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VILICA ZA MESO  
Ingenio

• Iz kvalitetnega nerjavnega 
    jekla 10/18,
• dolžina 17 cm,
• optimalna oblika za popolno 

kontrolo pri rokovanju,
• enostavno čiščenje, možno pranje 

v pomivalnem stroju.

PRIJEMALKA
Pripomoček za kuhanje
in pečenje

• Ogrodje iz nerjavečega jekla,
• prijemalka ima avtomatski 

zaklep za lažje shranjevanje.

- 50%

OPREMITE SE
ZA PEKO NA ŽARU

Ob nakupu nad 20 € prejmete kupon, s katerim boste upravičeni 
do nakupa izdelkov iz posebne ponudbe po polovični ceni. 
Člani kluba MOL FOR ME ob nakupu zgornjih izdelkov prejmete 
dvojne točke zvestobe.
Kupon prejmete ob enkratnem nakupu v vrednosti 20 € ali več. Ponudbo lahko koristite od 15. 6. do 
15. 9. 2018 oz. do razprodaje zalog. Vse cene vsebujejo DDV. Slike so simbolične. Pridružujemo si 
pravico do tiskarskih napak, odstopanja rednih MPC cen, pomot, ter sprememb cen in ponudbe.

IZKORISTITE 50 % POPUST NA TEFALOVE IZDELKE 
ZA PEKO NA ŽARU 

KOZARCI
Steklarna Hrastnik, 
3x po 28 cl

50 %
ceneje

4,99€
9,98€

50 %
ceneje

12,99€
25,98€

50 %
ceneje

8,99€
17,98€

• Rezalna deska iz kvalitetnega 
lesa in praktično odstranljivo 
posodico za zbiranje nareznih 
kosov,

• posebno oblikovani utor za 
zbiranje tekočin ob rezanju 
sestavin,

• dimenzija deske: 410 x 240 mm.

LESENA REZALNA 
DESKA 
Rezalna deska iz 
kvalitetnega lesa

50 %
ceneje 15,99€

31,98€

50%
ceneje



Izdelke iz posebne ponudbe za peko na žaru lahko kupite 
na vseh BS MOL Slovenija od 15. 6. do 15. 9. 2018 oz. do 
razprodaje zalog. V kolikor ste na BS MOL po Sloveniji opravili 
nakup v vrednosti 20 EUR ali več, ste upravičeni do kupona za 
nakup izbranih izdelkov iz posebne ponudbe s 50 % popustom.

Izdelke, ki so del akcije, lahko kadarkoli kupite tudi po običajnih
maloprodajnih cenah, ki so navedene na letaku. Za koriščenje 
50 % popusta na izbrane izdelke veljajo pogoji, katere lahko 
preberete na ustreznih bencinskih servisih in na spletni strani:
https://mol.si/si/vozite-z-nami/promocije.

KAKO DO 50 % POPUSTA NA 
IZBRANE IZDELKE ZA PEKO NA ŽARU

Slike produktov na zloženki so simbolične.

NATOČITE GORIVO IN NAKUPUJTE 
NA BENCINSKIH SERVISIH MOL

KUPITE IZDELKE ZA PEKO 
NA ŽARU PO AKCIJSKI CENI

ŽARNA PLOŠČA (PLANCHA) 
Valencia Silvermania

• Plošča z indikatorjem optimalne temperature 
(Thermospot - rdeča pika), 

• 2/3 plošče žar, 1/3 ravna plošča, 
• termostat za 6 nastavitev temperature,
• snemljiva plošča pralna v pomivalnem stroju, 
• odstranljiv pladenj za sokove, 
• površina 900 cm² (37,5 cm x 24 cm).

KONTAKTNI ŽAR 
Super Grill s časovnikom

• Večnamenski žar z možnostjo 
nastavitve 4 stopenj 
temperature, 

• snemljive plošče iz litega 
aluminija prevlečene z 
neprijemljivo oblogo,

• 2 položaja: pečenje in odprti 
žar na 180°C,

• zbirnik sokov in plošče pralne 
v pomivalnem stroju,

• moč 2000 W.

Optigrill+ snack

• Popolni rezultati žara od delno 
do skozi pečeno,

• kontrolni gumb spreminja barvo 
glede na fazo pečenja,

• 6 programov kuhanja,
• merjenje debeline hrane za 

prilagoditev pečenja vseh vrst 
hrane,

• nastavek za peko prigrizkov 
in jedi (pizza, pite, rogljičke, 
burek ...),

• plošče iz litega aluminija z 
neoprijemljivo oblogo (600 cm2),

• odstranljive plošče in zbirnik 
sokov so pralni v pomivalnem 
stroju,

• visoka zmogljivost: 2000 W.

50 %
ceneje

119,99€

239,98€

50 %
ceneje

69,99€
139,98€

50 %
ceneje

39,99€
79,98€

“STEAK” NAMIZNI ŽAR


