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Rendelési feltételek
Ez a szórólap kizárólag az Air Miles pontokat gyűjtő külföldi 
tehergépjármű-vezetők számára készült. A résztvevők 
az üzemanyagtöltő állomásokon válthatják be Air Miles 
pontjaikat. Az üzemanyagtöltő állomás kitölti az erre a célra 
szolgáló megrendelőlapot, és e-mailben vagy faxon elküldi 
a Boost számára.
E-mailcím: klantenservice@shelltruckers.nl 
Telefonszám: 0031-114-381584
Faxszám: 0031-114-381799
A megrendelést csak akkor lehet elfogadni, ha a pontgyűjtő 
személy megfelelő számú Air Miles ponttal rendelkezik. A 
hiányzó összeg pénzfizetéssel nem egyenlíthető ki.

Kézbesítés
Az Ön által megrendelt ajándékokat az üzemanyagtöltő 
állomásra szállítjuk. A hétfő 12:00 óra előtt beküldött 
megrendelést még ugyanazon a héten teljesítjük. Ajándékot 
nem szállítunk ki a résztvevő lakáscímére.

A kézbesítés költségei
A kézbesítés költségeit az összegyűjtött Air Miles pontok 
fedezik. További kézbesítési költséget nem számolunk fel.

Visszaküldés

Ha a megrendelő nem elégedett az ajándékkal, akkor azt 
az üzemanyagtöltő állomás a kézhezvételtől számított 
14 napon belül visszaküldi. Visszaküldés esetén az 
üzemanyagtöltő állomásnak kapcsolatba kell lépnie a Shell 
Truckers ügyfélszolgálatával.
Shell Truckers ügyfélszolgálat: 0031-114-381584

Ügyfélszolgálat
Ha az üzemanyagtöltő állomáson kérdése merül fel a 
megrendeléssel, a szállítással vagy a garanciával kapcso-
latban, akkor a Shell Truckers Ügyfélszolgálatával léphet 
kapcsolatba. A panaszokat 14 napon belül kell bejelenteni.
Shell Truckers ügyfélszolgálat: 0031-114-381584

Változtatások
A szórólapon szereplő valamennyi ajánlat a készlet erejéig 
érvényes. Fenntartjuk a jogot az ábrázolt árucikkekben, 
leírásokban, árakban és feltételekben szereplő betűszedési 
és nyomtatási hibákra vonatkozóan. A kiadó és a szerző a 
fentiekért nem vállal felelősséget.
 
Általános szerződési feltételek
Valamennyi megrendelésre és szállításra az általános 
szerződési feltételek érvényesek.

Új Új

2 Főzés és étkezés

PRINCESS elektromos grillsütő

Praktikus grillsütő hús, hal, zöldségfélék, panini stb. 
készítéséhez. A lapok teflonbevonattal rendelkeznek, 
így vaj vagy olaj használata nem szükséges. A mozga-
tható fedélnek köszönhetően a lapok optimális módon 
érintkeznek az élelmiszerrel.
Teljesítmény: 2000 W.

RUSSELL HOBBS „2 go” (hordozható) 
turmixgép

A megfelelő turmixgép egyetlen konyhából sem hiányozhat. 
A Russell Hobbs turmixgép ideális segítség a konyhában: 
segítségével a legkülönfélébb összetevők is ízletes levessé 
vagy szósszá pürésíthetők. Rozsdamentes acél lapok. 
Kétféle sebesség-beállítás. Levehető fedél. Biztonsági zár. 
Elrejthető zsinór. Csúszásmentes talpak. Teljesítmény: 500 
W. Űrtartalom: 1,5 l. Szín: fehér.

Rendelési azonosító  100742 Rendelési azonosító  103147

4.498 Air Miles pont 5.498 Air Miles pont
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Új Új

3Főzés és étkezés

SEVERIN grilles mikrohullámú sütő

Nincs túl sok ideje? Most gyorsan megmelegítheti ételét. 
Ez a mikrohullámú sütő grillsütési lehetőséggel bővített. A 
mikrohullámú sütőn 6-féle teljesítmény állítható be, köztük 
a kiolvasztási funkció is. 30 perces időzítő hangjelzéssel. 
Kivehető forgótálca. Űrtartalom: kb. 8 l. Teljesítmény: 700 
W. Méretek: Forgótálca átmérője: kb. 24,5 cm, magasság: 
17,5 cm.

RUSSELL HOBBS kávéfőző

Egy csésze kávé akkor a legfinomabb, ha mi magunk 
készítjük el! Innovatív vízbefúvó rendszer az optimális 
hőmérséklet és a jobb kávéaroma-kinyerés érdekében. 
Optimális hőmérsékleten 50%-kal gyorsabb. Akár 1,25 
l űrtartalmú pohárral is (10 nagyméretű csésze) Kéken 
világító gyűrű a kávéfőzés és melegen tartás közben. 
Kivehető filtertartó. Automatikus tisztítási funkció. 
Vízszint-kijelző. Programozható, 24-órás időzítő.

RUSSELL HOBBS kenyérpirító

Ébredjen a pirított kenyér mennyei illatára! Segítségével 
teasütemények, baguettek és vastagabb kenyérszeletek is 
piríthatók. Gyors pirítási technológia. Kéken világít pirítás 
közben. Funkciók: felolvasztás, törlés és melegítés. A 
pirítás mértéke változtatható. Eltávolítható morzsatálcával 
és melegen tartó rekesszel. Anyaga: Csiszolt rozsdamen-
tes acél. Teljesítmény: 1200 W.

RUSSELL HOBBS vízforraló

Quiet Boil-technológiával: 75%-kal csendesebb! Gyors-
forraló zóna 1/2/3 csésze jelöléssel. Könnyen nyitható 
tető. A vízszint jól látható megjelenítésével. Kék 
világítás a víz forralása közben. 360°-ban forgatható 
láb zsinórcsévélővel.   Rejtett melegítőelem. Kivehető 
és mosható vízkőmentes szűrő.
Teljesítmény: 2400 W. Kapacitás: 1,7 l.

Rendelési azonosító  102187

Rendelési azonosító  101889

Rendelési azonosító  101888

Rendelési azonosító  103768

9.498 Air Miles pont

6.498 Air Miles pont

6.498 Air Miles pont

6.498 Air Miles pont
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BREIL ‘Enclosure’ férfi karóra

Ez a csodálatos Breil férfi karóra vízálló, így úszáshoz és 
könnyűbúvárkodáshoz is használható. Stopperrel, idő- és 
dátumkijelzéssel. Kvarc óramű. Analóg időkijelzés. Vízál-
lóság: 10 ATM. Burkolat és szíj: ezüst, számlap: fekete. 
Patenttel. Anyaga: burkolat: acél, óraszíj: acél, üveg 
óramű: ásványi üveg. Burkolat átmérője: 44 mm. 
Tömeg: 472 g..

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB

iPad Air 2 9,7” retina-kijelzővel. A8X-chip 64-bites 
rendszer és M8 mobilprocesszor. 8 megapixeles iSight-
kamerával felszerelve. Video-felvevő funkció. FaceTime 
HD-kamera. Touch ID. Wi-Fi és Bluetooth 4.0. 
Operációs rendszer: iOS 8. Lightning-USB átalakító 
kábellel és USB hálózati adapterrel. Kapacitás: 16 GB.
Méretek: 240 x 169,5 x 6,1 mm. Tömeg: 437 g.

BREIL ‘My gap’ férfi karóra

Gyönyörű férfi karóra Miyota Quartz óraművel. Analóg 
időkijelzés, stopper funkció. Vízállóság: 10 ATM (úszáshoz 
és könnyűbúvárkodáshoz alkalmas). Az óraszíjról 
levehetők a kapcsolók, így méretre állítható. Anyaga: bur-
kolat és szíj: acél, számlap: ásványi üveg. Szín: burkolat 
és szíj: ezüst, számlap: kék. Burkolat átmérője: 41 mm.

PURE ACOUSTICS Bluetooth hangszóró

A HipBox egyedi, hordozható bluetooth hangszóró, amel-
lyel bármikor, bárhol élvezheti kedvenc zenéjét. Az univer-
zális 3,5 mm-es bemenetnek köszönhetően táblagéphez, 
okostelefonhoz és laptophoz egyaránt csatlakoztatható. 
4 órán keresztül képes vezeték nélkül zene lejátszására. 
Bluetooth: max. 8 m hatótávolság Frekvencia: 100Hz - 20 
Khz. Teljesítmény: USB DC 5V/100 mA.Tartozékok: táska, 
audiokábel és USB kábel a feltöltéshez

Rendelési azonosító  102208

Rendelési azonosító  102089

Rendelési azonosító  102204

Rendelési azonosító  101014

20.400 Air Miles pont

59.900 Air Miles pont

16.400 Air Miles pont

3.998 Air Miles pont

Szabadidő



113052 - S
10.400 Air Miles

123052 - M
12.000 Air Miles

133052 - L
13.400 Air Miles
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AMERICAN TOURISTER
‘Bon Air’ Spinner bőröndkészlet

Egyhetes utazáshoz ideális. Ultramodern dizájn, 
ultrakönnyű és szupererős. 4-kerekű, TSA-zár, vonórúd, 
felső fogantyú és rugalmas szíjak mindkét rekeszben. A 
kerekek 360º-kal elforgathatók, a vonórúd a nyomógomb 
segítségével többféle magasságban állítható. Anyaga: 
100% polipropilén. S: 55x40x20 cm. M: 66x46x25,5 cm. 
L: 75x54x29 cm.

Szabadidő

Új

Új Új

XTORM Power bank

Így mindig a keze ügyében tarthat egy biztonsági ak-
kumulátort! Gyors töltési idő; a fali hálózathoz képest 
kétszer gyorsabban tölt. 2 USB-kimenettel és LED-
jelzővel. Akkumulátor: 6000 mAh li-polymer. Csatlako-
zás: kimenet: 2x USB 5V/2.1A, bemenet: USB 5V/2A. 
Szín: antracit kék kábellel.
Méretek: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. Tömeg: 125 g.
Tároló táskával, mikro USB-töltőkábellel.

Rendelési azonosító  101223

4.498 Air Miles pont

PHILIPS morzsaporszívó

4 tartós, erős NiMh-akkumulátorral felszerelve, a 
nagyobb szívóerő érdekében. Segítségével még a leg-
makacsabb szennyeződés is könnyedén eltávolítható. 
Nedves és száraz tisztításra egyaránt alkalmas. 
Hajlított fogantyú a kényelmesebb fogás érdekében. 
Kefével, szűkített fejjel és lapos fejjel. Akkumulátorfes-
zültség: 4,8 V. Szívóerő (max): 9 W.

CAMPINGAZ Elektromos hűtőláda

Ez a termoelektromos hűtőláda „One Handed”-rendszerrel 
van felszerelve, amely segítségével az eszköz könnyedén 
hordozható. Kiváló szigetelő tulajdonsággal rendelkezik, 
környezeti hőmérsékletnél 16°C-kal kisebb hőmérsékletre 
hűt. Kábeltároló rekesszel. 6 darab 2 literes palack ál-
lítható bele. Anyaga: műanyag. Méretek: 27 x 46 x 39 cm. 
Űrtartalom: 25 l. Szín: kék. Tömeg: 2,5 kg.

Rendelési azonosító  102592 Rendelési azonosító  103707

5.998 Air Miles pont 7.498 Air Miles pont



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

4.998 Bodů Air Miles pont

Új

FERRARI hátitáska

A hátitáskában 4 rekeszt található. A legnagyobb re-
kesz a laptop tárolására szolgáló, speciális zsebbel van 
ellátva. A táska oldalán kapcsok találhatók, a cipzárak 
Ferrari-logóval vannak ellátva. Anyaga: 90% nejlon, 
10% PU.Méretek: 31,5 x 18 x 48 cm.

FERRARI flíz kardigán

Klasszikus szabású flíz kardigán cipzáras belső zse-
bekkel. Anyaga: 2-rétegű interlock flíz felálló gallérral.

FERRARI esernyő

Kompakt esernyő Ferrari címerrel az egyik oldalán és 
Scuderia Ferrari felirattal a másikon, amely akkor válik 
láthatóvá, amikor az esernyő nedves lesz. Anyaga: 
100% poliészter. Szín: fekete. Méretek: 
hosszúság: 53 cm, átmérője nyitott állapotban: 95 cm.

SILVERLIT RC La Ferrari

Mindig is szeretett volna egy Ferrarit vezetni? Ez a mé-
retarányos modell még irányítható is! 1:16 méretarány. 
A digitális vezérlésnek köszönhetően a legmodernebb 
technológiával irányítható. Féklámpákkal, indexekkel és 
egyéb részletekkel felszerelve. Tartozékok: 4 db AA és 
1 db 9V elem. Szín: piros.

Rendelési azonosító  100481

Rendelési azonosító 

Rendelési azonosító  102021

6.490 Air Miles pont 3.498 Air Miles pont

10.000 Air Miles pont

Rendelési azonosító  101789

6 Szabadidő
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BOSCH akkus csavarhúzó 

Szuper kompakt, felhasználóbarát. Li-ion 1,3 Ah akku-
mulátor. Ergonomikus puha markolat, erős fényű lámpa 
a jobb látáshoz, valamint csavarási irány- és akku 
töltöttségi állapot-jelző. Fordulatszám üresjáratban 
max. 180 OPM. Max. nyomaték 3 Nm. Csavar átmérő: 
max. 5 mm. Feltöltési idő: 5 óra. Tartozék: 10-részes 
bitkészlet és töltőállomás. Tömeg: 0,3 kg.

BLACK&DECKER csiszológép 

Csiszológép 15 kiegészítővel. Az eredmény: tökéletes 
csiszolás! Porszívási lehetőség. Cserélhető hegy a 
sokoldalúság érdekében. A talp elfordítható, így a csis-
zolópapír hosszabb ideig használható. 1 fix sebesség. 
22 000 fordulat/perc Tépőzáras papírrögzítés. 
Teljesítmény: 55 W. Praktikus puha tasakban.

BOSCH ütvefúró

Ergonomikus design, puha markolattal. Integrált porels-
zívás a „mikrofilteres rendszernek“ köszönhetően. Mindkét 
irányba forog. A fúrás sebessége nyomógomb segítségével 
egyszerűen szabályozható. Fordulatszám üresjáratban: 
0-3000 fordulat/perc. Fúró átmérő: beton: 10 mm, fa: 
25 mm, acél: 8 mm. Kéthüvelyes kulcsnélküli tokmány-tartó. 
Teljesítmény: 500 W. Tömeg: 1,6 kg. Tartozék: koffer.

BLACK & DECKER autós porszívó

Autós porszívó Cyclonic Action technológiával és 200 
fokkal elfordítható fejjel. Szivargyújtóhoz csatlakozta-
tható (12V adapter). Szín: narancssárga/fekete. Mére-
tek: max. 16,5 x 45 x 16,5 cm. Tömeg: 1,42 kg.

Rendelési azonosító  003471

Rendelési azonosító  007112

Rendelési azonosító  004875

Rendelési azonosító  103788

5.998 Air Miles pont

4.998 Air Miles pont

7.998 Air Miles pont

5.498 Air Miles pont

Barkácsolás és kertészkedés
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8 Barkácsolás és kertészkedés

BLACK&DECKER
70-részes bit- és fúrókészlet

70-részes bit- és fúrókészlet a Black & Deckertől. A 
készlet a következőkből áll: Piranha High Tec fémfúrók: 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm, fa 
spirál fúrók: 3, 4, 5, 6, 7 mm, 8 dugókulcs, csavarbi-
tek 48 mm x 12, 60 mm mágneses bittartó és 10 mm 
marófúró. A koffer anyaga: acél/műanyag.

BLACK&DECKER csavarhúzó és fúrógép

Autoselect™ és Autosense™- technológiával felszerelt ak-
kus csavarhúzó és fúrógép. Nyomaték: 16/28 Nm. Fúrós-
zár: 10 mm-es, 1 kézzel kezelhető kulcsnélküli tokmány. 
Beállítások: 11 pozíció. Max. teljesítmény: fa: 25 mm, fém: 
10 mm. Sebesség: 0-800 fordulat/perc. 
Két irányban forog, puha markolattal ellátva. Energiael-
látás: 18V, lítium 1,5 Ah akkumulátor. Anyaga: műanyag/
fém. Szín: fekete/piros. Tartozékok: 400 mA töltő, 
1 x 1,5 Ah akkumulátor, 1 dupla csavarozó készlet.

GARDENA akkumulátoros gyep- és 
buxusvágó

Teljes készlet, amely tartalmaz két kést a gyepszélek 
nyírása, valamint többek között buxus-bokrok formára 
vágása céljából. Tartalom: 1 x „classic cut” akkus olló, 
1 x 8 cm-es gyep- és buxusvágó kés, 1 x 12,5 cm-es 
vágókés. Akku: 3,6V. 1 100 fordulat/perc 
Anyaga: fém/műanyag. Tömeg: 746 g.

BLACK&DECKER 
76-részes szerszámkészlet

Komplett kiegészítő-készlet, tartalma egyebek között: a 
leggyakrabban használt csavarbitek, különböző 
szorító-csavarkulcsok, fogók és csavarkulcsok, racsnis 
kulcs dugókulcsokkal, valamint imbusz-kulcsok.

Rendelési azonosító  100396

Rendelési azonosító  101908

Rendelési azonosító  000340

Rendelési azonosító  005031

6.298 Air Miles pont

14.498 Air Miles pont

8.998 Air Miles pont

4.798 Air Miles pont
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BABYLISS FOR MEN multifunkciós szőrzetnyíró

Teljes, 8-in-1 haj- és szakállvágó készlet. Önkenő 32 
mm-es kések „WTech” technológiával. Elektrokémiai, 3D 
módszerrel csiszolt, 100%-ban rozsdamentes acélból kés-
zült kések. Vízálló. 2 fésű-feltéttel. 1 db precíziós, 6-állású 
vágásvezető. 7 mm-es, precíziós trimmer. Kis borotvafej 
(18 mm). Tároló- és töltőállvány jelzőlámpával. Vezetékkel 
és anélkül is használható (40 percig használható vezeték 
nélkül)

PHILIPS Click & Style borotva 

Ezzel a 3-funkciós borotvával szempillantás alatt simává 
és ápolttá varázsolhatja arcát és testét. SmartClick-
rendszer a segédalkatrészek könnyű felszereléséhez 
és eltávolításához. 3 darab felpattintható segédalka-
trész borotválkozáshoz, trimmeléshez és formázáshoz. 
Vízhatlan fogantyú és bodygroom-segédalkatrész. 1 órás 
feltöltést követően 40 percig használható vezeték nélkül. 
Akkumulátor-kijelző lámpa.

BABYLISS FOR MEN szakállvágó

A Babyliss szakállvágóval tetszés szerint formázhatja és 
trimmelheti szakállát. 3D-s csiszolt, rozsdamentes acélból 
készült kések. Mobil Wtech borotvapenge króm-molibdén acél 
ötvözet bevonattal. Görgető kerék a trimmelési magasság 
beállításához. 30-féle trimmelési magasság 0,5-től 15 mm-ig. 
Csap alatt mosható. Feltölthető, vezetékkel és vezeték nélkül 
is használható. 40 percig használható vezeték nélkül. Ki-/
bekapcsoló gomb jelzőlámpával. Tisztító kefével.

MEDISANA infravörös hőmérő

Ez a tanúsítvánnyal rendelkező infravörös hőmérő 
pontosan méri a testhőmérsékletet: Egyúttal felületek 
és folyadékok mérésére is alkalmas. 
A mérés kezdetén és végén is hangjelzést ad, valamint 
láz esetén riaszt. Dátum- és időpont-regisztráció.
30 mérés tárolására alkalmas.

Rendelési azonosító  102010 Rendelési azonosító  102993

Rendelési azonosító  102875

5.498 Air Miles pont 9.498 Air Miles pont

4.998 Air Miles pont

Rendelési azonosító  100817

5.490 Bodů Air Miles pont
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10 Lakberendezés és szabadidő

BLACK & DECKER autós porszívó 

Autós porszívó Cyclonic Action technológiával és 200 
fokkal elfordítható fejjel. Szivargyújtóhoz csatlakozta-
tható (12V adapter). Szín: narancssárga/fekete. Mére-
tek: max. 16,5 x 45 x 16,5 cm Tömeg: 1,42 kg.

MEDISANA
Nyak- és vállmasszírozó párna

Szelektív és intenzív masszázs. 2-fokozatú vibráló 
masszázs a nyak és a váll számára. Opció: vörös fény 
és fűtési funkció. Könnyen használható, útközben 
ideális. Tartozék: 6 V-os adapter. 4 db AA elemmel is 
működik (nem tartozék). 
Teljesítmény: 3 W. Tömeg: kb. 550 g.

COLEMAN összehajtható szék 

Otthonunkon kívül is szeretünk kényelmesen ülni. Öss-
zehajtható szék 600D poliészterből, PVC-bevonattal. 
Acél váz, megerősített karfával. Pohártartóval és táská-
val. Méretek: 74 x 50 x 90 cm Összehajtott állapotban: 
22 x 16 x 94 cm. Max. terhelés: 113 kg.
Tömeg: 3,3 kg.

CAMPINGAZ Elektromos hűtőláda  

A Campingaz Smart Cooler hűtőládát kifejezetten autóban 
történő használatra fejlesztették ki. A hűtőláda keskeny, 
helytakarékos kialakításának köszönhetően szinte 
valamennyi autótípusban elhelyezhető. 12V feszültséggel 
működtethető. Inverterhez csatlakoztatható (nem tartozék), 
24V-on. A környezeti hőmérsékletnél 16°C-kal kisebb 
hőmérsékletre hűt. Űrtartalom: 20 l. 
Méretek: 30 x 46 x 27 cm. Tömeg: 2,9 kg.

Rendelési azonosító  008401

Rendelési azonosító  004595

Rendelési azonosító  005909

Rendelési azonosító  009161

5.498 Air Miles pont

4.490 Air Miles pont

3.498 Air Miles pont

6.498 Air Miles pont
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12 Szabadidő

ALECTO 12 V-os osztó

A splitter (osztó) segítségével 3 különböző eszközhöz 
is használhatja autója 12 V-os csatlakozóját. Külön 
USB-csatlakoztatási lehetőséggel is rendelkezik. Tarto-
zék: cserélhető 10 A-es biztosíték. 
Power LED jelzőlámpa. Anyaga: műanyag. 
Méretek: 9 x 6,9 x 3,5 cm.

ANYGRIP táblagép-tartó 

Egyedi tartó kifejezetten táblagépek elhelyezésére. Az 
erős tapadókorongnak köszönhetően bármilyen kívánt 
felületre felerősíthető, és egyszerűen eltávolítható. 
Többféle táblagép-mérethez (9”-11” formátumhoz) 
alkalmas. Vékony és kompakt kialakítás karcmentes, 
magasfényű felülettel.

Új

XTORM Power bank

Így mindig a keze ügyében tarthat egy biztonsági ak-
kumulátort! Gyors töltési idő; a fali hálózathoz képest 
kétszer gyorsabban tölt. 2 USB-kimenettel és LED-
jelzővel. Akkumulátor: 6000 mAh li-polymer. Csatlako-
zás: kimenet: 2x USB 5V/2.1A, bemenet: USB 5V/2A. 
Szín: antracit kék kábellel.
Méretek: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. Tömeg: 125 g.
Tároló táskával, mikro USB-töltőkábellel.

Rendelési azonosító  101223

4.498 Air Miles pont

Új

Új

RICATECH USB autós töltő

USB autós töltő mobiltelefonok, MP3- és MP4-lejátszók 
töltéséhez. Ily módon útközben is töltheti készülékeit. 
500 mAh töltési kapacitás. LED állapotjelző. Táblagé-
pek töltésére nem alkalmas. Anyaga: fém/műanyag.

Rendelési azonosító  008800

1.198 Air Miles pont

Rendelési azonosító  006131 Rendelési azonosító  1010403

2.098 Air Miles pont 4.498 Air Miles pont
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