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Bucătărie și Servirea mesei

Nou

Număr comandă

100742

Număr comandă

103147

Grătar electric PRINCESS

Blender 2 go RUSSELL HOBBS

Grătar electric practic pentru pregătirea cărnii, peștelui,
legumelor, sandvișurilor. Plăcile sunt prevăzute cu un
strat antiaderent, astfel că nu mai este nevoie să folosiți
unt sau ulei. Capacul suspendat asigură contactul
optim al plitelor cu mâncarea.
Putere: 2000 W.

Nicio bucătărie nu este completă fără un blender de calitate. Acest blender de la Russell Hobbs este ajutorul ideal
în bucătărie. Cu el puteți transforma diferite ingrediente
pentru a obține cele mai delicioase supe și sosuri. Lame din
oțel inoxidabil. 2 reglaje ale vitezei. Capac detașabil. Blocaj
de siguranță. Compartiment pentru cablu. Piciorușe antialunecare. Putere: 500 W. Capacitate: 1,5 l. Culoare: alb.

4.498 Mile aeriene

5.498 Mile aeriene

Condiţii de comandă

Returnarea produselor

Acest cupon este special conceput pentru şoferii de
camion străini care economisesc Air Miles. Participanţii
pot valorifica la benzinărie Air Miles adunate. Benzinăria
completează formularul special şi îl trimite prin email sau
fax la Boost Loyalty.
Adresă de email: klantenservice@shelltruckers.nl
Telefon: 0031-114-381584
Fax: 0031-114-381799
Comenzile se acceptă doar dacă cel care doreşte să
le folosească a economisit suficiente Air Miles. Nu este
posibilă plata diferenţei.

Dacă cel care face comanda nu este mulţumit de cadourile
primite, atunci benzinăria le poate returna în termen de 14
zile de la primire. Pentru returnare, benzinăria trebuie să ia
legătura cu serviciul clienţi Shell Truckers.
Serviciul clienţi Shell Truckers: 0031-114-381584

Expediere

Modificări

Cadourile comandate de dvs. se livrează la benzinăria de
unde aţi făcut comanda. Comenzile trimise înainte de ziua
de luni la ora 12:00 se livrează în aceeaşi săptămână.
Livrarea pe adresa de acasă a participantului nu este
posibilă.

Costuri de expediere
Costurile de expediere sunt incluse în numărul de Air Miles.
Nu se aplică costuri de expediere suplimentare.

Serviciu clienţi
Dacă benzinăria are întrebări legate de comandă, livrare
sau garanţie, atunci poate lua legătura cu serviciul clienţi
Shell Truckers. Reclamaţiile trebuie trimise în 14 zile.
Serviciul clienţi Shell Truckers: 0031-114-381584

Toate ofertele din acest cupon sunt valabile în limita stocului
disponibil. Erorile de tipografie şi imprimare, modificările în
articolele ilustrate, în descrieri, condiţii şi preţuri sunt rezervate. Editorul şi autorii nu îşi asumă nicio răspundere.

Condiţii generale
Toate comenzile şi livrările noastre se află sub incidenţa
condiţiilor noastre generale.

Bucătărie și Servirea mesei

Nou

Nou

Număr comandă

102187

Număr comandă

101888

Cuptor cu microunde SEVERIN cu grătar

Prăjitor de pâine RUSSELL HOBBS

Cameră de filmat mică și ușor de utilizat. Mulțumită senzorului CMOS puteți continua să filmați și atunci când este
înnorat. Cu ecran LCD. Calitatea camerei foto este de
5 MP. Filmează în 720p cu 30 de cadre pe secundă. Cu
senzor CMOS pentru o bună percepere a luminii.
Se fixează pe suportul de cască livrat în pachet.

Treziți-vă cu mirosul savuros al pâinii prăjite. Prăjește și
chifle, baghete și felii mai groase de pâine. Tehnologie
cu grătar cu prăjire rapidă. Led albastru în timpul prăjirii.
Funcții: dezghețare, anulare și încălzire. Reglaj variabil
al gradului de rumenire. Cu tăviță detașabilă pentru miez
și sertar de încălzire. Material: Oțel inoxidabil curățat.
Putere: 1200 W.

9.498 Mile aeriene

6.498 Mile aeriene

Nou

Nou

Număr comandă

101889

Număr comandă

103768

Aparat de cafea RUSSELL HOBBS

Fierbător de apă RUSSELL HOBBS

Cele mai savuroase cești de cafea le prepari chiar tu.
Sistem de pulverizare inovativ pentru o temperatură
mai bună și extragerea cafelei. cu 50% mai rapid la
temperatura optimă. Vas de sticlă de 1,25 l (10 cești
mari). Inel iluminat albastru în timpul preparării cafelei
și păstrării caldă a acesteia. Suport de filtru detașabil.
Funcție automată de curățare. Indicator al nivelului
apei. Temporizator programabil la 24 de ore.

Cu tehnologie Quiet Boil: cu 75% mai silențios. Zonă de
fierbere rapidă cu indicator pentru 1/2/3 butoane. Capac
ușor de deschis. Indicator vizibil al nivelului apei. Led
albastru în timpul fierberii apei. Bază rotativă de 360° cu
compartiment pentru cablu. Element de încălzire protejat.
Filtru anti-calcar pe care îl puteți detașa și spăla. Putere:
2400 W. Capacitate: 1,7 l.

6.498 Mile aeriene

6.498 Mile aeriene
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Timp Liber

Nou

Nou

Număr comandă

102208

Număr comandă

102204

Ceas pentru bărbați BREIL „Enclosure”

Ceas pentru bărbați BREIL „My gap”

Acest frumos ceas pentru bărbați Breil este rezistent la
apă, potrivit pentru înot și snorkeling. Cu cronograf, indicarea orei și datei. Mecanism cu quartz. Indicator analog
al orei. Rezistența la apă: 10 ATM. Carcasa și cureaua
ceasului: argintii, cadran: negru. Închidere prin presare.
Material: carcasa ceasului: inox, cureaua ceasului: inox,
cadran din sticlă: sticlă minerală. Ø carcasei ceasului: 44
mm. Greutate: 472 g.

Un frumos ceas pentru bărbați cu mecanism Miyota
Quartz. Indicator analog al orei, cu cronograf. Rezistența
la apă: 10 ATM (adecvat pentru înot și snorkeling). Curea
cu catarame detașabile, astfel că ceasul se poate strânge
ușor pe mână. Material: carcasa și cureaua ceasului: inox,
cadranul: sticlă minerală. Culoare: carcasa și cureaua
ceasului: argintii, cadran: albastru. Ø carcasei ceasului:
41 mm.

20.400 Mile aeriene

Număr comandă

16.400 Mile aeriene

102089

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB
iPad Air 2 cu display Retina de 9,7”. A8X-chip cu
arhitectură 64-bits și co-procesor de mișcare M8.
Prevăzut cu cameră iSight de 8 megapixeli. Funcție de
înregistrare video. Cameră HD FaceTime. Touch ID.
Wi-Fi și Bluetooth 4.0. Sistem de operare: iOS 8. Cu
iluminare către cablu USB și adaptor la rețea cu USB.
Capacitate: 16 GB. Dimensiune: 240 x 169,5 x 6,1 mm.
Greutate: 437 g.
59.900 Mile aeriene

Număr comandă

101014

Boxe bluetooth PURE ACOUSTICS
HipBox este o boxă portabilă unică cu sistem bluetooth,
cu ajutorul căreia vă puteți bucura de muzica dvs.
preferată oricând și oriunde. Intrare universală de 3,5 mm
pentru conectare la tablete, telefoane smart și laptopuri. Independență de până la 4 ore. Lungimea cablului
bluetooth de max. 8 m. Frecvență 100Hz - 20 Khz. Putere:
USB DC 5V/100 mA.
Incl. geantă, cablu audio și cablu USB pentru încărcare.
3.998 Mile aeriene

Timp Liber

Nou

113052 - S
10.400 Air Miles
123052 - M
12.000 Air Miles
133052 - L
13.400 Air Miles
Număr comandă

AMERICAN TOURISTER
Valize „Bon Air”

101223

XTORM Power bank

Ideal pentru a evada o săptămână. Design hiper-modern,
ultra-ușor și super solid. Cu 4 roți, blocaj TSA, bară de
tractare, mâner superior și curele elastice pentru fixarea
bagajelor în ambele compartimente. Rotițe pivotante 360º,
bară de tractare cu buton de blocare la diferite înălțimi.
Material: 100% polipropilenă. S: 55x40x20 cm.
M: 66x46x25,5 cm. L: 75x54x29 cm.

Aveți mereu la dumneavoastră o baterie de rezervă!
Timp de încărcare rapid; încarcă de 2 ori mai repede
decât la priză. Prevăzută cu 2 ieșiri USB și indicator cu
LED. Baterie: 6000 mAh li-polimer. Prize: ieșire: 2x USB
5V/2,1A, intrare: USB 5V/2A. Culoare: antracit cu cablu
albastru. Dimensiuni: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. Greutate: 125 g.
Incl. geantă, cablu de alimentare micro USB.
4.498 Mile aeriene

Nou

Nou

Număr comandă

102592

Număr comandă

103707

Aspirator de miez PHILIPS

Cutie frigorifică electrică CAMPINGAZ

Cu 4 baterii durabile, puternice NiMh pentru mai multă
putere de aspirare. Îndepărtați cu ușurință și cea mai
îndărătnică murdărie. Pentru curățare umedă și uscată.
Mâner curbat pentru confort la prindere. Include perie,
cap pentru spații înguste și cap plat. Voltaj baterie:
4,8 V. Putere de aspirație (max): 9 W.

Această cutie frigorifică termo-electrică are un sistem
„One Handed” pentru a fi ușor de transportat. Excelent
izolată, răcește până la 16°C sub temperatura mediului.
Cu compartiment pentru cablu. Puteți depozita 6
sticle de 2 litri așezate în picioare. Material: plastic.
Dimensiuni: 27 x 46 x 39 cm. Capacitate: 25 l. Culoare:
albastru. Greutate: 2,5 kg.

5.998 Mile aeriene

7.498 Mile aeriene
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Timp Liber

Nou

Număr comandă

101789

Număr comandă

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

SILVERLIT RC La Ferrari

Jachetă din lână FERRARI

Întotdeauna ți-ai dorit să conduci un Ferrari? Macheta
aceasta o poți conduce singur! Scara 1:16. Transmisia
digitală proporțională asigură cea mai avansată formă
de șofat. Prevăzut cu stopuri, lumini de avarie și alte
detalii. Incl. 4 baterii AA și 1 baterie 9V. Culoare: roșu.

Un model clasic de jachetă din lână cu buzunare cu
fermoar. Material: 2 straturi de lână împletită cu guler
ridicat.

10.000 Mile aeriene

4.998 Bodů Mile aeriene

Număr comandă

100481

Număr comandă

102021

Rucsac roșu FERRARI

Umbrelă FERRARI

Acest rucsac are 4 compartimente. Cel mai mare compartiment are o secțiune specială pentru laptop.
Catarame pe laterala genții și închideri cu fermoar cu
logo Ferrari. Material: 90% nailon, 10% poliuretan.
Dimensiuni: 31,5 x 18 x 48 cm.

Umbrelă compactă cu imprimeu Ferrari pe o parte și
cu imprimeu Scuderia Ferrari pe cealaltă parte, vizibil
când umbrela este udă. Material: 100% poliester.
Culoarea: negru. Dimensiuni: înălțime: 53 cm, diametru
desfăcută: 95 cm.

6.490 Mile aeriene

3.498 Mile aeriene

Bricolaj și Grădinărit

Număr comandă

003471

Număr comandă

004875

Șurubelniță cu acumulator BOSCH

Mașină de găurit cu percuție BOSCH

Super compactă și ușor de folosit. Acumulator Li-ion de
1,3 Ah.
Cu mâner ergonomic, bec puternic pentru o vizibilitate
mai bună, indicator pentru direcția de rotație și baterie.
Turație în staționare max. 180 r.p.m. Moment max.
de rotație 3 Nm. Diametru șurub max. 5 mm. Timp de
încărcare 5 ore. Livrat incl. set de biți din 10 piese și
stație de încărcare. Greutate: 0,3 kg.

Design ergonomic cu mâner moale. Aspirație integrată
Mulțumită ‘sistemului microfiltru’. Rotație atât spre dreapta
cât și spre stânga. Viteza de găurire se reglează simplu cu
ajutorul butonului. Turație la mers în gol: 0-3000 rotații/min.
Diametre de găurire: 10 mm în beton, 25 mm în lemn și
8 mm în oțel. Mandrină cu husă dublă. Putere: 500 W.
Greutate: 1,6 kg. Se livrează în geantă.

5.998 Mile aeriene

Număr comandă

7.998 Mile aeriene

007112

Număr comandă

103788

Mașină de șlefuit BLACK&DECKER

Aspirator auto BLACK & DECKER

Mașină de șlefuit cu 15 accesorii. Pentru un rezultat perfect după șlefuire! Posibilitate de aspirare a
prafului. Cap manevrabil pentru suprafețe multifațetate.
Talpă rotativă, astfel că șmirghelul poate fi folosit mai
mult timp. 1 viteză fixă. 22 000 rotații/min. Fixare a
șmirghelului cu bandă cu arici.
Putere: 55 W. În geantă textilă practică.

Aspirator auto cu Acțiune Ciclonică și cap rotativ cu
rotație de 200 de grade. Se conectează la bricheta din
mașină (adaptor 12V). Culoare: portocaliu/negru. Dimensiuni: max. 16,5 x 45 x 16,5 cm. Greutate: 1,42 kg.

4.998 Mile aeriene

5.498 Mile aeriene
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Bricolaj și Grădinărit

Număr comandă

100396

Număr comandă

000340

BLACK&DECKER set de biți și burghie
format din 70 de piese

Foarfecă cu acumulator pentru iarbă și
arbuști GARDENA

Set de biți și burghie format din 70 de piese de la Black &
Decker. Setul conține: Burghie pentru metal Piranha High
Tec: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm,
spirală din lemn: 3, 4, 5, 6, 7 mm, 8 dopuri, biți filetați 48
mm x 12, mandrină magnetică de 60 mm și burghiu zincat
de 10 mm. Materialul din care este făcută cutia: oțel/plastic.

Set complet cu două cuțite, pentru tăierea marginilor peluzei și modelarea gardului viu. Capacitate: 1 x foarfecă
cu acumulator “classic cut”, 1 x lamă pentru iarbă și gard
viu 8 cm, 1 cuțit pentru arbuști 12,5 cm. Acumulator: 3,6V.
1.100 rotații/min.
Material: metal/plastic. Greutate: 746 g.

6.298 Mile aeriene

8.998 Mile aeriene

Nou

Număr comandă

101908

Mașină de găurit și înșurubat
BLACK&DECKER
Acumulator mașină de găurit și înșurubat cu tehnologie
Autoselect™ & Autosense™. Cuplu: 16/28 Nm. Burghiu:
burghiu reversibil cu o mână, de 10 mm. Setări cuplare:
11 poziții. Capacitate max.: lemn: 25 mm, metal: 10 mm.
Viteză: 0-800 rotații/min. Cu rotație spre stânga și dreapta,
cu mâner ergonomic. Alimentare: 18V, Acumulator litiu
1,5 Ah. Material: metal/plastic. Culoare: negru/roșu. incl.
încărcător 400 mA, acumulator 1 x 1,5Ah și 1 trusă dublă
de burghie.
14.498 Mile aeriene

Număr comandă

005031

Set de scule cu 76 de piese
BLACK&DECKER
Set de accesorii complet care conține, printre altele:
cei mai uzuali biți, diferite chei, clești și cheie franceză,
suport cu dopuri filetate și chei imbus.

4.798 Mile aeriene

Îngrijire Personală

9

Nou

Nou

Număr comandă

102010

Număr comandă

102993

Set de tuns BABYLISS FOR MEN

Aparat de ras PHILIPS Click & Style

Set complet 8-în-1 pentru păr și barbă. Lame de 32
mm auto-lubrifiante cu tehnologie „WTech Technology”.
Lame din inox 100% ascuțite prin procedee electrochimice 3D. Rezistente la apă. Cu 2 piepteni detașabili. 1
culisă cu 6 poziții pentru tăiere de precizie. Forfecuță
de precizie de 7 mm. Cap pentru bărbierit mic (18 mm).
Suport de depozitare și încărcare cu led indicator. Se
poate folosi cu sau fără cablu (autonomie 40 de min.).

Cu acest aparat 3 în 1 aveți din câteva mișcări un
ten neted și un corp îngrijit. Sistem SmartClick pentru
ușurință în montarea și detașarea accesoriilor. Cu 3
piese cu clic detașabile pentru ras, tuns și aranjat. Mâner
rezistent la apă și accesoriu pentru corp. după 1 oră de
încărcare, se poate utiliza 40 de minute fără cablu. Led
indicator pentru baterie.

5.498 Mile aeriene

9.498 Mile aeriene

Nou

Număr comandă 102875
Număr comandă

100817

Termometru cu infraroșu MEDISANA
Acest termometru cu infraroșu certificat vă măsoară
temperatura corpului cu precizie. Este adecvat și pentru
măsurarea temperaturii suprafețelor și lichidelor.
Semnal audio la începerea și încheierea măsurării, cu
alarmă de febră. Înregistrarea datei și orei.
Memorie pentru 30 de măsurări.
5.490 Mile aeriene

Mașină de tuns barba BABYLISS FOR MEN
Aranjați-vă și tundeți-vă barba cu acest aparat de la Babyliss.
Lame ascuțite 3D din inox. Lamă de ras mobilă Wtech cu
înveliș CMS. Rolă pentru reglajul lungimii de tăiere. 30 de
lungimi de tăiere: între 0,5 și 15 mm. Se clătește sub jet de
apă. Încărcabilă, se poate utiliza cu sau fără cablu. autonomie 40 de minute. Buton pornire/oprire cu led indicator. Incl.
perie de curățare.

4.998 Mile aeriene

