
M
A

J/
JU

N
/J

U
L 

20
21

• Za piknike, tekme in aktivnosti na prostem
• Novo: naprave Apple
• Do 24 obrokov brez obresti

A1.si/Nakupovalnica

Skočite v poletje 
z novimi napravami!

Kosilnica

Bosch 
AdvancedRotak  
36-650

2058 €
x 24

26,25 €

Električni skiro

Xiaomi Mi Pro 2

2541 €
x 24

Izbira
meseca
maja

Izbira
meseca
julijaNapihljiv Sup

Mistral 
Adventure 11”5 

2666 €
x 24

33,33 €



Dobrodošli v Nakupovalnici!
Si želite pametno uro, ki vas bo dodatno motivirala za nove športne podvige in osebne 
rekorde? Ali morda potrebujete nov pralni stroj, ker se je stari nenadoma pokvaril? 

Ko nekaj potrebujete ali si nekaj preprosto zaželite, preverite široko ponudbo naprav 
v naši spletni Nakupovalnici, kjer lahko hitro in enostavno opravite nakup na obroke 
brez obresti.

Fotografirajte 
kodo
in poiščite 
izdelek zase.

Preverite ponudbo na A1.si/Nakupovalnica.

Nakup opreme na obroke je na voljo zasebnim in poslovnim naročnikom, ki imajo z družbo A1 Slovenija sklenjeno aktivno naročniško razmerje in hkrati izpolnjujejo druge pogoje, določene v 
Posebnih pogojih za prodajo opreme na obroke oz. Posebne pogoje za nakup opreme ob enkratnem plačilu na A1 prodajnem mestu. Mesečne obroke družba A1 Slovenija naročnikom 
zaračunava na mesečnih računih skupaj z ostalimi plačilnimi obveznostmi iz naslova naročniške pogodbe. Naročnikom je omogočen nakup opreme na obroke brez stroškov odobritve obročnega 
odplačevanja in brez obresti. Pridržujemo si pravico do zavrnitve nakupa opreme zaradi neporavnanih obveznosti naročnika ali če bi z nakupom te opreme skupna vsota mesečnih obrokov za 
vse kose opreme skupaj presegla 100 € oz. če ima naročnik pri družbi A1 Slovenija na obroke že kupljenih 5 naprav. A1 Slovenija si pridržuje pravico do spremembe pogojev za odobritev nakupa 
opreme na obroke, cen opreme in ponudbe. A1 Slovenija si nadalje pridržuje pravico, da ob naročilu opreme od naročnika zahteva instrument zavarovanja plačila ali druge dokumente, iz katerih 
je razvidna plačilna zgodovina naročnika. Pogodbo o nakupu opreme je možno skleniti na kateremkoli prodajnem mestu A1, v spletni trgovini A1, prek telefonske prodaje ali prek prodaje zunaj 
poslovnih prostorov. Pogodba o nakupu opreme je sklenjena in velja, ko jo podpiše zadnja izmed pogodbenih strank in ko jo prejme zadnja izmed pogodbenih strank. Rok za dostavo opreme 
začne teči s sklenitvijo pogodbe o nakupu opreme na obroke, pri čemer si družba A1 Slovenija prizadeva za dostavo predvidoma v 7 delovnih dneh od dneva sklenitve pogodbe o nakupu 
opreme na obroke, najkasneje pa v 30 dneh po njeni sklenitvi. Cene opreme so v EUR in vključujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročnikovega naročila. Pridržujemo si možnost napak 
pri tehničnih specifikacijah in opisu. Posamezna ponudba velja do preklica oz. razprodaje zalog. Več informacij je na voljo na 040 40 40 40, A1.si in prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d.d. 

Nakup na 3, 6, 12 
ali 24 obrokov

Brezplačna 
dostava

Brez  
vezave

Brez obresti in 
stroškov financiranja

Avdio-video Šport in  
prosti čas 

Bela tehnika Dom in vrt Nega in  
zdravje

Računalništvo  
in gamingNaprave Apple



Tablični računalnik 
Apple iPad 8
10.2’’ WiFi 32 GB 2000 €

x 24

Zmagovalna kombinacija zmogljivega A12 
Bionic procesorja in 10,2-inčnega Retina 
zaslona z zadnjo (8 MP) in sprednjo 
(1,2 MP) kamero, ki omogoča način 
razširjene resničnosti za igranje iger. 

Magnetne slušalke s samodejnim 
predvajanjem in akustično platformo za 
vrhunski zvok. Baterija zdrži do 12 ur, 
10 min polnjenja zadostuje za 1,5 ure 
predvajanja. Na voljo so v različnih barvah.

230 €
x 24

Polnilec

Apple Magsafe 241 €
x 24

Miška

Apple Magic 
Mouse 2 440 €

x 24

Na novo zasnovana miška se odlično 
prilega vaši dlani, njena površina Multi-
Touch pa omogoča opravljanje preprostih 
kretenj, kot so poteg med spletnimi stranmi 
in listanje dokumentov.

450 €
x 24

Smart Folio samodejno zbudi ali zapre vaš 
iPad. Lahko ga zložite v različne položaje 
in ustvarite stojalo za branje, gledanje, 
tipkanje ali klicanje prek FaceTime.

Tablični računalnik 
Apple iPad Air 4 
10.9’’ WiFi 64 GB 3188 €

x 24

iPad Air vas bo navdušil z novim A14 
Bionic procesorjem s pogonom Neural 
engine, ki skrbi za hitro urejanje 4K video 
posnetkov, ustvarjanje glasbe in igranje 
najnovejših iger.

Slušalke s polnilnikom
Apple AirPods 2 841 €

x 24

Doživite nove razsežnosti zvoka s 
slušalkami, ki se samodejno povežejo z 
Apple napravami. Prilagodite glasnost, 
spremenite skladbo ali opravite klic s 
pomočjo Siri.

Polnilec z magneti, ki se enostavno 
pritrdijo na iPhone, omogoča hitrejše 
brezžično polnjenje. Podpira tudi polnjenje 
Qi in je primeren tudi za polnjenje 
slušalk AirPods.

Novo v Nakupovalnici: 
naprave Apple

Brezžične slušalke 

Beats Flex

Ovitek 
Apple Smart Folio
za iPad Air

< 10 h

10,9”
29,5 cm

< 10 h

12/7 MP

< 24 h

< 12 h



Vsestranski kuharski pomočnik, ki ga lahko 
vzamete s sabo na dopust ali v študentski 
dom in jedli boste kot doma. Za vse v 
enem - kuhanje, peko, cvrtje, dušenje ...

Omogoča enakomerno in natančno 
peko mesa po vašem okusu. Odlikuje ga 
inteligentna meritev, ki upošteva debelino 
mesa in število kosov ter prilagodi čas 
kuhanja.

1087 €
x 24

Žar, pečica in smoker v enem, ki bo hitro 
pripravljen za uporabo. Keramika odlično 
regulira toploto ter omogoča peko pri 
nizkih ali izredno visokih temperaturah. 
Na voljo je v različnih barvah.

Keramični žar

Kamado Pro 
23’’ Diamond 4579 €

x 24

Električna ponev

Piesta 229 €
x 24

Namizni žar

Tefal Optigrill Elite 
GC750D30

6871 €
x 24

Steklokeramična plošča, pečica in 
pomivalni stroj v enem, primeren za 
večopravilnost in prihranek prostora v 
kamp prikolicah, manjših stanovanjih ali 
študentskih sobah.

Štedilnik

Candy Trio 
9503/1X/U 1854 €

x 24

Žar, pečica in smoker ‘’pod enim 
pokrovom’’! Na njem lahko hitro pripravite 
raznolike in okusne jedi za do 6 ljudi 
naenkrat. Na voljo je v različnih barvah.

Keramični žar

Kamado Pro 
15’’ Diamond

1313 €
x 24

Priročen plinski žar, ki navdušuje tako 
z odlično pripravljeno hrano kot tudi z 
videzom. Odlikuje ga izdelava iz litega 
aluminija in rešetka za žar iz litega železa.

Žar

Morsø Forno 
Gas Piccolo

Želite oddati naročilo? Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

3917 €
x 24

Žar, pečica in smoker v enem! 
Najpopularnejši model odslej z videzom v 
obliki diamantov. Popoln za pripravo hrane 
za večje družbe. Na voljo je v različnih 
barvah. 

Keramični žar 

Kamado Pro 
21’’ Diamond

Za sezono 
piknikov

Top 
izbira

Premer žara: 55 cm

Premer žara: 59 cm

D 49,2 x V 39,6 x Š 46 cm

Prostronina pečice:
41 l

A

2000 W

1800 W 12 programov

Premer žara: 40 cm



Prenosna klima

Electrolux 
EXP26U338CW 1829 €

x 24

Zagotavlja vrhunsko hlajenje, ob tem pa 
porabi minimalno količino energije. 
Izbirate lahko med več načini hlajenja.

Klima

Samsung 
3,5 kW 1750 €

x 24

Vlažilec in čistilec zraka 

Dyson Pure 
Hot & Cool 
Link HP04

3250 €
x 24

Vse, kar potrebujete za čist zrak in kakovost 
bivanja. Čistilec, grelec in ventilator v 
enem, ki učinkovito odstranjuje delce, 
pline in alergene v vašem domu.

Energijsko varčna klima, s katero se lahko 
hladite in grejete. Digital Inverter tehnologija 
ohranja želeno temperaturo brez pogostega 
izključevanja in vključevanja.

3041 €
x 24

Čisti, vlaži in hladi zrak v vašem domu. 
Ima popolnoma zaprt filtrirni sistem, ki s 
filtrom z aktivnim ogljem in HEPA filtrom 
zajame do 99,95 % finih delcev.

Vlažilec in čistilec zraka     

Dyson Pure 
Humidify & Cool 
Link PH01

829 €
x 24

Kompaktni in intuitivni čistilec zraka 
poskrbi za občutno čistejši zrak. Najbolj 
primeren je za manjše sobe in manjša 
stanovanja.

A1.si/Nakupovalnica 040 40 40 45 A1.si/LiveShop Prodajna mesta A1

Za prijeten 
dom

Čistilec zraka     

Electrolux 
FA31-201GY

5000 €
x 24

To poletje lahko hitro in učinkovito ohladite 
celoten prostor s klimo, ki jo poganja 
energijsko učinkovita digitalna inverterska 
tehnologija.

Klima

Samsung 
5 kW

Ohranite hladno udobje z Wind-Free™ hlajenjem. Zrak se nežno in tiho širi po prostoru 
brez občutka prepiha. Možnost glasovnega upravljanja prek WiFi.

Klima 

Samsung 
Wind-Free 3,5 kW 3746 €

x 24

Top 
izbira

A

2,6 kW

Energ. razred (hlajenje/gretje): A++/A+++ Energ. razred (hlajenje/gretje): A++/A+

Energ. razred (hlajenje/gretje): A++/A+



Brezžični igralni plošček

Trust Bosi GXT 590 183 €
x 24

Tablični računalnik 

Samsung Galaxy 
Tab A7 SM-T500 WiFi 1100 €

x 24

Brezžične slušalke

Samsung Galaxy 
Buds Pro 1000 €

x 24

Za skok v počitnice

x 24 x 24

Pametna ura

Fitbit Sense
x 24

Odkrijte najnovejšo hibridno pametno 
uro Withings, razvito v sodelovanju s 
kardiologi, ki uporabnika opozori na 
atrijsko fibrilacijo ali spalno apnejo.

Prva pametna ura, ki jo poganja Googlov 
operacijski sistem za pametne ure Wear 
OS in najnovejši procesor za nosljive 
naprave Snapdragon Wear 4100.

Vzdržljiva pametna športna ura, ki vam 
pomaga zmanjšati stres. Spremlja vašo 
telesno aktivnost in spanec, ima pa tudi 
GPS in Glonass.

Z živahnim sistemom zabave in neverjetno 
zmogljivostjo je novi Tab A7 prava izbira 
za vsak dan. Z aplikacijo Samsung Kids je 
primeren tudi za varno uporabo za otroke.

Priročna Bluetooth igralna ploščica za 
Windows in Android z vgrajenim držalom 
za pametne telefone za uživanje v 
mobilnem igranju, kjerkoli in kadarkoli. 

Brezžične slušalke s profesionalno 
tehnologijo za resničnostni zvok. 
Omogočajo preklapljanje med dušenjem 
hrupa in popolnoma prilagodljivim 
ambientalnim zvokom.

Želite oddati naročilo? Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

Pametna ura

Mobvoi 
TicWatch Pro 3 1250 €

x 24 1400 €
x 24 1441 €

x 24

Pametna ura

Withings Scanwatch 
42 mm

10,4”
28,31 cm 

3 GB RAM 
32 GB ROM

1 GB RAM 
8 GB ROM

8/5 MP

Brezplačna dostava

Naročilo oddajte na A1 
prodajnem mestu, v spletni 
trgovini na A1.si ali s klicem 
na 040 40 40 45, mi pa 
zagotovimo še brezplačno 
dostavo na vaš naslov.



Skiro nove generacije, ki združuje vrhunski 
dizajn in robustnost. Opremljen je z zadnjo 
vzmetjo, ki olajša vožnjo po razgibanem 
terenu in s 3-faznim nadzorom hitrosti.

Električno kolo

RKS GT25 4163 €
x 24

Električni skiro

UrbanRide 
100S 1621 €

x 24

Napihljiv Sup 

Mistral 
Limbo 10”5 3125 €

x 24950 €
x 24

Terenski avto na daljinsko vodenje v merilu 
1:10 je primeren za otroke nad 14 let, saj s 
pogonom na vsa 4 kolesa in visoko zmogljivim 
motorjem doseže hitrosti do 35 km /h.

Primeren za nepozabno zabavo za vso 
družino! V kompletu poleg SUP-a prejmete 
še nahrbtnik, tlačilko, nastavljivo veslo in 
kolenski povodec.

Lahkotno, okretno in zložljivo električno 
kolo, ki ga lahko pospravite v avtomobilski 
prtljažnik in je vaš najljubši »sopotnik« na 
izletih ali dopustu.

Električni skiro 

Urbis U3.1 1916 €
x 24

Izjemno lahek in enostavno zložljiv skiro, 
ki ga odlikuje vzdržljiva in hkrati dovolj 
zmogljiva baterija za vožnjo po mestnih 
klancih.
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Za lažje spopadanje z vsakodnevnim mestnim prometom! K temu pripomorejo 6-stopenjski 
menjalnik, 27,5-palčna kolesa in zmogljiva baterija, ki omogoča doseg do 35 km.

Avto na daljinsko vodenje 

Dakar 
Desertbuggy 4WD 

< 25 km/h < 30 km

Električno kolo 

RKS TNT-5 4792 €
x 24

Vsestransko, kompaktno in zložljivo 
električno kolo, ki je prava izbira za vse, ki 
bi se radi izognili mestnemu 
prometnemu kaosu.

< 25 km/h < 40 km

320 x 84 x 15 cm

< 150 kg

< 25 km/h < 35 km

< 75 km

< 25 km/h < 25 km

Električni skiro

Xiaomi Mi Pro 2 2541 €
x 24

Eden najboljših skirojev na svetu, saj je 
izdelan iz kakovostnega letalskega alu-
minija. Odlikujeta ga še elektronski zavorni 
sistem ABS in tempomat.

< 25 km/h < 45 km < 35 km/h 

Električno kolo 

RKS MB6 4579 €
x 24



Za urejen dom in vrt

Televizor

Panasonic 
55HX710E 

Pokončni bat. sesalnik

Electrolux 
WQ61-46DB 996 €

x 24

2v1 baterijski sesalnik s tehnologijo 
samočiščenja krtače, zmogljivo baterijo, 
ciklonskim sistemom sesanja in 5-koračno 
filtracijo ter dodatnimi nastavki.

Brezžični sesalnik

Dyson V8 
Absolute 1875 €

x 24

Brezžični sesalnik z motorizirano krtačo 
in močno baterijo za dolgo neprekinjeno 
sesanje. Ciklonska tehnologija in filtrirni 
sistem ujameta vse mikrodelce.

Televizor

Panasonic 
55HX710E 

Pralni stroj

Electrolux 
EW6S306S 1496 €

x 24

Ožji pralni stroj s sistemom SensiCare
prihrani prostor. Odlikuje ga energijska 
varčnost in praktični programi pranja 
(antialergijski, hitri 14-minutni …).

Želite oddati naročilo? Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

Najzmogljivejši digitalno nadzorovani 
motor Dyson V11 ustvarja hitrosti do 
125.000 vrtljajev/min in ima najvišjo 
sesalno moč med brezžičnimi sesalniki.

3750 €
x 24

Brezžični sesalnik

Dyson V11 
Absolute Extra Pro

3538 €
x 24

Pralno-sušilni stroj 

Samsung 
WD80T554DBW/S7

Enostavno pranje z zmogljivo inteligenco. 
Eco Bubble™ za učinkovito pranje pri 
nižjih temperaturah in AddWash vratca, ki 
omogočajo dodajanje perila med pranjem.

Sušilni stroj

Hoover 
NDPH9A2TCBEXMS-S 3125 €

x 24

8/5
kg

C/E

6 kg

F

< 45 
min

Top 
izbira

Sušilni stroj se ponaša z inovativnim bobnom, ki omogoča tiho in nežno sušenje ter 
toplotno črpalko za navišjo energetsko učinkovitost. Povezljiv z WiFi, ima tudi nastavek za 
sušenje čevljev in funkcijo za lažje likanje.

9 kg

Energ. razred: A++/B



2187 €
x 24

Čistilec

Kärcher K7 Smart 
Control Home 2704 €

x 24

Čistilec oken

Kärcher WV 6 
+ vibra KV4 650 €

x 24

Za popolno čiščenje steklenih in gladkih 
površin. S kombinacijo baterijskega 
sesalnika za okna in vibracijskega brisalca 
gladko in hitro očistite umazane površine. 

Poskrbite za dom in vrt na pameten način. 
Z nastavkom MultiJet 3v1 in aplikacijo 
Kärcher Home & Garden za čiščenje fasad, 
kamnitih in drugih površin.

Visokotlačni čistilec

Bosch Advanced 
Aquatak 160

Učinkovito očisti tudi najtrdovratnejšo 
umazanijo. S tehnologijo črpalke Quad 
in dodatnim valjem omogoča zmogljivo 
čiščenje v krajšem času. 

Čistilec

Kärcher K5 
Power Control 
Car & Home 

2000 €
x 24

Akumulatorski vrtalni vijačnik

Bosch GSR 18V-50 
+ 43-delni komplet 
vijačnikov

1062 €
x 24

Ena naprava za avto in dom! Najbolj 
obsežen komplet ponuja poleg odlične 
naprave K5 Power Control še vse dodatke 
za čiščenje tal, fasade in avtomobila.

Idealno orodje za vaš hobi in samos-
tojne projekte. Poganja ga inteligentni 
brezkrtačni motor za učinkovitost in dolgo 
življenjsko dobo. 
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1416 €
x 24

Za preprosto in učinkovito čiščenje 
površin: stopnjo tlaka in detergenta lahko 
nastavite na razpršilni cevi in jo stalno 
preverjate na pištoli z LED prikazom.

Čistilec

Kärcher K4 
Power Control 
Home

36 V akumulatorski obrezovalnik žive meje 
z dolgim rezalnim predelom (60 cm), ki 
je obdelan z diamantnim brušenjem, in 
2-stopenjsko regulacijo hitrosti.

Škarje za grmovje 

Kärcher 
HGE 36-60 1541 €

x 24

Baterijska kosilnica 

Kärcher LMO 
36-46 BatterySet 2788 €

x 24

Trava bo kot preproga! Z baterijsko 
kosilnico z grabljicami za travo, zelo 
širokim rezilom in veliko košaro za travo, ki 
omogoča hitro košnjo z manj prekinitvami.

Top 
ponudba

Akumulatorske škarje 

Bosch 
AHS 55-20 LI

Škarje s težo le 2,6 kg za hitro in učinkovito 
rezanje žive meje – brez kablov! S 
posebnimi zobmi na sprednjem delu 
rezila in diamantno brušenim nožem za 
natančne reze.

833 €
x 24



Projektor
Epson EF-11 
Mini Laser 3899 €

x 24

Projektor

Epson 
EF-100W 4625 €

x 24

Eleganten prenosni laserski projektor, ki 
pritegne vsaj toliko pozornosti kot vsebine, 
ki jih projicira. Kompakten in lahek 
projicira kjerkoli. 

Za zabavo in navijanje doma

Kompakten laserski projektor, ki projicira 
na skoraj vsako površino iz telefona, 
prenosnega računalnika ali igralne 
konzole.

Naj vaša zabava traja dlje z vodoodpornim 
zvočnikom Bluetooth z 20-urno avtonomijo 
predvajanja. Močni nizki toni zagotovo 
nikogar ne bodo pustili ravnodušnega.

Občutite neverjetno intenzivnost zvoka in 
se obdajte z močnimi basi. Optimiziran 
zvok, ne glede na to, ali gre za glasno 
športno tekmo ali film s tihimi pogovori. 

Zvočnik lahko pritrdite na nahrbtnik ali 
dežnik. Združljiv je s široko paleto naprav, 
ki podpirajo brezžično tehnologijo. 

Slišite več podrobnosti in uživajte v 
predvajanju jasnega zvoka. Soundbar z 
brezžičnim nizkotoncem kakovost zvoka 
vašega TV-ja povzdigne na višjo raven.

Dobrega zvoka ni nikoli preveč. TV zvočnik 
lahko enostavno namestite na steno in 
uživate. Omogoča tudi Bluetooth za lažjo 
povezljivost z napravami.

Želite oddati naročilo? Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

Soundbar 

Samsung 
HW-T450

Zvočniki

Philips 
TAS6305

Bluetooth zvočnik
Pump Hero 6W

Soundbar
Philips TAB5305

Soundbar
Muse M-1520 SBT

750 €
x 24

133 €
x 24 521 €

x 24

158 €
x 24

604 €
x 24

HDMI

< 20 h



10000 €
x 24

Vrhunska kakovost slike. Elegantna oblika. 
Odličen zvok. Glasovno upravljanje 
z umetno inteligenco in tehnologija 
Ambilight za neponovljivo izkušnjo.

Več barv za boljšo sliko! Vrhunski televizor 
zaradi 100 % barvnega volumna prikazuje 
več barv, kar je bistveno za dokumentarne 
filme, šport in vse novejše filme.

5416 €
x 24

3458 €
x 24

S tehnologijo Active HDR, ki zagotavlja 
čarobno sliko visoke ločljivosti, in daljincem 
Magic Remote, ki z webOS ThinQ 
olajša odpiranje aplikacij.

Televizor
LG LED TV 
43UN74003LB 2000 €

x 24

S tehnologijo Active HDR prikaže jasno 
sliko v visoki ločljivosti in živih barvah. 
Vgrajena je tudi pametna tehnologija AI 
ThinQ, ki TV spremeni v glavni vir zabave. 
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Televizor
LG LED TV 
65UN74003LB 4579 €

x 24

Poglobite se v sliko z milijardo barvnih 
odtenkov. Crystal zaslon optimizira barve, 
da lahko zaznate vsako podrobnost, še 
posebej pri gledanju v temnejših prostorih.

Televizor 
Samsung 
LED TV 75TU8072

Televizor 
Philips LED TV 
75PUS8505

Televizor 
Samsung QLED TV 
85Q60TAU

4166 €
x 24

Preizkusite tehnologijo Philips Ambilight 
s pametnimi svetlečimi diodami ob robu, 
ki se odzivajo na dogajanje in oddajajo 
prijetno svetlobo.

Televizor 
Philips LED TV 
70PUS8505

HDR85”
215 cm

HDR43”
108 cm

HDR65”
165 cm HDR75”

190 cm
4K

UHD

Igralna konzola

Sony PlayStation 
4 500 GB Slim + 
igra FIFA 21

1833 €
x 24

PlayStation 4 Slim ima vgrajen 8-jedrni 64 
bitni procesor in izboljšan Blu-ray pogon. 
Kompletu je priložena igra FIFA 2021.

8 GB DDR5
500 GB HDD

Televizor
Sony 
KDL50WF665BAEP

UHD

70”
178 cm HDR4K

UHD

HDR75”
190 cm

4K
UHD UHD

UHD

Izkusite vznemirljivost oddaj in filmov, ki jih ponujajo živahne podrobnosti v ločljivosti HDR 
in Full HD, medtem ko ClearAudio+ natančno prilagodi zvok TV-ja za pristno doživetje 
zvoka, ki vas obkroža.

HDR50”
127 cm

2246 €
x 24



Zamrzovalna omara

Candy CMIOUS 
5144WHN

Hladilnik z dispenzerjem
Samsung 
RB34T652ESA/EF 2708 €

x 24

Hladilnik
Candy CVNB 
6184W/S1 2045 €

x 24

Zamrzovalna skrinja

Electrolux 
LCB1AF10W0 1246 €

x 24

Vas včasih zmrazi, ker spet nimate 
dovolj prostora za zamrzovanje? Ozek, 
kompakten zamrzovalnik sodobnega 
videza lahko postavite tja, kjer ga 
potrebujete.

Za mojstre v kuhinji

Hladilnik ima 4 steklene police ter 4 police 
na vratih, predvsem pa velik predal za 
sadje in zelenjavo. Ko se vrnete s tržnice, 
vam prostora zagotovo ne bo manjkalo.

Hladilnik

Samsung 
RF50N5970B1/EO

S tehnologijo, ki zmanjšuje nihanje 
temperatur in tako ohranja svežino 
hrane. Z enim dotikom lahko s pomočjo 4 
temperaturnih nastavitev predal hladilnika 
pretvorite v zamrzovalnik. 

Tako velik, da boste vedno našli kaj v 
njem. Ameriški hladilnik z maksimalno 
kapaciteto za shranjevanje hrane in 
minimalno porabo energije.

Pomivalni stroj

Electrolux 
ESF5545LOX

Prihranite čas in denar. S funkcijo 
upravljanja časa lahko za polovico 
skrajšate program, tehnologija AirDry pa 
uporablja naraven zračni tok za zaključek 
sušenja.

Izjemno prostoren, energijsko učinkovit 
in tiho delujoč hladilnik z enakomernim 
hlajenjem v vse smeri in možnostjo hitrega 
hlajenja ali zamrzovanja na zahtevo.

Želite oddati naročilo? Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

6246 €
x 241583 €

x 24

3750 €
x 24

Ameriški hladilnik

Candy CHSBSO 
6174XWD

2021 €
x 24

Prihaja poletje, vi imate pa premalo 
prostora za sladoled? Izberite 142 cm 
visoko zamrzovalno omaro s prostornino 
160 l in 5 prozornimi predali za boljšo 
preglednost.

344 l 
+ 

185 l

E

223 l 
+ 

94 l

E
227 l 

+ 
114 l

E

345 l 
+ 

190 l

F

D

160 l

E

98 l

F

DIGITALNI INVERTER



Kuhalna plošča
Electrolux 
EGD6576NOK 1950 €

x 24

Kombinirana kuhalna plošča z 
upravljanjem na dotik. Po končanem 
kuhanju se samodejno izklopi in vas na to 
opozori z zvočnim signalom.

Mikrovalovna pečica
Samsung 
MG23F301TAS/OL 583 €

x 24

Mikrovalovna pečica z žar fukcijo - prava 
rešitev za okusno in hitro kosilo! Odlikuje 
jo keramična notranjost, ki je enostavna za 
čiščenje in odporna na praske. 

Mešalnik s posodo
Electrolux 
ESM3310 229 €

x 24

Pravi masterchef v vaši kuhinji! Opremljen 
z metlico, vrtljivo posodo in kovinskimi 
nastavki za gnetenje, da bo priprava testa, 
peciva in tort še enostavnejša. 

Palični mešalnik
Electrolux 
EHB1-6SS 312 €

x 24

Najboljši pomočnik v vaši kuhinji. Z 
vsestranskimi praktičnimi dodatki, zaradi 
katerih je ta palični mešalnik nepogrešljiv 
pripomoček pri kuhanju in peki.

Električna pečica

Candy 
FCXNE 828X WIFI 2000 €

x 24

Vgradna multifunkcijska maxi pečica z 
večnivojnim pečenjem, WiFi povezavo s 
simply-Fi aplikacijo. Prostornina 80 l.

Kuhalna plošča

Candy 
Cies 644 DC 2108 €

x 24

Indukcijska kuhalna plošča z možnostjo 
povezave kuhališč. Upravljanje na dotik, 
povečana moč in otroška ključavnica.
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187 €
x 24

Mešalnik, ki bo kos vsaki nalogi! Z dvema 
plastenkama brez BPA za najvišjo možno 
varnost ter brez absorpcije vonja in okusov.

Pokončni mešalnik 
Electrolux 
ESB25002041 €

x 24

Vgradni pomivalni stroj 
Candy 
CDIMN 4S 622 PS/E,
60 cm

Potrebujete 
več informacij 
o izdelku? 

Posvetujte se 
z agentom v 
A1 Live Shopu!

Podaljšana 
garancija 
5 let

Vgradni pomivalni stroj z 12 programi, z 
opcijo za samodejno odpiranje vrat ter 
ter globljo spodnjo in tretjo košaro, do 16 
pogrinjkov naenkrat. 

C

23 l

A

300 W 600 W

450 W

INDUKCIJA

INDUKCIJA + PLIN

Max. 240°C



Monitor

LG 
34WL500-B

Prenosnik
Lenovo 
IdeaPad 5 15ARE R5 4041 €

x 24

Računalnik
Acer Predator 
Orion 3000 PO3-620 100€

x 24

Monitor

Samsung 
C27F398FWR 791 €

x 24

Monitor z ukrivljenim zaslonom podpira 
tehnologijo AMD FreeSync, ki zmanjšuje 
tresenje in zakasnitev slike ter zagotavlja 
gladek potek igre.

Za domačo pisarno

Ultra širok zaslon s tankim okvirjem in IPS 
matriko, ki omogoča naraven videz slike. 
Dobra izbira za udobno delo in užitek ob 
spremljanju zabavnih vsebin.

4192 €
x 24

Odlična izbira za igranje vaših najljubših 
video iger! S procesorjem Inter Core i5 9. 
gen. in grafično kartico GeForce GTX 1650, 
tipkovnico, miško in Microsoft Office 365.

Želite oddati naročilo? Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

1541 €
x 24

Prenosnik
Chuwi 
LapBook Pro 2163 €

x 24

Namizni računalnik

PCX Exact 
i5-9400F

Čimprej potrebujete 
samo internet?

Obiščite A1.si/A1-internet-
paketi in preverite paket 
A1 Brezžični net, ki je na 
voljo takoj, brez čakanja na 
priklop, tudi na lokacijah, 
kjer dostop do fiksnega 
interneta ni mogoč.

WIN 10 Home

8 GB RAM DDR4 
250 GB SSD 
1 TB HDD

27”
68,60 cm 

34”
86 cm HDR

15”
39,6 cm 

WIN 10 Home

AMD Ryzen 5 
8 GB DDR4
512 GB SSDWIN 10 Home

32 GB DDR4
1 TB SSD 
1 TB HDD

V notranjosti majhnega, a neustrašnega 
Oriona se skrivata zmogljiv procesor Intel Core 
i7-10700 10. gen. in grafična kartica nVidia 
GeForce RTX 3070. Super izbira za gaming!

Uživajte v jasnih vizualnih predstavah 
na 15-palčnem FHD zaslonu, skupaj z 
bogatim zvokom iz zvočnikov, uglašenih z 
Dolby Audio.

Odlikuje ga izjemno tanko kovinsko ohišje, 
odličen IPS zaslon za multimedijo v živih, 
dinamičnih barvah in osvetljena tipkovnica 
s slovenskimi znaki.

14”
35,56 cm 

WIN 10

Intel Celeron N4100
8 GB LRDDR4X

256 GB SSD



Sušilnik las
Dyson 
Supersonic HD03

Zobna prha

Dr. Mayer 
Portable Water 
Flosser WT3500

250 €
x 24

Zobna prha čisti področja, kamor ne more 
priti niti zobna ščetka niti zobna nitka in  
učinkovito odstrani bakterije iz medzobnih 
prostorov.

1916 €
x 24

Supersonični sušilnik za lase, ki 
bliskovito poskrbi za urejeno pričesko. 
Lase učinkovito posuši in neguje.

Sonična zobna ščetka

Dr. Mayer  
GTS2085   208 €

x 24

Lahko so bolj čisti in bolj beli. Z izjemno 
učinkovito zobno ščetko, z izboljšano 
tehnologijo ter petimi načini čiščenja in do 
41.000 cikli vibracij na minuto.

Epilator

Panasonic 
ES-EL9A-S503 566 €

x 24

Povsem nova dimenzija epilacije. Z novo 
obliko in 30 % širšo glavo ter vrtenjem 
za 90°, kar vam omogoča hitrejše in bolj 
učinkovito brezžično odstranjevanje dlak.
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1875 €
x 24

Z aplikacijo povezljiv čistilec zraka s 
3-slojnim filtrom, vlažilcem ter razpršilcem 
dišav in probiotikov, ki pomagajo 
pri higieničnem čiščenju površin in 
uničevanju bakterij.

Čistilec zraka
Hoover 
HHP75CAH011

Za nego in zdravje

Epilator 8-v-1

3 hitrosti

< 110 m2

Privoščite si novo pričesko vsak dan z visokokakovostnim oblikovalnikom las Airwrap 
Complete, ki lase suši in hkrati oblikuje s pomočjo zraka, ne ekstremne temperature. 
Priloženi so nastavki za glajenje, oblikovanje in kodranje las.

Oblikovalnik las

Dyson Airwrap Complete 2333 €
x 24



Ponudba »Izbira meseca maja« velja v obdobju od 1. 5. 2021 do vključno 31. 5. 2021 oz. do razprodaje zalog. Ponudba vključuje 21,57% popusta na redno ceno izbrane naprave Akumulatorska 
kosilnica Bosch AdvancedRotak 36-650 (EAN: 4059952526850). Ponudba »Izbira meseca junija« velja v obdobju od 1. 6. 2021 do vključno 30. 6. 2021 oz. do razprodaje zalog. Ponudba vključuje 
100 EUR popusta na redno ceno izbrane naprave LED TV SAMSUNG 55TU7022+gratis Manhattan nosilec (EAN: 3831079996621). Ponudba »Izbira meseca julija« velja v obdobju od 1. 7. 2021 do 
vključno 31. 7. 2021 oz. do razprodaje zalog. Ponudba vključuje 20,00 % popusta na redno ceno izbrane naprave MISTRAL Napihljiv Sup Adventure 11"15 (EAN: 8717901010626). Do ponudbe so 
upravičeni vsi naročniki A1, ki v času trajanja ponudbe sklenejo Pogodbo o nakupu opreme na obroke. Akcijska cena naprav je razdeljena na 24 enakih zaporednih mesečnih obrokov, pri čemer 
se vsi obroki, tudi prvi, obračunajo na A1 računih. Popust ne more biti izplačan v gotovini ali se prenesti na tretjo osebo. A1 Slovenija si pridržuje pravico do spremembe pogojev za odobritev 
nakupa opreme na obroke, cen opreme in ponudbe. A1 Slovenija si nadalje pridržuje pravico, da ob naročilu opreme od naročnika zahteva instrument zavarovanja plačila ali druge dokumente, 
iz katerih je razvidna plačilna zgodovina naročnika. Pogodbo o nakupu opreme je možno skleniti na kateremkoli prodajnem mestu A1, v spletni trgovini A1, prek telefonske prodaje ali prek 
prodaje zunaj poslovnih prostorov. Pogodba o nakupu opreme je sklenjena in velja, ko jo podpiše zadnja izmed pogodbenih strank in ko jo prejme zadnja izmed pogodbenih strank. Rok za 
dostavo opreme začne teči s sklenitvijo pogodbe o nakupu opreme na obroke, pri čemer si družba A1 Slovenija prizadeva za dostavo predvidoma v 7 delovnih dneh od dneva sklenitve pogodbe o 
nakupu opreme na obroke, najkasneje pa v 30 dneh po njeni sklenitvi. Cene opreme so v EUR in vključujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročnikovega naročila. Pridržujemo si možnost 
napak pri tehničnih specifikacijah in opisu. Posamezna ponudba velja do preklica oz. razprodaje zalog. Več informacij je na voljo na 040 40 40 40, A1.si in prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d.d.

Izbira
meseca
maja

Izbira
meseca
junija

Izbira
meseca
julija

Akumulatorska kosilnica 

Bosch 
AdvancedRotak 36-650
• za košnjo trave ter  

pobiranje, drobljenje  
in shranjevanje listja  
v vrečki za travo

2058 €
x 24

26,25 €

55''
139 cm

G
Energ. razred

Televizor 

Samsung  
LED TV 55TU7022 
+ TV nosilec 
Manhattan 32''-55''
• podpira zrcaljenje slike iz 

telefona in igralni način 
• priložen brezplačen TV

nosilec za dimenzije od 32'' 
do 55'

1996 €
x 24

24,13 €

Napihljiv Sup 

Mistral Adventure 11"5
• za začetnike in rekreativno 

veslanje
• klasična oblika zagotavlja 

večjo stabilnost na vodi 

2666 €
x 24

33,33 €

135,90 €
prihranka

100 €
prihranka

160 €
prihranka

Ponudba velja od 1. 5. do 31. 5. 2021.

Ponudba velja od 1. 6. do 30. 6. 2021.

Ponudba velja od 1. 7. do 31. 7. 2021.

350 x 81 x 15 cm

< 150 kg

300 l

HDR4K
UHD


