
DELOVNI ČAS: od ponedeljka do sobote od 8. do 21. ure.

hipermarket kranj 
primskovo

Sobota, 18. 9. 2021, od 9. do 14. ure.ob nakupu nad 50 EUR.
nakupa s porcijo pečenega vola

že leto dni boljši, lepši, sodobnejši

tradicionalno nagrajevanje

Velja do razdelitve zalog.



V mesnici HM Kranj Primskovo se ponašamo 
z odlično založeno mesnico in z mesarji, 

ki vam znajo tudi svetovati. V raznovrstni ponudbi 
mesa lahko izbirate tudi pakirano in že pripravljeno 

meso, saj naše ravno prav začinjene mesne 
pripravke doma samo še spečete.

VEČ SE
SPLAČA
GRATIS
3+1

0  65 
Lepinja Don Don

pšenična, bela, 
postrežena, 

3 x160 g+1 x 160 g 
GRATIS 

posebna ponudba v hipermarketu kranj 

Svinjsko pleče Pik 
cena za kg

3  69

POSEBNA
PONUDBA

Piščančji file 
postreženo, cena za kg

5  99

POSEBNA
PONUDBA

Svinjski vrat Pik 
brez kosti, cena za kg

3  99

POSEBNA
PONUDBA

Klobasa 
za pečenje, 

mesnica

3  99

POSEBNA
PONUDBA

Svinjska 
rebra 

s kožo, 
Pik

2  99

POSEBNA
PONUDBA

Polnjena piščančja bedra 
cena za kg

4  99

POSEBNA
PONUDBA



Slasten, hrustljav in zlato zapečen. 
Iz naše pekarne daleč naokoli 

vsako jutri diši po sveže pečenem kruhu 
in pekovskem pecivu.

VEČ SE
SPLAČA
GRATIS
3+1

0  65 
Lepinja Don Don

pšenična, bela, 
postrežena, 

3 x160 g+1 x 160 g 
GRATIS 

V naših ribarnicah najdete najširšo ponudbo 
svežih rečnih in morskih rib, školjk, rakcev, jastogov 

in ostalih morskih plodov. 

posebna ponudba v hipermarketu kranj primskovo  od 13. 9. do 18. 9. 2021

Lepinja Don Don  je posebna vrsta kruha, pripravljena 
iz izbrane pšenične moke, po tradicionalnem postopku 

in popolnoma brez konzervansov. Pečena je pri zelo visoki temperaturi, 
a kratek čas, zaradi česar ima značilno napihnjeno obliko in 

mehko sredico.  Lešomka se odlično poda k mesnim dobrotam, 
kot osnova za sendvič ali priloga različnim jedem.

Atlantski losos 
kotlet, svež, postrežen, 

cena za kg

11  99

POSEBNA
PONUDBA

Šarenka 
očiščena, sveža, 

postrežena, cena za kg

5  49

POSEBNA
PONUDBA

Atlantski losos 
file, svež, postrežen, 

cena za kg

13  99

POSEBNA
PONUDBA



nagradna igra 
po italijansko

 Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation

Z nakupom izdelkov italijanskih 

blagovnih znamk ali porekla lahko 

sodelujete v nagradni igri 

in OSVOJITE VESPO!

TE

DENSKA ŽREBANJA

Podarjamo
4 Vespe

dobrodošli v hipermarket kranj primskovo

Akcija v Hipermarketu Kranj velja v terminih, opredeljenih znotraj letaka, za omejene količine blaga oz. do razprodaje zalog. Popust se obračuna na blagajni. Ne velja za izdelke v akciji ali izdelke označene s super cena. Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Popusti se med seboj ne seštevajo 
in se izključujejo s preostalimi akcijskimi popusti in kuponi. Popust, namenjen končnemu potrošniku, velja za običajne količine gospodinjskega nakupa iz zalog prodajnega prostora. 
Produkcija: PS Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Vse slike so simbolične. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 2 080. Obiščite našo spletno stran www.mercator.si in www.facebook.com/Mercator.

odkrijte  
prenovljeno 
aplikacijo  
moj m!

Prihodnost nakupovanja je tu.

Prenesite jo še danes!

1. ŠE BOLJ PRILAGOJENA 
VSEBINA
Mojih top 5: vaši najljubši izdelki  
iz aktualnega letaka, Moji kuponi, 
e-nalepke

2. ZABAVA Z M SOSESKO 
na stotine brezplačnih video vsebin

3. NAKUPOVALNA ORODJA
zbrana v glavni navigacijski vrstici:  
Pika na telefonu, Spletna trgovina,  
M Sken, Nakupovalni listki

 KAKOVOST IN 
IZVRSTEN DIZAJN 

V VAŠI KUHINJI

Zbirajte e-nalepke ali običajne nalepke od 16. 9. do 31. 12. 2021. 
Nalepke za popust na izdelke unovčite vse do 7. 1. 2022. 
Več na www.mercator.si.

SODELUJ V NAGRADNI IGRI IN OSVOJI HLADILNIK SMEG! 

Ob nakupu vsaj enega izdelka italijanske blagovne znamke ali porekla prejmete na koncu računa kodo, s katero lahko sodelujete v nagradni igri. Pošljite 
SMS s ključno besedo ITALIJA  in številko kode s prejetega kupona na številko 4080. Med besedo ITALIJA in kodo mora biti nujno presledek. Z nakupom 
več izdelkov in poslanim SMS-om lahko pridobite tudi večkratno sodelovanje v nagradni igri. Nagradna igra poteka v vseh živilskih in franšiznih prodajalnah 
Mercator od 26. 8. do  22. 9. 2021. Vsak teden podarimo eno Vespo.  Podrobnejša pravila o nagradni igri najdete na www.mercator.si.


