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Sipariş şartları 
Bu broşür Air Miles biriktiren yabancı kamyon şoförleri için 
hazırlanmıştır. 
Katılımcılar biriktirdikleri Air Miles’ları yakıt istasyonlarından 
hediyeye çevirtebilirler. Yakıt istasyonunda bunun için 
özel sipariş formu doldurulur ve bu form e-posta veya faks 
aracılığıyla Boost Loyality adresine gönderilir. 
E-posta adresi: klantenservice@shelltruckers.nl
Telefon numarası: 0031 (0)114 381584
Faks numarası: 0031 (0)114 381799
Siparişler ancak katılımcı yeterince Air Miles’a sahip 
olduğunda gerçekleşir. Ayriyeten ek ödeme yapılamaz. 

Teslimat
Sipariş verdiğiniz hediye ürünleri yakıt istasyonunuza 
teslim edilir. Siparişinizi Pazartesi saat 12.00’den önce 
yaptığınızda aynı hafta içerisinde teslim edilir. Katılımcının 
ev adresine teslimat mümkün değildir. 

Teslimat masrafları
Teslimat masrafları Air Miles’lara dahil edilmiştir. Ayriyeten 
masraf yoktur.

İade
Katılımcı hediye ürününden memnun kalmadığında yakıt 
istasyonu ürünü teslim ettikten sonra 14 gün içerisinde 
geri gönderebilir. İade işlemleri için yakıt istasyonu, Shell 
Kamyon şoförleri müşteri hizmetleri bölümümüzle irtibata 
geçmelidir. 
Shell Kamyon şoförleri müşteri hizmetleri: 0031-114-381584

Müşteri hizmetleri bölümü
Yakıt istasyonu sipariş, teslimat ve garanti hakkında bilgi 
edinmek istediğinde Shell Kamyon şoförleri müşteri hizmet-
leri bölümümüzle irtibata geçebilir. Şikayetler 14 gün içeris-
inde bildirilmesi gerekir. 

Shell Kamyon şoförleri müşteri hizmetleri: 0031-114-381584

Değişiklikler
Bu broşürdeki kampanyaların tümü stokta olduğu sürece 
geçerlidir. Yazım ve basım hataları, belirtilen resimdeki 
değişiklikler, açıklamalar, şart ve fiyatların hakkı saklıdır. 
Matbaa ve editörler sorumlu değildir.  

Genel şartlar
Tüm sipariş ve teslimatlar için genel şartlarımız geçerlidir.

Yeni

2 Yemek pişirme ve sofra keyfi

PRINCESS Elektrikli ızgara/ tost 
makinesi

Et, sebze, balık, tost, paniniler vs. için pratik ızgara. 
Plakaların teflon yüzeyi sayesinde yağ veya sıvı yağ 
kullanmanız gerekmez ve “hafif” yemekler pişirmenizi 
sağlar. Çevrilebilen üst kapak sayesinde pişirme yüzeyi 
gıda ürünleriyle iyi temas eder. Kapasitesi: 2000 W. 

RUSSELL HOBBS Blender 2 go

Hiçbir mutfak iyi bir blender’ı olmadan tamam sayılmaz. 
Bu Russel Hobbs blender’ı çok farklı malzeme çeşitlerini 
afiyetle yenilecek çorba veya sosa dönüştürebilen en 
ideal mutfak yardımcısıdır. RVS çelik bıçaklar. 2 hız ayarı. 
Çıkartılabilir kapak. Güvenlik kilidi. Kablo saklama haznesi. 
Kaymaz ayaklar. Kapasite: 500 W. İçerik: 1,5 L. Renk: 
Beyaz.

Sipariş numarası  100742 Sipariş numarası  103147

4.498 Adet Air Miles 5.498 Adet Air Miles



YeniYeni

Yeni Yeni

3Yemek pişirme ve sofra keyfi

SEVERIN ızgaralı Mikro-dalga fırın

Çok zamanınız yok mu? Yemeğinizi hızlı bir şekilde 
ısıtıverin. Bu mikro-dalga fırının aynı zamanda ızgara 
fonksiyonu da mevcuttur. Mikro-dalga fırınının içinde 
çözdürmeyi de kapsayan 6 farklı fonksiyonu mevcuttur. 30 
dakikalık ses alarmlı sinyal. Çıkartılabilen döner tabak.
İçerik: Yaklaşık 8 L. Kapasite: 700 W Ölçüleri: Döner tabak 
çapı: Yaklaşık 24.5 cm, yükseklik: 17,5 cm.

RUSSELL HOBBS Ekmek Kızartma Makinesi

Kızarmış ekmeğin harika kokusu ile uyanın. Aynı zamanda 
kahvaltılık ekmeği, çörekleri ve daha kalın kesilmiş ekmekleri 
de kızartın. Hızlı kızartma teknolojisi. Kızartma sırasında 
yanan mavi ışıklandırma. Fonksiyonları: Çözdürme, iptal tuşu 
ve ısıtma. Kızartma derecelerinin ayarlanabilmesi. Saklanabi-
lir kırıntı tablası ve ısıtma ızgarası. Malzeme: Zımparalanmış 
RVS. Kapasite: 1200 W.

RUSSELL HOBBS Kahve Makinesi

Kendinize en lezzetli kahveyi yaparsınız. Kahve süzül-
mesi ve ısı için daha da iyileştirilmiş innovatif püskürtme 
sistemi. En uygun ısıya % 50 daha hızlı ulaşır. Cam 
sürahi 1,25 L hacimlidir (10 adet büyük kupa). Kahvenin 
olması ve sıcak tutma fonksiyonu sırasında görünen 
mavi ışıklandırma. Çıkartılabilir filtre yeri. Otomatik 
temizleme fonksiyonu. Su seviye göstergesi. 24 saatlik 
programlanabilme.

RUSSELL HOBBS Su Isıtıcısı

Sessiz Kaynatma-Teknolojili: % 75 daha sessiz. Hızlı 
ısıtma bölgesine sahip ve bu da 1/2/3 düğmeleri ile 
gösterilir. Kolay açılan kapak. Su seviyesinin belirgin bir 
şekilde gösterilmesi. Suyun ısıtılması sırasında görülen 
mavi ışıklandırma. Taban 360° dönebilir ve içinde 
kablosu da saklanabilir. Muhafazalı ısıtma parçası. 
Çıkartılabilir ve yıkanabilir kireç karşıtı filtre. Kapasite: 
2400 W. Hacim: 1,7 L.

Sipariş numarası  102187 Sipariş numarası  101888

Sipariş numarası  101889 Sipariş numarası  103768

9.498 Adet Air Miles 6.498 Adet Air Miles

6.498 Adet Air Miles 6.498 Adet Air Miles



4 Boş Zamanlar

Yeni Yeni

BREIL ‘Enclosure’ erkek kol saati

Bu mükemmel Breil erkek kol saati su geçirmezdir ve hem 
yüzmede, hem de dalmada kullanılabilir. Kronograf, zamanı 
ve tarihi gösterir. Quartz saat mekanizması vardır. Zamanı 
analog gösterir. Su geçirmezlik: 10 ATM. Saat kasası ve 
kayışı rengi: Çelik, kadran: Siyah. Basmalı kilitleme. Mal-
zeme: Saat kasası: Çelik, kayışı: Çelik, saat camı: Mineral 
cam. Saat kasası çapı: 44 mm. Ağırlık: 472 gr.

BREIL ‘My gap’ erkek kol saati

Miyota Quartz saat mekanizmalı mükemmel erkek kol 
saati. Kronograflı, analog saat göstergesi. Su geçirmezlik: 
10 ATM (yüzme ve dalmaya uygundur). Saat kayışındaki 
parçalar, tam ölçüye oturabilsin diye çıkartılabilmektedir. 
Malzeme: Saat kasası ve kayışı: Çelik, gösterge: Mineral 
cam. Renk: Saat kasası ve kayışı: Çelik, göstergesi: Mavi. 
Saat kasası çapı: 41 mm.

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB

9,7” Retina ekranlı iPad Air 2. A8X-çip, 64-bits işlemci 
mimarisi ve M8-yardımcı hareket işlemcisine sahip. 8 
mega pikseli olan iSight kameralı. Video çekimi fonk-
siyonu. FaceTime HD-kamerası. Dokunmatik ID. WiFi 
ve Bluetooth 4.0. İşletim sistemi: İOS 8. Lightning USB 
kablosu ve USB şebeke adaptörü bağlantılı. 
Kapasitesi: 16 GB Boyutu: 240 x 169,5 x 6,1 mm. 
Ağırlığı: 437 g.

PURE ACOUSTICS Bluetooth hoparlör 

HipBox benzeri olmayan bir bluetooth hoparlördür. Bu hopar-
lör sayesinde her zaman ve her yerde en sevdiğiniz şarkıları 
dinleyebilirsiniz. Evrensel 3,5 mm giriş sayesinde tablet, 
akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlara bağlanabilirsiniz. 4 saat 
boyunca kablosuz müzik dinleyebilirsiniz. Bluetooth erişim 
alanı maksimum 8 metredir. 
Frekans 100Hz- 20 Khz. Kapasite: USB DC 5V/100 mA.
Taşıma çantası, ses kablosu ve şarj için USB kablosu dahil.

Sipariş numarası  102208 Sipariş numarası  102204

Sipariş numarası  102089 Sipariş numarası  101014

20.400 Adet Air Miles 16.400 Adet Air Miles

59.900 Adet Air Miles 3.998 Adet Air Miles



113052 - S
10.400 Air Miles

123052 - M
12.000 Air Miles

133052 - L
13.400 Air Miles

5Boş Zamanlar

AMERICAN TOURISTER
Döner tekerlekli ‘Bon Air’

Bir haftalık kaçamak için çok ideal. Ultra modern tasarım, 
çok hafif ve çok güçlü. 4 tekerlekli, TSA anahtarlı, çekme 
kollu, üst tutamacı ve her iki gözde de elastik paketleme 
şeritli. Tekerlekler 360 derece döner, çekme kolunu 
düğmesi ile farklı yüksekliklerde ayarlanabilir. Malzeme: 
%100 poli-propilen. S: 55x40x20 cm. M: 66x46x25,5 cm. 
L: 75x54x29 cm.

Yeni

Yeni Yeni

XTORM Power bank

Elinizin altında daima yedek pil bulundurun! Hızlı şarj 
süresi; prizden 2 kat daha hızlı şarj eder. 2 USB çıkışlı 
ve LED göstergeli. Pil: 6000 mAh li-polimer. Bağlantılar: 
output: 2x USB 5V/2.1A, input: USB 5V/2A. Rengi: mavi 
kablolu antrasit.
Boyutu: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. Ağırlığı: 125 g.
Çantası, mikro USB şarj kablosu dahil.

Sipariş numarası  101223

4.498 Adet Air Miles

PHILIPS El süpürgesi

4 adet dayanıklı, güçlü NiMh pilleri ile daha da güçlü 
çekiş. En güçlü kirler bile kolaylıkla süpürülür. Hem 
ıslak hem kuru çalışır. Rahat bir tutuş için eğimli 
tutamaç. Fırçası, ağız parçası ve düz parçası dâhildir. 
Batarya voltajı: 4,8 V. Çekiş gücü (maksimum): 9 W.

CAMPINGAZ Elektrik soğutmalı buzluk

Bu termo-elektrikli buzluk “One-handed” sistemine 
sahiptir ve bu sayede kolayca taşınabilir. Mükem-
mel yalıtımlıdır, çevre sıcaklığının 16° C altına kadar 
soğutur. Kablo saklama yeri vardır. İçinde 6 tane 2 
litrelik şişe dik durabilir. Malzeme: Sentetik. Boyutlar: 
27 x 46 x 39 cm. Hacim: 25 L. Renk: Mavi. Ağırlık: 
2,5 kg.

Sipariş numarası  102592 Sipariş numarası  103707

5.998 Adet Air Miles 7.498 Adet Air Miles



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

4.998 Bodů Adet Air Miles

Yeni

FERRARI Sırt çantası 

Bu sırt çantası 4 bölümden oluşuyor. En büyük bö-
lümün dizüstü bilgisayarı için özel bir yeri var. Çantanın 
yan taraflarında tokalar ve Ferrari logolu fermuarları 
var. Materyali: %90 naylon, %10 PU.
Boyutu: 31,5 x 18 x 48 cm.

FERRARI Fleece ceket

Fermuar cepli klasik model fleece ceket. Materyali: 
dik yakalı 2 kat interlock fleece 

FERRARI Şemsiye

Bir tarafında Ferrari logosu ve diğer tarafında şemsiye 
ıslandığında ortaya çıkan Scuderia Ferrari resmi olan 
kompakt bir şemsiye. Materyali: %100 polyester. Rengi: 
siyah. Boyutu: yüksekliği: 53 cm, 
ø açılmış şekilde: 95 cm.

SILVERLIT RC La Ferrari

Hep bir Ferrari mi sürmek istemiştiniz? Bu ölçülü 
kopyasını kullanabilirsiniz! Ölçü 1:16. Dijital orantısal 
direksiyon en ileri sürüş zevkini yaşatır. Fren lambası, 
sinyal lambası ve başka detayları mevcuttur. Dâhil 
olanlar 4x AA ve 1x 9V pil. Renk: Kırmızı.

Sipariş numarası  100481

Sipariş numarası  

Sipariş numarası  102021

6.490 Adet Air Miles 3.498 Adet Air Miles

10.000 Adet Air Miles

6 Boş zamanlar

Sipariş numarası  101789



7

BOSCH Akülü vidalama makinesi

Süper kompakt ve kullanımı kolay. Li-ion akü 1,3 Ah.
Ergonomik yumuşak sap boyutlu, daha iyi görünüm için 
güçlü lambalı, çevirme yönü ve pil göstergesine sahip. 
Maksimum devri sayısı 180 o.p.m. Maksimum tork gücü 
3 Nm. Vida Ø maksimum 5 mm. Doldurma saati 5 saat. 
10 parçadan oluşan vidalama ucu seti ve akü şarj ista-
syonu dahil. Ağırlığı: 0,3 kg. 

BLACK&DECKER Zımpara makinesi

15 parçalı zımpara makinesi. Harika pürüzsüz bir 
sonuç yaratır! Toz emme sistemli. Çeşitli kullanım için 
ayarlanabilen uca sahip. Zımpara kâğıdının daha uzun 
kullanımı için dairesel tabanlı. 1 sabit hız mevcut. 
Devri 22.000/dk. Cırt cırtlı zımpara kağıtlı. 
Kapasitesi: 55W. Yumuşak çantası dahildir.  

BOSCH Darbeli matkap 

Ergonomik tasarımlı yumuşak sap boyutlu. ‘Mikro filtre sis-
temi’ sayesinde entegre edilmiş toz emicili. Hem sağ hem 
sol tarafa çevirmeli. Basma düğmesi sayesinde delme hızı 
basit şekilde ayarlanabilir. Boştaki devir sayısı: 0-3000/dk. 
Delik çapı: betonda 10 mm, tahtada 25 mm ve çelikte 
8 mm. İki parçalı matkap kafası. Kapasitesi: 500 W. 
Ağırlığı: 1,6 kg. Matkap kutusu dahildir.  

BLACK & DECKER Araç el süpürgesi

200 derece döner uçlu Cyclonic Action araç el süpür-
gesi. Çakmak girişinden bağlantı (12V adaptör). Renk: 
Turuncu/siyah. Boyutlar: 
Maksimum 16,5 x 45 x 16,5 cm. Ağırlık: 1,42 kg.

Tamirat ve bahçe işleri

Sipariş numarası  003471

Sipariş numarası  007112

Sipariş numarası  004875

Sipariş numarası  103788

5.998 Adet Air Miles

4.998 Adet Air Miles

7.998 Adet Air Miles

5.498 Adet Air Miles



8 Tamirat ve bahçe işleri

BLACK&DECKER
70 parça matkap ucu seti.

Black & Decker’in 70 parçadan oluşan matkap ucu seti. 
Setin içindekiler: Piranha High Tec. metal uç: 1,5 - 2 - 2,5 - 
3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm, spiral ahşap: 3, 4, 5, 
6, 7 mm, 8 kovan, vidalı uç 48 mm x 12,60 mm manyetik 
mandren ve 10 mm çinko kaplamalı. 
Kutu maddesi: çelik/sentetik.

BLACK&DECKER Vidalama makinesi 

Autoselect™ & Autosense™ teknolojili akülü vidalama 
makinesi. Tork: 16/28 Nm. Matkap ucu: 10 mm tek kovanlı 
anahtarsız mandren. Tork ayarları: 11 pozisyon. Maksimum 
kapasite: tahtada: 25 mm, metalde: 10 mm. Hızı: 0-800 
devir/dk. Sola ve sağa dönen, yumuşak saplı. Voltajı: 18V, 
lityum 1,5 Ah akü. Materyali: sentetik/metal. Rengi: siyah/
kırmızı.  400 mA şarj aleti dahil, 1 x 1,5Ah akü ve 1 çift 
vidalama seti.

GARDENA 
Akülü Çim ve şimşir makası

Çim kesmek ve şimşir budamak için iki bıçaklı komple bir 
set. İçindekiler: 1 x akülü makas “classic cut” , 1 x çim ve 
şimşir bıçağı 8 cm, 1 x çalı makası 12,5 cm. Akü 3,6 V 
1.100 devir/dk. Ürün malzemesi: metal/sentetik. 
Ağırlığı: 746 g. 

BLACK&DECKER 76 parça alet takımı

Eksiksiz bir aksesuar takımı, başka şeylerin yanı sıra 
içindekiler: en sık rastlanan vida uçları, çeşitli kombine 
anahtarlar, kargaburnu ve İngiliz anahtarı, lokma 
anahtar ve avadanlıkları ve aylan anahtarlar.

Sipariş numarası  100396

Sipariş numarası  101908

Sipariş numarası  000340

Sipariş numarası  005031

6.298 Adet Air Miles

14.498 Adet Air Miles

8.998 Adet Air Miles

4.798 Adet Air Miles



9Kişisel bakım

Yeni

Yeni

Yeni

BABYLISS ERKEK bakım ve tıraş seti

8’i 1 yerde tam saç ve sakal bakım seti. ‘Wtech teknolojili’ 
kendi kendine bilenen 32 mm bıçaklı. % 100 RVS’den 
oluşan elektro-mekanik 3 Boyutlu bilenen bıçaklar. Su ge-
çirmez. 2 adet ayarlanabilir tarak. 6 pozisyonlu 1 hassas 
kesim bıçağı. 7 mm inceltici. Küçük tıraş kafası (18 mm). 
Yükleme ışığı bulunan yükleme-muhafaza ayağı. Kablolu 
veya kablosuz kullanıma uygun (40 dak. Kablosuz).

PHILIPS Click & Style tıraş makinesi

Bu 3’ü 1 arada makineyle basit bir şekilde yumuşacık bir 
yüze ve bakımlı bir vücuda sahip olursunuz. SmartClick-sis-
temi yardımcı parçaların kolayca takılıp sökülmesini sağlar. 
Tıraş, inceltme ve şekillendirme, 3 adet takılabilir yardımcı 
parça ile gerçekleşir. Suya dayanıklı tutma yeri ve vücut kılı 
tıraşlama yardımcı parçası. 1 saatlik şarj ile 40 dakikaya 
varan kablosuz kullanım. Bataryası için gösterge lambalı.

BABYLISS ERKEK sakal şekillendiricisi

Babyliss’in bu sakal şekillendiricisi ile sakalınızı inceltin veya 
şekillendirin. 3 adet bilenmiş RVS bıçak. CMS-kaplamalı Wtech 
mobil bıçaklar. İnceltme yüksekliğini ayarlamak için döndürme 
düğmesi. 30 inceltme ayarı: 0,5 mm’den 15 mm’e kadar. 
Musluk altında yıkanabilir. Şarj edilebilir, kablolu veya kablosuz 
kullanıma uygundur. Kablosuz 40 dak. Kullanım. Açık/kapama 
anahtarı gösterge ışıklı. Temizleme fırçası dâhildir.

MEDISANA Kızılötesi termometre

Bu sertifikalı kızılötesi termometre vücut ısınızı çok 
detaylı bir şekilde ölçer. Ayrıca yüzey ve sıvıları da 
ölçmek için uygundur.
Ölçümün başında ve sonunda sesli sinyal ve ateş 
alarmı. Tarih ve saat kayıtlı.
30 ölçümü kaydeder.

Sipariş numarası  102010 Sipariş numarası  102993

Sipariş numarası  102875

5.498 Adet Air Miles 9.498 Adet Air Miles

4.998 Adet Air Miles

Sipariş numarası  100817

5.490 Adet Air Miles


