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Условия за поръчка
Тази листовка е специално предназначена за 
чуждестранни шофьори на товарни автомобили, които 
пестят по програмата Air Miles. Участниците могат да 
осребрят натрупаните Air Miles на бензиностанцията. 
Бензиностанцията попълва за целта специалния 
формуляр за поръчки и го изпраща по имейл или факс 
на Boost Loyalty. 
Имейл адрес: klantenservice@shelltruckers.nl 
Телефон: 0031-114-381584
Факс: 0031-114-381799
Поръчките се приемат, само ако участникът разполага 
с достатъчно натрупани Air Miles. Доплащането не е 
възможно.

Доставка
Поръчаните от Вас подаръци се доставят на Вашата 
бензиностанция. Поръчките се доставят за понеделник 
12.00 ч. и се раздават още същата седмица. Доставките 
до домашния адрес на участника не са възможни.

Разходи за доставка
Разходите за доставка са включени в броя Air Miles. Не 
се начисляват допълнителни разходи за доставка.

Връщане
Ако лицето, което е поръчало продукта, не е доволно 

от неговия подарък, то бензиностанцията може 
да го изпрати обратно в рамките на 14 дни след 
получаването. За връщането бензиностанцията трябва 
да се свърже с нашия център за обслужване на клиенти 
Shell Truckers.
Център за обслужване на клиенти Shell Truckers: 0031-
114-381584

Център за обслужване на клиенти
Ако бензиностанцията има въпроси относно поръчката, 
доставката или гаранцията, то тя може да се свърже по 
телефона с 
нашия център за обслужване на клиенти Shell Truckers. 
Жалбите трябва да са постъпили в рамките на 14 дни. 
Център за обслужване на клиенти Shell Truckers:  0031-
114-381584

Промени
Всички предложения в настоящата листовка важат до 
тяхното изчерпване. Запазваме си правото при печатни 
грешки, промени в илюстрираните артикули, описания, 
условия и цени. Издателят и авторите не поемат 
никаква отговорност.
 
Общи условия
По всички поръчки и доставки се прилагат нашите общи 
условия.

Нов

2 Готвене и хранене

Контактен грил PRINCESS 

Практичен контактен грил за месо, зеленчуци, 
риба, тостове, сандвичи панини и др. Плочите са 
с незалепващо покритие, благодарение на което 
не е необходимо използването на масло или олио. 
Посредством повдигащият се капак печащите плочи 
постигат максимален контакт с храната.
Мощност: 2000 W.

Блендер RUSSELL HOBBS 2 go

Кухнята не е напълно оборудвана без наличието на 
един добър блендер. Този блендер на Russell Hobbs е 
идеалният помощник в кухнята, който успява да пюрира 
различните съставки до възможно най-вкусните супи 
и сосове. Остриета от закалена стомана. 2 степени на 
скорост. Отстраняем капак. Заключваща се защита.   
Прибиране на кабела. Противоплъзгащи крачета. 
Мощност: 500 W. Обем: 1,5 l. Цвят: бял.

Код за поръчка  100742 Код за поръчка  103147

4.498 Air Miles
5.498 Air Miles
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Микровълнова печка с грил SEVERIN 

Не разполагате с много време за готвене? Притоплете 
яденето си по най-бързия начин. Тази микровълнова 
печка разполага освен това и с грил.   6 различни 
степени на мощност включително и функция за 
размразяване. 30 минутен таймер с акустичен сигнал. 
Махаща се въртяща се чиния. Обем: ок. 8 l. Мощност: 
700 W. Размери: Ø на въртящата се чиния: ок. 24,5 cm, 
височина: 17,5 cm.

Тостер за хляб RUSSELL HOBBS

Събудете се с прекрасния аромат на припечена филийка. 
Припича и кръгли хлебчета, бейгъли и дебели филии 
хляб.   Бърза технология Синьо осветление по време 
на припичане. Функции: размразяване, анулиране 
и притопляне. Различна настройка за степента на 
изпичане. С махаща се тавичка за събиране на трохите и 
решетка за затопляне. Материал: полирана неръждаема 
стомана. Мощност: 1200 W.

Кафемашина RUSSELL HOBBS

Най-доброто кафе си го приготвяш сам. Иновативна 
система за подаване на вода за по-добро достигане на 
нужната температура и екстракция на кафе. 50% по-
бързо достигане на оптималната температура. Стъклена 
кана с обем 1,25 l (10 големи чаши кафе). Синьо светещ 
ринг по време на правенето на кафето и поддържането 
му топло. Махащ се държач на филтъра. Автоматична 
функция на почистване. Индикатор на нивото на водата. 
Програмируем 24-часов таймер.

Електрическа кана за вода  
RUSSELL HOBBS

С тиха технология на завиране: 75% по-тиха. Зона на 
бързо завиране с обозначение от 1/2/3 копчета. Лесен 
за отваряне капак. Ясно индикиране на нивото на вода. 
Синьо осветяване по време на варене на водата. Краче 
за завъртане на 360° с място за прибиране на кабела.    
Защитен елемент на затопляне. Махащ се и измиващ се 
филтър против натрупване на котлен камък. Мощност: 
2400 W. Обем:  1,7 l.

Код за поръчка  101889
Код за поръчка  103768

6.498 Air Miles 6.498 Air Miles

Нов

Нов

Нов

Нов

Код за поръчка  102187 Код за поръчка  101888

9.498 Air Miles 6.498 Air Miles
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Нов Нов

Мъжки часовник BREIL ‘Enclosure’

Този практичен мъжки часовник Breil е водоустойчив за 
плуване и гмуркане. С хронограф, показване на време 
и дата. Кварцова технология. Аналогов циферблат.   
Водоустойчивост: 10 ATM. Корпус и верижка на 
часовника: сребрист, циферблат: черен. Затваряне 
с натиск. Материал: корпус на часовника: стомана, 
верижка:  стомана, стъклена част: минерално стъкло   
Ø на корпуса на часовника: 44 mm. Тегло: 472 g..

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB

iPad Air 2 с 9,7” ретина дисплей. A8X-чипс 64-битова 
архитектура и M8 копроцесор на задвижване. 
С 8-мегапикселова iSight-камер. Функция за 
видеозапис. FaceTime HD-камера. Touch ID. Wi-Fi и 
Bluetooth 4.0. Операционна система: iOS 8. С кабел 
Lightning към USB и USB-адаптер. Капацитет: 16 
GB. Размер: 240 x 169,5 x 6,1 mm. Тегло: 437 g.

Мъжки часовник BREIL ‘My gap’

Прекрасен мъжки часовник с кварцова Miyota 
технология. Аналогов циферблат с хронограф. 
Водоустойчивост: 10 ATM (подходящ за плуване и 
гмуркане). Верижка с махащи се връзки, благодарение 
на което може да стана по мярка. Материал: корпус 
и верижка на часовника: стомана, циферблат:  
минерално стъкло. Цвят: корпус и верижка на 
часовника: сребърен, циферблат: син.  
Ø на корпуса на часовника: 41 mm.

Bluetooth говорител PURE ACOUSTICS 

HipBox е уникален портативен Bluetooth говорител, с 
който винаги и навсякъде можете да се наслаждавате 
на любимата си музика. Универсален 3,5 mm вход за 
включване към таблети, смарттелефони и лаптопи. 
Може да възпроизвежда музиката безжично до 4 часа. 
Bluetooth обхват от макс. 8 m. Честота 100Hz - 20 Khz. 
Мощност: USB DC 5V/100 mA. Включително чантичка 
за носене, аудио кабел и USB-кабел за зареждане.

Код за поръчка  102208

Код за поръчка  102089

Код за поръчка  102204

Код за поръчка  101014

20.400 Air Miles

59.900 Air Miles

16.400 Air Miles

3.998 Air Miles

Свободно време
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Нов

Нов

AMERICAN TOURISTER Куфари ‘Bon Air’

Идеални за седмица на път. Хипер модерен дизайн, 
ултра леки и супер силни. С 4 колелца, TSA-ключалка, 
издърпваща се дръжка, горна ръкохватка и еластични 
колани за пристягане на багажа в две отделения. 
Колелцата могат да се завъртат на 360º, издърпващата 
се дръжка е с копче за блокиране на различни 
височини. Материал: 100% полипропилен. S: 55x40x20 
cm. M: 66x46x25,5 cm. L: 75x54x29 cm.  Ø на корпуса 
на часовника: 44 mm. Тегло: 472 g..

PHILIPS Ръчна прахосмукачка

С 4 устойчиви, силни NiMh-батерии за по-силно 
засмукване. Можете да отстраните дори и най-
упоритите мръсотии с лекота. За мокро и сухо 
почистване. Извита ръкохватка за по-удобно 
захващане. Включително четка, накрайник за 
тесни пространства и плосък накрайник. Волтаж на 
батерията: 4,8 V. Сила на засмукване (макс): 9 W.

Външна батерия XTORM

Винаги резервна батерия под ръка! Бързо зареждане; 
зарежда 2 пъти по-бързо отколкото включена към 
мрежата. Разполага с 2 USB изхода и LED индикатор. 
Батерия: 6000 mAh литиев полимер. Конектори: изход: 
2x USB 5V/2.1A, вход: USB 5V/2A. Цвят: антрацит със 
син кабел. Размери: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. 
Тегло: 125 g. Вкл. чантичка за прибиране, микро USB 
заряден кабел.

Електрическа хладилна кутия CAMPINGAZ 

Тази термо-електрическа хладилна кутия е с “One 
Handed”- система, която позволява по-лесното носене. 
Отлично изолирана, охлажда до 16°C под температурата 
на околната среда.  С място за прибиране на кабела. 
6 шишета от 2 литра могат да се поставят в изправено 
положение. Материал: пластмаса. Размери:27x46x39 cm. 
Обем: 25 l. Цвят: син. Тегло:   2,5 kg. 

5.998 Air Miles

4.498 Air Miles

7.498 Air Miles

113052 - S
10.400 Air Miles

123052 - M
12.000 Air Miles

133052 - L
13.400 Air Miles

Код за поръчка  102592

Код за поръчка  101223

Код за поръчка  103707

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

4.998 Air Miles

Нов

Раница FERRARI 

Тази раница е с 4 отделения. Най-голямото 
отделение е със специално място за лаптоп. 
Катарами отстрани на чантата и ципове с логото на 
Ferrari. Материал: 90% найлон, 10% полиуретат.
Размери: 31,5 x 18 x 48 cm.

Поларено горнище FERRARI 

Класически модел поларено горнище със странични 
джобове с цип. Материал: 2-слоен interlock полар с 
изправена яка.

Чадър FERRARI 

Компактен чадър с емблемата на Ferrari от едната 
страна и принт на Scuderia Ferrari от другата страна, 
които се виждат, когато чадърът е мокър. Материал: 
100% полиестер. Цвят: черен. Размери: височина: 
53 cm, ø разгънат: 95 cm.

SILVERLIT RC La Ferrari

Винаги сте искали да подкарате Ferrari? Този 
умален модел можете да управлявате сами! Мащаб 
1:16. Дигиталното пропорционално управление 
осигурява възможно най-доброто управление. 
Оборудвана със спирачни светлини, мигачи и други 
детайли. Вкл. 4x AA и 1x 9V батерия. Цвят: червен.

Код за поръчка  100481

Код за поръчка  101789 Код за поръчка 

Код за поръчка  102021

6.490 Air Miles 3.498 Air Miles

10.000 Air Miles



Автомобилна прахосмукачка 
BLACK & DECKER 

Автомобилна прахосмукачка с Cyclonic Action и 
накрайник въртящ се на 200 градуса. Включване 
в запалката (12V адаптер). Цвят: оранжев/черен. 
Размери: макс. 16,5 x 45 x 16,5 cm. Тегло: 1,42 kg.

Код за поръчка  103788

5.498 Air Miles

7Малки поправки и градински инструменти

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

Нов

Акумулаторен винтоверт BOSCH 

Супер компактен и лесен за употреба. Литиево-
йонна батерия 1,3 Ah. С ергономична ръкохватка 
с меко покритие, мощна лампа за по-добро 
осветяване и индикатор за посоката на въртене и 
батерия. Обороти на празен ход макс. 180 об./мин. 
Макс. момент на въртене 3 Nm. Винт Ø макс. 5 mm. 
Време за зареждане 5 ч. Доставя се с 10-битов сет 
и зарядно устройство. Тегло: 0,3 kg.

Шлайфмашина BLACK&DECKER 

Шлайфмашина с 15 аксесоара. За един перфектен 
резултат! Възможност за изсмукване на прахта. 
Сменяема точка на гъвкавост. Въртяща подложка, 
така че шкурката да може да се ползва по-дълго. 
1 фиксирана скорост. 22.000 оборота/мин. Велкро 
закрепване на шкурката. 
Мощност: 55 W. В практичен калъф.

Ударна бормашина BOSCH 

Ергономичен дизайн с ръкохватка с меко покритие. 
Вградено изсмукване на прахта благодарение на 
„микрофилтърна система”. Върти се и надясно и 
наляво. Лесна за регулиране скорост на пробиванечрез 
бутон. Обороти на празен ход: 0-3000 об./мин. 
Диаметри на пробиване: 10 мм в бетон, 25 мм в дърво 
и 8 мм в стомана. Безключов двувтулков патронник. 
Мощност: 500 W. Тегло: 1,6 kg. Доставя се в куфар.

Код за поръчка  003471

Код за поръчка  007112

Код за поръчка  004875

5.998 Air Miles

4.998 Air Miles

7.998 Air Miles
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BLACK&DECKER
Комплект 70 приставки и бургии

Комплект от 70 части приставки и бургии на Black 
& Decker. Комплектът се състои от: Метални бургии 
Piranha High Tec: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 
5,5 - 6 - 6,5 mm, дървена спирала: 3, 4, 5, 6, 7 mm, 
8 гнезда, битове за завинтване 48 mm x 12, 60 
mm магнитен държач за битове и 10 mm зенкер. 
Материал на куфара: стомана/пластмаса.

Бормашина винтоверт BLACK&DECKER 

Акумулаторна бормашина винтоверт с технологията Au-
toselect™ и Autosense™. Затягане: 16/28 Nm. Пробивна 
глава: 10 mm 1-втулковпатронник. Настройки въртящ 
момент: 11 позиции. Макс. капацитет: дърво: 25 mm, 
метал: 10 mm. Скорост: 0-800 об./мин.  Върти се наляво 
и надясно, с ръкохватка с меко покритие. Захранване: 
18V, литиева акумулаторна батерия 1,5 Ah. Материал: 
пластмаса/метал. Цвят: черен/червен. Вкл. 400 mA 
зарядно захранване, 1 x 1,5Ah акумулаторна батерия и 1 
двоен комплект винтове.

Акумулаторна ножица за трева и 
храсти GARDENA

Пълен комплект с два ножа за подрязване на трева и 
оформяне на храсти. Съдържание: 1 x акумулаторна 
ножица “classic cut”, 1 x нож за трева и храсти 8 cm, 
1 x острие 12,5 cm. Акумулаторна батерия: 3,6V. 
1.100 об./мин. 
Материал: метал/пластмаса. Тегло: 746 g.

Комплект BLACK&DECKER 76 части

Изключително пълен комплект с аксесоари с: най-
често срещаните битове за завинтване, различни 
пръстеновидни ключове, клещи и винтови ключове, 
тресчотки и завинтващи гнезда и гаечни ключове.

Код за поръчка  100396

Код за поръчка  101908

Код за поръчка  000340

Код за поръчка  005031

6.298 Air Miles

14.498 Air Miles

8.998 Air Miles

4.798 Air Miles



Стайлинг комплект BABYLISS FOR MEN 

Пълен 8-в-1 комплект за обгрижване на коса и брада. 
Самосмазващи се 32 mm ножове с ‘WTech Techno-
logy’. Електрохимични 3D заточени ножове от 100% от 
неръждаема стомана. Водоустойчив. С 2 приставки. 1 
прецизен режещ водач с 6 позиции. Прецизен тример 
7 mm.   Малка бръснеща глава (18 mm). Стандарт за 
съхранение и зареждане с лампичка индикатор. Може 
да се използва с и без кабел (40 мин. автономия).

Самобръсначка PHILIPS Click & Style 

С този 3-в-1 апарат с едно движение на ръката имате 
гладко лице и обгрижено тяло. SmartClick-система 
за лесно поставяне и махане на накрайниците. 
С 3 накрайника за бръснене, подрязване и 
оформяне. Водоустойчива ръкохватка и накрайник 
за обезкосмяване на тялото. 40 минути безжично 
ползване след 1 час зареждане. Лампичка индикатор 
за акумулиращата батерия.

Тример за брада BABYLISS FOR MEN

Оформяйте и подрязвайте брадата си с този тример за 
брада на Babyliss. 3D заточени ножове от неръждаема 
стомана. Подвижен нож Wtech с CMS-обвивка. Въртящ 
регулатор на височината на подстригване. 30 височини на 
подстригване: 0,5 до 15 mm. Може да се мие под течаща 
вода. Може да се зарежда, използва с и без кабел. 40 
минути автономна работа. Копче за вкл./изкл. с лампичка 
индикатор. Вкл. четка за почистване.

Инфрачервен термометър MEDISANA

Този сертифициран инфрачервен термометър 
измерва точно телесната температура. Освен това е 
подходящ за мерен на повърхности и течности. 
Звуков сигнал при стартиране и приключване на 
измерването с кратка аларма. Регистриране на дата 
и час. Запаметяване на 30 измервания.

Код за поръчка  102010 Код за поръчка  102993

Код за поръчка  102875

5.498 Air Miles 9.498 Air Miles

4.998 Air Miles

Код за поръчка  100817

5.490 Air Miles

Нов

Нов

Нов

9Лична грижа


