
Supermarket
Ivančna Gorica
DELOVNI  ČAS:

od ponedeljka do sobote 
od 7.00 do 2 1.00 ure

popusti
do50 %

Ponudba izdelkov velja  od  27. 1.  do  2.  2.  2022.

BREZPLAČNO TESTIRANJE 
NA COVID TOČKI PRED CENTROM

VEČ SE
SPLAČA
OB NAKUPU
2 KOS ALI VEČ

-30%

199
2,85

Kava Barcaffé
Classic, mleta, 200 g

-20%

549
6,89

Trajno Alpsko mleko 
3,5 % m. m., polnomastno, 1 l, 6 kos 

Ljubljanske mlekarne

5  99
Pečenice 

cena za kg

POSEBNA
PONUDBA

MESNICA
LASTNA 

PRIPRAVA

Mandarine
polne

vitaminov

-50%

099
1,99

Mandarine 
cena za kg



Akcija v Supermarketu Ivančna Gorica velja od 27.1. do 2.2. 2022, za omejene količine blaga. oz. do odprodaje zalog. 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. 

MOJ KUPONČEK: Popust ne velja za akcijske cene izdelkov (izdelki iz akcijskega kataloga, izdelki s ponudbo gratis, več je ceneje ali na skupine izdelkov s popusti). Popusti se med seboj ne seštevajo in se 
izključujejo s preostalimi kuponi za popust.  Pri enem nakupu lahko kupec, fizična oseba, ne pa tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, unovči le en kupon. Informacijo o izdelkih, ki so izločeni 
iz konkretnega popusta, in o pogojih za unovčenje kupona dobite na prodajnem mestu ali na številki 080 20 80.
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.

boljši, lepši, sodobnejši
supermarket ivančna gorica

Prislužili ste si 10% popust  

za celotni nakup!Prislužili ste si 10% popust  

za celotni nakup!

10 % 
popust  
na celoten nakup
od ponedeljka do srede

Kupon prejmete v Supermarketu Ivančna Gorica od ponedeljka do srede, ob nakupu nad 30 EUR. 
Unovčite ga enkrat od ponedeljka do srede v naslednjem tednu.*

moj kuponček

-50%

224
4,49

Toaletni papir
Paloma exclusive

tiskan in parfumiran, 
3 slojni, 10 kos

-11%

079
0,89

Pšenična bela 
moka Mercator 

Tip 500, 2 kg

Ponudba izdelkov velja  od  27. 1.  do  2.  2.  2022.

-50%

749
14,99

Detergent za pranje 
perila Persil 

gel 2 L za 40 pranj, 
2,34 kg za 36 pranj 

ali kapsule 22/1, 26/1, 
več vrst


