- 63 %

sveže se
v tupperware posodi
vedno prileže
Zbirajte e-nalepke ali običajne nalepke od 21. 1. do 6. 5. 2021.
Nalepke za popust na izdelke unovčite vse do 12. 5. 2021.

Mercator, d. d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana

z unovčenjem e-nalepk
ali običajnih
nalepk

Preproste in
trajnostne rešitve
- Tupperware
V podjetju Tupperware so že več kot 70 let predani
ustvarjanju pozitivnega vpliva na svet.
To počnejo s svojimi izdelki, s katerimi pomagajo ljudem
zmanjšati njihov vpliv na okolje z uporabo preprostih in
trajnostnih rešitev za večkratno uporabo, ki zmanjšujejo
količino plastike in odpadne hrane.

Uporaba in
vzdrževanje
izdelkov Tupperware
v naši ponud bi:
Varno za
pomivalni stroj.

Ni primerno
za uporabo
v zmrzovalniku.

Ni primerno
za uporabo
v mikrovalovni
pečici.

Ni primerno
za uporabo
v pečici.

500 ml

Prihranite

800 ml

33 %

240 ml

Set malih
posod
3 kosi

za 15 nalepk:

14,99 eur

Redna cena: 22,40 eur

Prihranite

56 %

Kar vam je ostalo,
lahko shranite
v hladilnik.

Prihranite

54 %

Mešajte,
stepajte in
merite sestavine

Ima:
• merilno lestvico
• vetrnico za mešanje

Skledica

Magic mixer Easy

za 15 nalepk: 14,99 eur

za 15 nalepk: 7,99 eur

3 kosi, 550 ml

Redna cena: 34,50 eur

Prihranite

49 %

250 ml

Redna cena: 17,40 eur

Za optimalno
shranjevanje in
ohranjanje svežine
sadja in zelenjave
• valovito dno
za odtekanje
kondenzirane vode

Posoda za hladilnik
Fridgesmart
1,6 l

za 15 nalepk: 12,99 eur
Redna cena: 25,50 eur

Prihranite

59 %

Ročaj omogoča
dober oprijem
sklede.

Pokrov hermetično
tesni in ne prepušča
zraka in vlage.

Prihranite

55 %

Skleda Junior

Skleda Junior

za 15 nalepk: 8,99 eur

za 15 nalepk: 12,99 eur

1,4 l

Redna cena: 22,00 eur

2,75 l

Redna cena: 28,90 eur

Prihranite

55 %

Pladenj za torte in slaščice
s pokrovom

za 15 nalepk: 39,99 eur
Redna cena: 89,70 eur

Poskrbite za brezskrben
prenos torte ali slaščic.

• višina do 14 cm in premer do 28,5 cm
• pokrov z vgrajenim ročajem in 2 zaklepoma
• podstavek z 12 oznakami za razrez torte

Izberite večkratno uporabo
namesto enkratne.
Priročna eko steklenica iz plastike v rumeni in modri barvi je idealna, da jo
vzamete s seboj na športno dejavnost, v šolo, fakulteto ali službo.
Za na pot si pripravite svojo pijačo in se izognite odpadkom zaradi plastenk za
enkratno uporabo.

Prihranite

47 %

Prihranite

63 %
Eko
plastenka

500 ml,
rumena ali modra

za 15 nalepk: 4,99 eur
Redna cena: 13,50 eur

Za mrzle in negazirane pijače. Ne uporabljajte za
gazirane pijače ali z napravami za gaziranje.

Pokrov za
lažje pitje

Eko plastenka Lev
350 ml

za 15 nalepk: 4,99 eur

Redna cena: 9,50 eur

Za mrzle in negazirane pijače. Ne uporabljajte za
gazirane pijače ali z napravami za gaziranje.

Organizirajte spletno
predstavitev Tupperware in
si pridobite možnost nakupa
izdelka Mandochef mini po
posebni ceni.
Povabite svoje prijatelje na spletno predstavitev izdelkov Tupperware, na kateri bodo
Tupperwarovi predstavniki poskrbeli za predstavitev in vse podrobnosti. Če bodo na
spletni predstavitvi vsi vaši prijatelji skupaj opravili nakup v vrednosti 110 €, boste
lahko izdelek Mandochef mini kupili po posebni ceni.*
Če želite izvedeti več o posebni ponudbi, preverite na:
https://www.tupperware.si/kontaktirajte-nas ali e-mail: dirindar.doo@siol.net in
makra.international@amis.net.

Mandochef mini

19,90 €
Hiter, gladek in natančen
kuhinjski rezalnik, ki ste
si ga vedno želeli!

* POSEBNA

PONUDBA
le za gostiteljice
Tupperware

T OP

prodajni izdelek
Tupperware
* Na voljo za vsako gostiteljico, ki ima ta Tupperwarov letak/kupon in na spletni predstavitvi doseže skupni znesek
naročila najmanj 110 EUR. Ponudba velja od 21. 1. do 6. 5. 2021. Več podrobnosti o izdelku najdete v trenutno veljavnem
Tupperwarovem katalogu, dosegljivem tudi na spletni strani: www.tupperware.si.

Nepogrešljive
posode Tupperware
samo v Mercatorju
Z zbiranjem e-nalepk ali običajnih nalepk

Prvo nalepko vam podarimo!

Za vsakih 5 evrov nakupa prejmete e-nalepko na svoji Pika kartici ali
običajno nalepko. Za nakup enega izdelka s popustom je treba zbrati
15 nalepk.
E-nalepke (na Pika kartici) ali običajne nalepke prejmete ob nakupu v
vseh živilskih prodajalnah Mercator, franšiznih prodajalnah in M Tehniki.
Ob nakupu izbranega izdelka Tupperware sporočite pri blagajni, katere
nalepke zbirate in jih želite unovčiti (e-nalepke na svoji Pika kartici ali
zbrane običajne nalepke na svojem kartončku).
E-nalepke ali običajne nalepke lahko zbirate od 21. 1. do 6. 5. 2021, unovčite
pa jih lahko do 12. 5. 2021. E-nalepke se po končnem datumu na vaši Pika
kartici izbrišejo. Stanje e-nalepk bo navedeno tudi na računu.
• Vnaprej se pri blagajni odločite, katero vrsto nalepk boste zbirali: ali e-nalepke na svoji Pika kartici ali običajne
nalepke. Nalepk različnih vrst ni možno kombinirati, seštevati ali pri blagajni zamenjati iz e-nalepk v običajne ali
obratno.
• Več informacij o podeljevanju in zbiranju e-nalepk ali običajnih nalepk na www.mercator.si.
Obstaja možnost, da bo določen izdelek pred potekom akcije razprodan, zato se za nakup odločite pravočasno.
Izdelki so nabavljeni izključno za namen te aktivnosti in ne bodo na voljo po njenem zaključku. Akcija je namenjena le
fizičnim osebam in ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike (d. o. o., s. p. idr.). Popusta za izdelke programa
zvestobe ni mogoče uveljaviti hkrati s popustom za celotni nakup, Pika kupone, popustom za izbrane izdelke ali
katerim koli drugim popustom. 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 (januar 2021).

Zbirajte običajne nalepke na kartončku
od 21. 1. do 6. 5. 2021.
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• Izpolnjen kupon z nalepkami pri blagajni predložite za nakup
izdelka Tupperware s popustom.
• Nalepk in izpolnjenega kupončka ni mogoče zamenjati za denar.
• Običajne nalepke se podeljujejo za vsakih 5 evrov tudi v spletni
trgovini Mercator.
• Število pridobljenih običajnih nalepk bo vidno na koncu računa.
• Seznam trgovin, v katerih lahko zamenjate nalepke za popust pri
nakupu izdelkov Tupperware, najdete na www.mercator.si.

