
Veljavnost od 24. 6.  do 14. 7. 2021.

moji pika kuponi

    povezujemo
najboljše

za najboljše sosede

VZOREC KNJIŽICE



spoštovani kupci !

Pred vami je knjižica 21-tih kuponov, ki ste jo prejeli ob nakupu nad 20 EUR. 

Kupone lahko unovčite enkrat od 24. 6. do 14. 7. 2021, ob predložitvi Pika kartice. 

Želimo vam prijetne nakupe.



1 + 1
GRATIS

Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Ob nakupu dveh izdelkov prejmete najcenejšega 
brezplačno. Popust v vrednosti cenejšega izdelka se obračuna pri blagajni.

izdelki 
palmolive



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo 
in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Popust velja za količine, običajne za 
gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec

izdelki palmolive



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Ob nakupu dveh izdelkov prejmete najcenejšega 
brezplačno. Popust v vrednosti cenejšega izdelka se obračuna pri blagajni.

-20%1 + 1
GRATIS

izdelki sensodyne
zobne paste colgate max



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec vzorec

zobne paste colgate maxizdelki sensodyne



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-25% -20%

izdelki za nego obraza l'oréal izdelki za nego telesa afrodita 



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec vzorec

izdelki za nego telesa afrodita izdelki za nego obraza l'oréal 



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-25% -30%

brivniki in brivska kozmetika 
gillette in venus
Ne velja na brivske nastavke.

izdelki head & shoulders, 
herbal essence in pantene



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec vzorec

izdelki head & shoulders, 
herbal essence in pantene

brivniki in brivska kozmetika gillette in venus
Ne velja na brivske nastavke.



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-30% -20%

damski vložki in 
ščitniki libresse

damski vložki in ščitniki 
always in naturella (super&hiper)



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec vzorec

damski vložki in ščitniki always in naturella 
(super&hiper)

damski vložki in ščitniki libresse



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-30%

izdelki violeta



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo 
in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Popust velja za količine, običajne za 
gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec

izdelki violeta



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-30% -25%

SUPER & HIPER

izdelki zewa izdelki pampers



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec vzorec

izdelki pampers izdelki zewa



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-25%

otroška hrana lino



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo 
in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Popust velja za količine, običajne za 
gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec

otroška hrana lino



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-40%

detergenti jar
za strojno pomivanje posode

in mehčalci lenor
1380 ml, 1420 ml ali 1800 ml



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo 
in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Popust velja za količine, običajne za 
gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec

detergenti jar
za strojno pomivanje posode

 in mehčalci lenor
1380 ml, 1420 ml ali 1800 ml



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-50%

osvežilci bref  
in izdelki somat



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo 
in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Popust velja za količine, običajne za 
gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec

osvežilci bref  
in izdelki somat



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-40%1 + 1
GRATIS

čistila in osvežilci wc netčistila ajax



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec vzorec

čistila in osvežilci wc net čistila ajax



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-40%

detergent dash 
in ariel
v prahu 2,6 kg, tekoči 2,2 ali 1,925 l 
ali kapsule 23 ali 26 kosov



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo 
in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Popust velja za količine, običajne za 
gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec

detergent dash in ariel
v prahu 2,6 kg, tekoči 2,2 ali 1,925 l 
ali kapsule 23 ali 26 kosov



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-40%

izdelki persil in silan



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo 
in se izključujejo z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu Znižano. Popust velja za količine, običajne za 
gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec

izdelki persil in silan



Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

Kupon velja od 24. 6.  do 14. 7. 2021.
1 kupon velja za 1 nakup. Popust se obračuna pri blagajni.

-32% -25%
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čistila cillit bang insekticidi in repelenti raid spray-i in autan



Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

Kupon je veljaven 1x v času od 24. 6. do 14. 7. 2021. Popust se obračuna pri blagajni s kuponom iz originalne 
tiskovine in ob predložitvi Pika kartice. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z vsemi 
preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami. Ne velja za izdelke v projektu 
Znižano. Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo in v okviru razpoložljivega asortimana in zalog 
posamezne prodajalne. Kupona ni možno uporabiti pri obročnem načinu odplačevanja in ne velja za nakupe 
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Vse slike so simbolne. Kupon velja v živilskih prodajalnah Mercator in 
franšizah ter spletni trgovini razen če na kuponu ni drugače navedeno.

vzorec vzorec

insekticidi in repelenti raid spray-i in autan čistila cillit bang



kupone lahko koristite 
tudi v spletni trgovini
1. korak - Vnos izdelka s Pika kuponom v košarico
2. korak - Pri pregledu košarice vnos kode s kupona v označeno polje 
   (v tem primeru KUPON-PAMP14)
3. korak - Klik na gumb »Potrdi«

Popust iz izbranega kupona bo ob vnosu kode obračunan le uporabniku, 
ki ima s svojim profilom povezano svojo Pika kartico.



Vse cene so v EUR z vštetim DDV. Slike so simbolne. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. Produkcija Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana (junij, 2021).

Skenirajte kodo,  
ko kupcu podelite knjižico.

vzorec


