe in zadrge z logotipom Ferrari.
Material: 90 % najlon, 10% PU.
Dimenzije: 31,5 x 18 x 48 cm.

Kompaktni dežnik s ščitom Ferrari na eni strani in potiskom Scuderia Ferrari na drugi strani, ki postane viden,
ko se dežnik zmoči. Material: 100% poliester. Barva:
črna. Dimenzije: višina: 53 cm, ø odprt: 95 cm.

6.490 Air Miles

3.498 Air Miles

Drobna opravila in vrtnarjenje

Številka artikla 003471

Številka artikla 004875

Akumulatorski izvijač BOSCH

Udarni vrtalnik BOSCH

Superkompakten in uporabniku prijazen. Litij-ionski
akumulator 1,3 Ah. Z ergonomičnim mehkim ročajem,
močno svetlečo diodo za boljšo vidnost in indikatorjem
za smer vrtenja ter stanje napolnjenosti. Hitrost vrtenja
brez obremenitve maks. 180 vrtljajev na minuto. Maks.
vrtilni moment 3 Nm. Vijak Ø maks. 5 mm. Čas polnjenja
5 ur. Dobavljen vključno s setom 10 vijačnih nastavkov in
polnilno postajo. Teža: 0,3 kg.

Ergonomični dizajn z mehkim ročajem. Vgrajen sesalnik
prahu z mikrofiltrskim sistemom. Vrtljiv tako v desno kot
levo. Hitrost vrtanja je enostavno nastavljiva s pritisnim
stikalom. Hitrost vrtenja brez obremenitve: 0–3000 vrtljajev/
min. Premeri svedra: 10 mm za beton, 25 mm za les in
8 mm za jeklo. Dvodelna hitrovpenjalna vrtalna glava.
Zmogljivost: 500 W. Teža: 1,6 kg. Dobavljen v kovčku.

5.998 Air Miles

7.998 Air Miles

Številka artikla 007112
Številka artikla 103788

BLACK&DECKER brusilnik

Avtomobilski sesalnik BLACK & DECKER

Brusilnik s 15 nastavki. Za popolno brušenje! Možnost odsesavanja prahu. Nastavljiva konica omogoča prilagodljivost.
Vrtljiv podplat, ki omogoča uporabo smirkovega papirja.
Ena stalna hitrost. 22.000 vrtljajev/min. Samolepilni trak,
pritrjevanje s papirjem.
Zmogljivost: 55 W. Dobavljen v priročni mehki torbi.

Avtomobilski sesalnik s ciklonskim delovanjem in 200
stopinj vrtljivim nastavkom. Priključitev prek vtičnice za
vžigalnik (vmesnik 12 V). Barva: oranžna/črna. Dimenzije:
največ 16,5 x 45 x 16,5 cm. Masa: 1,42 kg.

4.998 Air Miles

5.498 Air Miles
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Drobna opravila in vrtnarjenje

Številka artikla 100396

Številka artikla 000340

BLACK&DECKER
70-delni set vijačnih nastavkov in svedrov

Akumulatorske škarje za travo in
grmičevje GARDENA

70-delni set vijačnih nastavkov in svedrov Black & Decker.
Set sestavljajo: kovinski svedri Piranha High Tec: 1,5 - 2
- 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm, lesna spirala:
3, 4, 5, 6, 7 mm, 8 školjk, izvijači 48 mm x 12, 60 mm magnetno držalo za svedre in globilniki 10 mm. Material kovčka:
jeklo/umetna masa.

Kompletni set z dvema nožema za prirezovanje trave
in obrezovanje grmičevja. Vključuje: 1 x akumulatorske
škarje “classic cut”, 1 x nož za travo in grmičevje 8 cm,
1 x nož za veje 12,5 cm. Akumulator: 3,6 V.
1.100 vrtljajev/min.
Material: kovina/umetna masa. Teža: 746 g.

6.298 Air Miles

8.998 Air Miles

Številka artikla 101908

Akumulatorski vrtalnik BLACK&DECKER

Številka artikla 005031

Akumulatorski vijačni vrtalnik s funkcijo Autoselect™
76-delni komplet orodja
in tehnologijo Autosense™. Vrtilni moment: 16/28 Nm.
Enoročna hitrovpenjalna glava, 10 mm. Nastavitve navora: BLACK&DECKER
11 položajev. Maks. zmogljivost vrtanja: les: 25 mm, kovina:
Kompletni set orodij, vključuje med drugim:
10 mm. Hitrost: 0-800 vrtljajev/min.
najpogostejše vrste izvijačev, razni ključi, klešče in
Vrtenje v levo in desno, z mehkim ročajem. Napajanje:
18V, litij 1,5 Ah akumulator. Material: umetna masa/železo. vijaki, zobniki s pokrovi z navojem in imbus ključi.
Barva: črna/rdeča. Vključuje polnilec 400 mA, akumulator
1 x 1,5Ah in 1 dvojni komplet vijakov.

14.498 Air Miles

4.798 Air Miles

Osebna nega
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Novo

Številka artikla 102010

Številka artikla 102993

Komplet za osebno nego BABYLISS FOR MEN

Brivski aparat PHILIPS Click & Style

Komplet 8-v-1 za nego las in brade. Rezila 32 mm
s samodejnim mazanjem in tehnologijo in WTech.
Elektrokemično obdelana 3D-rezila iz 100% nerjavečega
jekla. Vodoodporno. Z 2 glavničkoma. 1 natančno vodilo
s 6 položaji rezanja. Natančni prirezovalnik 7 mm. Mala
strižna glava (18 mm). Stojalo z lučko za shranjevanje
in polnjenje. Uporaba s kablom ali brez (40-minutna
avtonomija).

S tem aparatom 3-v-1 boste imeli z enim gibom roke gladek
obraz in negovano telo. Sistem SmartClick za enostavno
nameščanje in odstranjevanje priključkov. S 3 priključki za
striženje, prirezovanje in oblikovanje. Vodoodporen ročaj in
pripomoček za nego telesa. 40-minutna uporaba brez kabla
po 1 uri polnjenja. Opozorilna lučka za stanje akumulatorja.

5.498 Air Miles

9.498 Air Miles

Novo

Številka artikla 102875

Številka artikla 100817

Infrardeči termometer MEDISANA

Komplet za nego brade BABYLISS FOR MEN

Certificirani infrardeči termometer natančno izmeri
vašo telesno temperaturo. Primeren je tudi za merjenje
površin in tekočin. Oddaja zvočni signal ob začetku in
koncu merjenja in je opremljen z alarmom za vročino.
Beleži datum in čas. Zadostuje za 30 meritev.

Oblikujte svojo brado s prirezovalnikom Babyliss.
Elektrokemično obdelana 3D rezila iz 100% nerjavečega jekla.
Gibljivo strižno rezilo Wtech z nanosom CMS. Vrtljivo kolesce
za nastavitev višine prirezovanja. 30 višin rezil: od 0,5 do 15
mm. Čiščenje z vodo iz pipe. S polnjenjem, uporaben s kablom
ali brez. 40-minut delovanja. Stikalo za vklop/izklop z opozorilno lučko. Vključuje čistilno ščetko.

5.490 Air Miles

4.998 Air Miles

