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Objednací podmínky
Tento leták je určen výhradně pro zahraniční řidiče, kteří 
sbírají bodů Air Miles. Nasbírané bodů Air Miles mohou 
účastníci proměnit na čerpacích stanicích. Zde je nutné 
vyplnit speciální objednací formulář a zaslat ho e-mailem 
nebo faxem společnosti Boost Loyalty.
E-mailová adresa:  klantenservice@shelltruckers.nl 
Telefonní číslo: 0031-114-381584
Fax: 0031-114-381799
Objednávka bude vyřízena pouze tehdy, jestliže má 
účastník k dispozici dostatečné množství bodů Air Miles. 
Rozdíl nelze doplatit.

Doručení
Vámi objednané dárky budou doručeny na vaši čerpací 
stanici. Objednávky odeslané v pondělí před
12.00 h budou vyřízeny v tomtéž týdnu. Doručení na adresu 
účastníka není možné.

Poštovné
Poštovné je přepočítané na bodů Air Miles. Za poštovné se 
neplatí žádné další příplatky.

Vrácení
Pokud není objednavatel s dárky spokojen, může je během 
14 dnů od obdržení zaslat zpět na čerpací stanici. Před 
vrácením musí čerpací stanice kontaktovat oddělení péče o 
zákazníky společnosti Shell Truckers.
Oddělení péče o zákazníky společnosti Shell Truckers 
0031-114-381584

Oddělení péče o zákazníky
Pokud má čerpací stanice dotazy týkající se objednávky, 
dodávky nebo záruky, může se obrátit na oddělení péče 
o zákazníky společnosti Shell Truckers. Stížnosti je nutné 
nahlásit během 14 dnů.
Oddělení péče o zákazníky společnosti Shell Truckers: 
0031-114-381584

Změny
Všechny nabídky obsažené v tomto letáku jsou platné do 
vyprodání zásob. Tiskařské a textové chyby, změny vyobra-
zených produktů, popisů, podmínek a cen jsou vyhrazeny. 
Vydavatel a autoři se zříkají veškeré odpovědnosti.
 
Všeobecné podmínky
Pro všechny objednávky a dodávky platí naše všeobecné 
podmínky.

Novinka

2 Vaření a stolování

Kontaktní gril PRINCESS

Praktický kontaktní gril pro přípravu masa, ryb, zele-
niny, panini, atd. Díky teflonovému povrchu plotének 
není nutné používat tuk či olej. Ploténky mají díky 
nastavitelnému víku optimální kontakt s připravovanými 
potravinami.
Příkon: 2000 W.

Mixér RUSSELL HOBBS 2 go

Žádná kuchyně není úplná bez dobrého mixéru. Tento 
mixér Russell Hobbs je ideální kuchyňský pomocník, 
který nejrůznější ingredience rozmixuje na chutné 
polévky a omáčky. Nože z nerezové oceli. 2 rychlosti. 
Snímatelné víko. Bezpečnostní zámek. Kryt na kabel. 
Protiskluzové nožičky. Příkon: 500 W. Objem: 1,5 l. 
Barva: bílá.

Objednací číslo  100742 Objednací číslo  103147

4.498 Bodů Air Miles 5.498 Bodů Air Miles
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3Vaření a stolování

Mikrovlnná trouba s grilem SEVERIN

Nemáte moc času? Ohřejte si jídlo během chvilky. Tato 
mikrovlnná trouba obsahuje i gril. 6 různých stupňů vý-
konu mikrovlnné trouby včetně rozmražování. Časovač na 
30 min. se zvukovým signálem. Vyjímatelný otáčivý talíř. 
Objem: ca. 8 l. Příkon: 700 W. Rozměry: Ø otáčivý talíř: 
cca 24,5 cm, výška: 17,5 cm.

Kávovar RUSSELL HOBBS

Nejlahodnější šálek kávy si připravíte sami. Inovovaný 
překapávací systém pro lepší teplotu a louhování kávy. 
O 50 % rychlejší při optimální teplotě. Skleněná konvice 
o objemu 1,25 l (10 velkých šálků). Modře osvětlený 
kroužek během přípravy kávy a zahřívání. Vyjímatelný 
držák na filtr. Automatické čištění. Indikátor hladiny 
vody. Programovatelný časovač na 24 hodin.

Toustovač RUSSELL HOBBS

Vstávejte s nádhernou vůní opečeného chleba. Opéká i 
housky, rohlíky a tlustší krajíce chleba. Rychlá opékací 
technologie. Během opékání svítí modrá kontrolka. 
Funkce: rozmražení, vynulování a ohřívání. Variabilní 
nastavení stupně opečení. S odnímatelnou zásuvkou na 
drobečky a tepelnou spirálou. Materiál: broušená nere-
zová ocel. Příkon: 1200 W.

Varná konvice RUSSELL HOBBS

S technologií Quiet Boil: o 75 % tišší. Rychlovarná plocha s 
označením pro 1/2/3 šálků. Snadno otvíratelné víko. Zřetelně 
viditelná hladina vody. Modré osvětlení během vaření 
vody. Podstavec možno otočit o 360°, s možností zasunutí 
napájecího kabelu. Skryté topné těleso. Odnímatelný a
omyvatelný filtr proti usazeninám. Příkon: 2400 W. 
Kapacita: 1,7 l.

Objednací číslo  102187

Objednací číslo  101889

Objednací číslo  101888

Objednací číslo  103768

9.498 Bodů Air Miles

6.498 Bodů Air Miles

6.498 Bodů Air Miles

6.498 Bodů Air Miles
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APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB

iPad Air 2 s 9,7” Retina displejem. Čip A8X s 64-bitovou 
architekturou a pohybovým koprocesorem M8. Je vy-
baven 8MPix fotoaparátem iSight. Možnost pořizování 
video záznamů. FaceTime HD kamera. Touch ID. Wi-Fi 
a Bluetooth 4.0. Operační systém: iOS 8. USB kabel s 
konektorem Lightning a USB adaptér pro nabíjení ze 
zásuvky. Kapacita: 16 GB. 
Rozměry: 240 x 169,5 x 6,1 mm. Hmotnost: 437 g.

Pánské hodinky BREIL ‘Enclosure’

Tyto nádherné pánské hodinky Breil jsou vodotěsné 
pro plavání i potápění. Obsahují stopky a ukazují čas 
a datum. Technologie Quartz. Analogový údaj o čase. 
Vodotěsnost: 10 ATM. Pouzdro a pásek: stříbřité, 
ciferník: černý. Zapínání na přezku. Materiál: pouzdro: 
ocel, pásek: ocel, sklo ciferníku: minerální sklo. Ø 
pouzdra: 44 mm. Hmotnost: 472 g.

Pánské hodinky BREIL ‘My gap’

Nádherné pánské hodinky s ciferníkem Miyota Quartz. 
Analogový údaj o čase se stopkami. Vodotěsnost: 10 
ATM (vhodné pro plavání i potápění). Pásek s odníma-
telnými díly, který umožňuje nastavit velikost. Materiál: 
pouzdro a pásek: ocel, ciferník: minerální sklo. Barva: 
pouzdro a pásek: stříbřité, ciferník: černý. Ø pouzdra: 
41 mm.

PURE ACOUSTICS Bluetooth reproduktor

HipBox je jedinečným přenosným reproduktorem, vyba-
veným technologií Bluetooth, který vám umožní vždy a 
všude naslouchat vaší oblíbené hudbě. Vybaven 
3,5 mm vstupem pro tablety, chytré telefony a notebooky. 
Bezdrátové přehrávání hudby až po dobu 4 hodin. 
Bluetooth dosah max. 8 m. Frekvence 100Hz - 20 Khz. 
Příkon: USB DC 5V/100 mA. Součástí balení je taška, 
zvukový kabel a nabíjecí USB kabel.

Objednací číslo  102089

Objednací číslo  102208 Objednací číslo  102204

Objednací číslo  101014

59.900 Bodů Air Miles

20.400 Bodů Air Miles 16.400 Bodů Air Miles

3.998 Bodů Air Miles
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Nabíjecí stanice Xtorm

Díky nabíjecí stanici máte vždy po ruce záložní zdroj! 
Rychlá doba napájení; dvakrát tak rychlejší než nabíjení 
v zásuvce. Vybavena 2 USB výstupy a LED indikátorem. 
Baterie: 6000 mAh li-polymer. Připojení: výstupy: 2x 
USB 5V/2.1A, vstupy: USB 5V/2A. Barva: antracitově 
šedá s modrým kabelem. Rozměry. 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. 
Hmotnost: 125 g. Včetně tašky a napájecího micro USB 
kabelu.

Objednací číslo  101223

4.498 Bodů Air Miles

Přenosná elektrická chladnička 
CAMPINGAZ  

Tento termo-eletrický chladicí box obsahuje systém “One 
Handed”, který usnadňuje přenášení. Výborně izolovaný, 
chladí až o 16 °C méně, než je teplota okolí. Možnost za-
sunout napájecí kabel. Uvnitř může stát až 6 dvoulitrových 
lahví. Materiál: plast. Rozměry: 27 x 46 x 39 cm. Objem: 25 
l. Barva: modrá. Hmotnost: 2,5 kg.

Objednací číslo  103707

7.498 Bodů Air Miles

Novinka

Novinka

AMERICAN TOURISTER
sada kufrů ‘Bon Air’

Ideální pro týdenní dovolenou. Hypermoderní vzhled, 
ultralehké, superodolné. Se 4 kolečky, číselným zámkem, 
tahadlem, vrchním úchytem a elastickými řemínky v obou 
odděleních. Kolečka se otáčí o 360º, tahadlo obsahuje 
tlačítko s možností nastavení výšky. Materiál: 100% 
polypropylen. S: 55x40x20 cm. M: 66x46x25,5 cm. L: 
75x54x29 cm.

Příruční vysavač PHILIPS

Se 4 trvanlivými, silnými bateriemi NiMh pro ještě silnější 
sání. I ten nejzatvrzelejší nános prachu snadno odstraníte. 
Pro suchý i mokrý úklid. Zahnutá rukojeť pro pohodlnější 
držení. Balení obsahuje kartáč, hubici a plochý nástavec. 
Voltáž baterie: 4,8 V. Sací síla (max): 9 W.

Objednací číslo  102592

5.998 Bodů Air Miles

113052 - S
10.400 Air Miles

123052 - M
12.000 Air Miles

133052 - L
13.400 Air Miles

5Volný čas



6 Volný čas

Objednací číslo  101789

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

4.998 Bodů Bodů Air Miles

Novinka

Batoh FERRARI

Batoh má 4 kapsy. Největší kapsa má speciální 
přepážku na notebook. 
Přezky na stranách batohu a zipy s logem Ferrari. 
Materiál: 90% nylon, 10% PU.
Rozměry. 31,5 x 18 x 48 cm.

Fleece bunda FERRARI

Fleece bunda klasického střihu s postranními kapsami 
na zip. Materiál: 2-vrstvý softshell fleece s límcem.

Deštník FERRARI

Kompaktní deštník se znakem Ferrari na jedné straně 
a na druhé straně potiskem Scuderia Ferrari, který je 
vidět když je deštník mokrý. Materiál: 100% polyester. 
Barva: černá. Rozměry: výška: 53 cm, ø v rozloženém 
stavu: 95 cm.

SILVERLIT RC La Ferrari

Vždy jste toužili řídit Ferrari? S tímto modelem je to 
možné! Měřítko 1:16. Digitálně proporční ovládání ob-
stará nejpokročilejší formu řízení. Vybaven brzdovými 
světly, blinkry a dalšími detaily. Včetně 4x AA a 1x 9V 
baterie. Barva: červená.

Objednací číslo  100481

Objednací číslo 

Objednací číslo  102021

6.490 Bodů Air Miles 3.498 Bodů Air Miles

10.000 Bodů Air Miles
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Akumulátorový šroubovák BOSCH 

Velice kompaktní a snadný k použití. S Li-ion baterií 
1,3 Ah. Ergonomicky tvarovaná měkká rukojeť, inten-
zivní osvětlení pro lepší viditelnost, ukazatel směru 
otáčení a stavu nabití. Rychlost bez zátěže max. 180 
ot./min. Max. točivý moment 3 Nm. 
Šroub o max. Ø 5 mm. Doba napájení: 5 hodin. 
Součástí balení je 10-dílní sada bitů a nabíjecí stanice. 
Hmotnost: 0,3 kg.

Bruska BLACK & DECKER 

Bruska s 15 ks příslušenství. Pro perfektní výsledek 
broušení! Možnost odsávání prachu. Výměna základny 
pro více možností využití. Otočná deska pro delší 
použití brusného papíru. 1 pevně stanovená rychlost: 
22 000 ot./min. Suchý zip pro uchycení brusného 
papíru. Příkon: 55 W. Balení v šikovném látkovém 
pytlíku.

Příklepová vrtačka BOSCH

Ergonomický design s měkkou rukojetí. Se zabudovaným 
odsáváním prachu pomocí mikrofiltru. Pravý a levý chod. 
Snadná regulace otáček pomocí spínače. Rychlost bez 
zátěže: 0-3000 ot./min. 
Průměr vrtání: do betonu 10 mm, do dřeva 25 mm a do 
oceli 8 mm. Dvouobjímkové rychloupínací sklíčidlo. Příkon: 
500 W. Hmotnost: 1,6 kg. Baleno v kufru.

Vysavač do auta BLACK & DECKER

Vysavač do auta s cyklickou funkcí “Cyclonic Action” a 
o 200 stupňů otočnou hubicí. Připojení přes zapalovač 
(12V adaptér). Barva: oranžová/černá. Rozměry: max. 
16,5 x 45 x 16,5 cm. Hmotnost: 1,42 kg.

Dům a zahrada 

102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL Objednací číslo  003471

Objednací číslo  007112

Objednací číslo  004875

Objednací číslo  103788

5.998 Bodů Air Miles

4.998 Bodů Air Miles

7.998 Bodů Air Miles

5.498 Bodů Air Miles



BLACK & DECKER
70-dílná sada bitů a vrtáků

70-dílná sada bitů a vrtáků Black & Decker. Sada obsa-
huje: Piranha High Tec vrtáky do kovu: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 
- 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm, vrtáky do dřeva: 
3, 4, 5, 6, 7 mm, 8 oříšků, 
bity 48 mm x 12,60 mm magnetický držák bitů a 10 mm 
hvězdičku. Materiál kufru: ocel/plast.

Vrtací šroubovák BLACK & DECKER

Akumulátorový vrtací šroubovák s technologií Autose-
lect™ & Autosense™. Spojka: 16/28 Nm. Hlava: 10 mm, 
jednoobjímkové rychloupínací sklíčidlo. Rozsah nastavení: 
11 pozic. Max. kapacita: do dřeva: 25 mm, do kovu: 10 
mm. Rychlost: 0-800 ot./min. 
Pravý a levý chod, měkká rukojeť. Napájení: 18V, lithium 
1,5 Ah baterie. Materiál: plast/kov. Barva: černo-červená. 
Vč. 400 mA nabíjecí základny, 1 x 1,5Ah baterie a 1 dvo-
jitá šroubovací sada.

Akumulátorové nůžky na trávu a živé 
ploty GARDENA

Kompletní sada dvou nůžek pro stříhání okraje trávníku 
a tvarování živých plotů. Balení obsahuje: 1 x aku-
mulátorové nůžky “classic cut”, 1 x 8 cm nůžky na trávu a 
živé ploty, 1 x 12,5 cm nůžky na keře. Baterie: 3,6V. 
1 100 ot./min. 
Materiál: kov/plast. Hmotnost: 746 g.

76-dílná sada nástrojů 
BLACK & DECKER

Velice kompletní sada příslušenství, která obsahuje 
m.j.: nejběžnější bity na šrouby, různé očkové klíče, 
kleště, francouzský klíč, ráčnu s nástrčnými hlavicemi a 
imbusové klíče.

Objednací číslo  100396

Objednací číslo  101908

Objednací číslo  000340

Objednací číslo  005031

6.298 Bodů Air Miles

14.498 Bodů Air Miles

8.998 Bodů Air Miles

4.798 Bodů Air Miles

8 Dům a zahrada



9Osobní hygiena
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Zastřihovací sada BABYLISS FOR MEN

Kompletní sada na vlasy a vousy 8 v 1. Samoproma-
závací břity 32 mm s technologií “WTech”. Elektro-
chemicky ostřené 3D břity ze 100% nerezové oceli. 
Voděodolné. Se 2 střihacími hřebeny. 1 konturovací 
nástavec se 6 polohami. Zastřihovač chloupků 7 mm. 
Malá holicí hlava (18 mm). S úložným a nabíjecím sto-
janem se světelnou kontrolkou. Lze použít s kabelem i 
bez něj (výdrž 40 min.).

Holicí strojek PHILIPS Click & Style 

S tímto strojkem 3 v 1 máte v okamžiku hladkou tvář i 
upravené tělo. Systém SmartClick pro snadné nasazení 
i sejmutí příslušenství. Se 3 nástavci pro holení, 
zastřihování i styling. Voděodolná rukojeť a nástavec na 
tělo. Možnost používat 40 minut bez kabelu po 1 hodině 
nabíjení. Světelná kontrolka baterie.

Zastřihovač vousů BABYLISS FOR MEN

Upravujte a zastřihujte si vousy s tímto zastřihovačem Baby-
liss. 3D ostřené břity z nerezové oceli. Pohyblivý holicí břit 
Wtech s povrchem CMS. Otočné kolečko pro nastavení výšky. 
30 zastřihovacích výšek: 0,5 až 15 mm. Omyvatelný pod vo-
dou. Nabíjecí, lze použít s kabelem i bez něj. Výdrž 40 minut. 
Spínač se světelnou kontrolkou. Včetně čisticího kartáčku.

Infračervený teploměr MEDISANA

Tento certifikovaný infračervený teploměr měří přesně 
vaši tělesnou teplotu. Je vhodný také pro měření 
teploty povrchů a tekutin. 
Při zahájení a ukončení měření vydává zvukový signál 
a má také alarm horečky. Zobrazuje datum a čas.
Registruje až 30 měření.

Objednací číslo  102010 Objednací číslo  102993

Objednací číslo  102875

5.498 Bodů Air Miles 9.498 Bodů Air Miles

4.998 Bodů Air Miles

Objednací číslo  100817

5.490 Bodů Air Miles


