povezujemo

najboljše
za najboljše sosede

E

VZOREC KNJIŽIC

unovčite pike
in še več
prihranite!
Ideje za super nakupe,
ob unovčenju pik.

Aktivnost poteka od 1. 7. do 31. 7. 2021.

spoštovani kupci !
Pred vami je knjižica 21-tih kuponov. Ponudba na kuponih velja le ob predložitvi
Pika kartice in unovčitvi določenega števila pik. Vsakega med njimi lahko
uveljavite le za en izdelek. Unovčene pike se obračunajo kot popust od redne
cene. Popust velja od 1. 7. do 31. 7. 2021.
Več informacij na www.mercator.si ter na brezplačni telefonski številki 080 2080.		

										

Želimo vam prijetne nakupe.

unovčite pike

pridobite višji popust
kot pri bonitetni lestvici

HIPER

Napihljiv SUP
Set Hydro-Force
vel.: 305 x 84 x 12 cm

Ob unovčenju 50 pik

249,99

Set vsebuje:
• sup
• vesla
• ročno črpalko
• obliž za krpanje
• odstranljivo plavut
• sedež
• naslon za noge
• max. nosilnost: 120 kg
• teža deske: 11,9 kg

1 kupon velja za 1 izdelek.

POPUST: 37 %
Redna cena: 399,99 €

Z nakupom prihranite 150,00 €

vzorec

HIPER
Kovinski okvir ima
korozijsko zaščito,
zato je odporen
na temperaturna
nihanja ali vlago

Bazen Power
Steel Swim Vista
vel.: 488 x 122 cm

Ojačan stranski
material Tritech
je sestavljen iz 2
PVC plasti
Vgrajeni ventil
omogoča, da
se bazen
izprazni hitreje
Vodni volumen
bazena je
19.480 l.

488 cm

Ob unovčenju 60 pik

459,99

POPUST: 38 %
Redna cena: 749,99 €

Set vsebuje:
• bazen
• črpalko s filtrom (220-240V)
• varnostno lestev
• pokrivalo
• razpršilnik ChemConnect.
1 kupon velja za 1 izdelek.

Z nakupom prihranite 290,00 €

vzorec

HIPER

Bazen
Steel Pro MAX
vel.: 366 x 76 cm

366 cm
Ob unovčenju 40 pik

119,99

POPUST: 36 %
Redna cena: 189,99 €

Z nakupom prihranite 70,00 €
Set vsebuje:
• bazen
• črpalko s filtrom (220-240V).
1 kupon velja za 1 izdelek.

vzorec

IZBRANI HIPERMARKETI

Napihljiv čoln
Hydro-Force
vel.: 307 x 126 cm

Set vsebuje:
čoln, vesla, nožno črpalko,
obliž za krpanje.

Na voljo v Hipermarketih Kranj Primskovo,
Maribor Tabor, Maribor Pobrežje, Ljubljana
Šiška, Ljubljana Rudnik, Ljubljana Šmartinska,
Celje, Velenje, Nova Gorica Kromberk in Koper.

Ob unovčenju 30 pik
• največje število oseb:
3 odrasli + 1 otrok
• največja obremenitev: 270 kg
• 3 zračne komore
• ventili za hitro prezračevanje
• robusten ročaj
• vsestranski jermen z vgrajenimi
prehodi za vrv

54,99

POPUST: 38 %
Redna cena: 89,99 €

Z nakupom prihranite 35,00 €

• napihljiva tla za večje udobje
• integrirani ročaji in spone
• trpežen vinil 0,47 mm
1 kupon velja za 1 izdelek.

vzorec

HIPER
• brezžični visokozmogljivi
sesalnik za vse tipe tal
• zmogljiva Bosch Lithium-Ion
baterija do 20W max

Akumulatorski
sesalnik,
Athlet BBH85B2

• čas delovanja do 45 min

Ob unovčenju 40 pik

169,99

POPUST: 31 %
Redna cena: 246,99 €

Z nakupom prihranite 77,00 €

vzorec
1 kupon velja za 1 izdelek.

HIPER

Sesalnik Rowenta
RH9879WO

Ob unovčenju 50 pik

249,99

POPUST: 28 %
Redna cena: 349,99 €

Z nakupom prihranite 100,00 €
• motor DigitalForce s sesalno
močjo 130 zračnih Wattov
• močna drsna baterija 25,2 V
za do 45 minut avtonomije pri
uporabi sesalnika v načinu Eco.
1 kupon velja za 1 izdelek.

vzorec

HIPER

Sesalnik Gorenje
SVC216FMLW

Ob unovčenju 40 pik

99,99

POPUST: 50 %
Redna cena: 199,99 €

Z nakupom prihranite 100,00 €
• motor Up 2 v 1
• moč 21,6V
• turbo krtača z motorjem
• Hepa filter
• konstantna učinkovitost
1 kupon velja za 1 izdelek.

vzorec

HIPER&SUPER

Čelni infrardeč
termometer
Laica TH1000

Ob unovčenju 30 pik

19,99

• več-funkcijski: meri temperaturo telesa (čela)
in tekočin
• shrani do 10 meritev na vsako vrsto meritev
(telo in tekočine)
• zvočni alarm, ko merjenje temperature čela preseže
37,8 ° C
• certificiran medicinski pripomoček

POPUST: 60 %
Redna cena: 49,99 €

Z nakupom prihranite 30,00 €

• izklop: samodejno, po 60 sekundah neuporabe ali s
pritiskom na tipko “O/I”

1 kupon velja za 1 izdelek.

vzorec

108 cm

• operacijski sistem SAPHI;
• povezljivost: 3× HDMI (ARC), 2× USB, LAN, CI+
reža, satelitski in storitveni priključek, optični avdio
izhod ter izhod za slušalke.

HIPER

TV Philips
43PUS7555/12T

108 cm
43“
diagonala

4K Ultra
HD

G

energijski
razred

Ob unovčenju 60 pik

339,99

POPUST: 20 %
Redna cena: 429,99 €

Z nakupom prihranite 90,00 €

vzorec
1 kupon velja za 1 izdelek.

106 cm
42“
diagonala

FHD
DOSTAVA DO
VAŠIH VRAT.*

G

• priključki: 2× HDMI, 1× USB, 2 x antenski vhod,
AV vhod, Cl reža, izhod za slušalke, SPDIF izhod

HIPER

energijski
razred

Ob unovčenju 50 pik

245,99

TV VOX
42DSQ-GB*

POPUST: 31 %

106 cm

*Več informacij na zadnji strani knjižice oz. na www.mercator.si.

1 kupon velja za 1 izdelek.

Redna cena: 359,99 €

Z nakupom prihranite 114,00 €

vzorec

HIPER

Pralni stroj VOX WM
1275-YTQD*

Ob unovčenju 50 pik

249,99

POPUST: 16 %
DOSTAVA DO
VAŠIH VRAT.*

D

energijski
razred

Redna cena: 299,99 €

do

7 kg 1200

zmogljivost
pranja

15

*Več informacij na zadnji strani knjižice oz. na www.mercator.si.

1 kupon velja za 1 izdelek.

5 let

Z nakupom prihranite 50,00 €

garancije

vzorec

A+

energijski
razred

288 L

prostornina
hladilnega dela

145 L
prostornina
zamrz. dela

DOSTAVA DO
VAŠIH VRAT.*

• notranja LED osvetlitev
• protibakterijska zaščita
• dimenzije (VxŠxG): 1770 x 905 x 595 mm

HIPER

Ameriški hladilnik
VOX SBS 6005 IX E*

364 kWh
letna
poraba

NO
FROST

LED

5 let

zaslon

garancije

Ob unovčenju 60 pik

619,99

POPUST: 27 %
Redna cena: 849,99 €

Z nakupom prihranite 230,00 €

*Več informacij na zadnji strani knjižice oz. na www.mercator.si.

1 kupon velja za 1 izdelek.

vzorec

HIPER

Ležišče Dormeo
Siena 14 V3
vel.: 90 x 200 cm

• jedro iz pene Ecocell® (14 cm)
• zaščita CleanEffect® preprečuje
razvoj bakterij, pršic, mikrobov in
neprijetnih vonjav
• hipoalergena spalna površina
• snemljiva in pralna prevleka z
edinstveno tkanino in zasnovo

Ob unovčenju 40 pik

JAMSTVO

TESTNO
OBDOBJE

LET

NOČI

PODALJŠANO

6

30

111,99

POPUST: 30 %
Redna cena: 159,99 €

Ob unovčenju 40 pik = 30 % POPUST

Z nakupom prihranite 48,00 €

• vel.: 140 x 200 cm, s popustom: 188,99 €, redna cena: 269,99 €
• vel.: 160 x 200 cm, s popustom: 220,49 €, redna cena: 314,99 €
• vel.: 180 x 200 cm, s popustom: 251,99 €, redna cena: 359,99 €
1 kupon velja za 1 izdelek.

vzorec

HIPER

Gaming stol Trust
Ryon GXT 70
rdeče, črne ali bele barve

Ob unovčenju 40 pik
DOSTAVA DO
VAŠIH VRAT.*

• omogoča 360° rotacijo in ima 4 stopnje nastavitve
višine
• ogrodje stola je zasnovano iz kakovostnega lesa
• obložen je z udobnimi blazinami, ki se nahajajo
tudi na naslonjalih za roke
• nameščena so dvojna kolesa, ki zagotavljajo
udobno, tiho in trajno uporabo
• naslonjalo stola je nastavljivo
• stol zdrži do 150 kg
*Več informacij na zadnji strani knjižice oz. na www.mercator.si.

1 kupon velja za 1 izdelek.

139,99

POPUST: 22 %
Redna cena: 179,99 €

Z nakupom prihranite 40,00 €

vzorec

HIPER

6m+

Igrača pametni kuža
sprehajalec Fisher
Price L&L
KLUB

52 Lumpi
točk

OPOZORILO: Ni primerno za otroke
mlajše od 6 mesecev.

Ob unovčenju 30 pik
• načina igre; sedenje in igra
in stanje in hoja
• hojica spodbuja prve korake
in vabi malčka, da se premika
ob zabavnih frazah, glasbi in
pesmicah
• veliko zabavnih fraz, glasba in
pesmice vabijo in nagradijo
še več korakov
• enostaven ročaj in čvrst
podstavek na 4 kolesih
poskrbita, da so malčkovi
koraki malce bolj zanesljiv.

52,49

POPUST: 25 %
Redna cena: 69,99 €

Z nakupom prihranite 17,50 €

vzorec
1 kupon velja za 1 izdelek.

HIPER

8 let+
KLUB

37 Lumpi
točk

Set Hot Wheels
strupena kača

Ob unovčenju 30 pik

37,49

POPUST: 25 %
Komplet vsebuje:
stezo, avtomobilček Hot Wheels in lonček sluzi.
Otroci spustijo svoje vozilo Hot Wheels® skozi strupeno
kobro, iz čigar očes kaplja zelena sluz. Avtomobili, ki
se ne premikajo dovolj hitro, se lahko zataknejo, toda
tisti, ki se pravilno zaženejo, bodo skok s kaskaderjem
opravili skozi sluz in pristali na enem od dveh gumbov,
ki premagata glavnega sovražnika.
1 kupon velja za 1 izdelek.

Redna cena: 49,99 €

Z nakupom prihranite 12,50 €

vzorec

HIPER

3 let+
KLUB

27 Lumpi
točk

Set Barbie

cvetličarka ali zabava s kužkom,
s plastelinom

Ob unovčenju 30 pik

27,74

POPUST: 25 %
Redna cena: 36,99 €

Z nakupom prihranite 9,25 €

vzorec
1 kupon velja za 1 izdelek.

HIPER

Električna zobna
ščetka Oral B PRO
750, CrossAction

Ob unovčenju 30 pik

34,99

S potovalnim etuijem,
bela ali črna barva
• dinamično 3D gibanje
• način za umivanje zob Daily Clean

POPUST: 41 %
Redna cena: 59,99 €

Z nakupom prihranite 25,00 €

• dnevni način čiščenja
• časovnik
• združljiv s široko paleto glav ščetk

1 kupon velja za 1 izdelek.

vzorec

HIPER&SUPER

Smoothie maker
Delimano Joy

Ob unovčenju 30 pik

24,99

POPUST: 16 %
Redna cena: 29,99 €

Z nakupom prihranite 5,00 €

600 W 600 ml. 20.000
prostornina
steklenice

vrtljajev / min

1 kupon velja za 1 izdelek.

brez

BPA

primerno za
pomivanje v
pomivalnem
stroju

vzorec

HIPER&SUPER

Vsi izdelki
Remington

Ob unovčenju 30 pik

25 % popust
vzorec
1 kupon velja za 1 izdelek.

HIPER

Izbrani izdelki Curver
velika plastika

Ob unovčenju 30 pik

30% popust
vzorec
1 kupon velja za 1 izdelek.

Aktivnost unovčevanja pik za izbrane izdelke poteka od 1. 7. do 31. 7. 2021.
Vsak kupon velja le za en izdelek. Popust pripada kupcu ob predložitvi Pika kartice in hkratni
unovčitvi določenega števila zbranih pik. Kuponi se med seboj ne seštevajo in se izključujejo
z vsemi preostalimi kuponi za popust in katerimikoli drugimi popusti in akcijami.
Popust velja za količine, običajne za gospodinjstvo, in v okviru razpoložljivega asortimana
zalog posamezne prodajalne. Na vsakem kuponu je navedeno, v katerih prodajalnah najdete ta izdelek.
Akcija je namenjena le fizičnim osebam in ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike.
Ob nakupu na obroke veljajo pravila obročnega plačevanja s Pika kartico.
Vse cene so v EUR z vštetim DDV. Slike so simbolične. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.
Produkcija Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, Ljubljana (junij, 2021).

dostava do vaših vrat*
1. naročilo
IZDELEK LAHKO NAROČITE
IN PLAČATE V BLIŽNJEM
HIPERMARKETU MERCATOR.

2. plačilo
OB PLAČILU POSREDUJETE
VSE POTREBNE PODATKE ZA
DOSTAVO.

3. dostava
BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VAŠIH VRAT V ROKU
10 DELOVNIH DNI.

*Označeni izdelki niso na voljo v trgovini, pač pa vam jih dostavimo na dom.
Več informacij na www.mercator.si.

