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Ponudba velja od 7. 5. do 6. 6. 2020 oz. do odprodaje zalog.

preverite 
nove pika 
popuste



M
er

ca
to

r, 
d.

 d
., 

D
un

aj
sk

a 
10

7,
 1

0
0

0
 L

ju
bl

ja
na

novo: v mesecu maju 
za vas uvajamo pin 
kodo na pika kartici!
Na mesečnem obračunu v mesecu aprilu ali prek 
direktne pošte smo vam poslali PIN kode za vaše 
kartice Pika. PIN je od 11. maja 2020 dalje obvezen 
za nakupe s Pika kartico nad 25 EUR in za Pika 
nakupe na obroke. Prejeti PIN lahko brezplačno 
zamenjate prek aplikacije MOJ M ali s klicem na 
080 20 80 s svojega mobilnega telefona, če je 
evidentiran med Pika podatki. Zato je dobro, da 
uredite svoje Pika kontaktne podatke. PIN je osebna 
varnostna koda vaše Pika kartice – zapomnite si jo 
in je ne hranite v bližini svoje kartice.

Obveščamo vas tudi o spremembi Splošnih določil za izdajanje in 
uporabo bonitetne oziroma plačilno-kreditne Pika kartice. Zaradi 
uvedbe PIN kode se spremenijo določila v naslednjih členih omenjenih 
določil:

v 3. členu se doda
Skupaj s plačilno-kreditno Pika kartico izdajatelj imetniku pošlje tudi PIN 
- osebno identifikacijsko številko za uporabo kartice. 

5. člen
Pri nakupu s plačilno-kreditno kartico Pika na prodajnem mestu imetnik 
kartice vstavi ali približa kartico POS terminalu in vnese svojo osebno PIN 
številko. Imetnik prejme dokazilo o nakupu (račun), ki ga zadrži za svojo 
evidenco. Račun lahko imetnik prejme bodisi v papirni bodisi virtualni 
obliki. Z vnosom PIN številke ali ob brezstičnem nakupu imetnik kartice 
soglaša z izvedbo transakcije in jamči, da je znesek na dokazilu pravilen, 
in ga bo poravnal v skladu s temi določili. V primeru nakupa na obroke je 
vnos osebne PIN številke obvezen in dokazilo o nakupu (račun) pomeni 
podpisano pogodbo o prodaji blaga na obroke.
PIN številke ni potrebno vnašati do zneska transakcije, ki ga določajo 
mednarodni kartični sistemi, in je objavljen na spletnih straneh izdajatelja. 
V določenih primerih POS terminal zahteva vnos PIN številke ne glede na 
znesek nakupa.

v 6. členu se doda
Vsaki dodatni kartici se izda edinstvena PIN številka. 

v 10. členu se doda
Imetnik mora izgubo ali krajo kartice takoj sporočiti izdajatelju na 
telefonsko številko 080 20 80 in s pisno izjavo na naslov izdajatelja ali 
na info@mercator.si potrditi preklic ter naročiti izdajo nove kartice. Enako 
velja tudi, če sumi, da je z njegovo PIN številko seznanjena nepooblaščena 
oseba. Za menjavo in posredovanje nove PIN številke po pošti se lahko 
zaračunajo stroški po veljavnih Stroških poslovanja Pika kartice.

v 12. členu se doda
Neizpolnjevanje obveznosti skrbnega ravnanja s kartico, PIN številko in 
s podatki, ki so zapisani na kartici, se šteje za malomarnost imetnika 
kartice.

Spremembe v navedenih členih so veljavne od 1. maja 2020 dalje. 
Celotna Splošna določila so objavljena na www.mercator.si.



59  99
99,99

Tobogan
200 x 140 x 110 cm, nosilnost  

do 50 kg, drsni del 200 cm
V HIPERMARKETIH

13  19
   21,99

Tobogan
mini, 117 x 44 x 63 cm, nosilnost  25 kg

V HIPERMARKETIH

-40% -40%

Akcija velja v živilskih prodajalnah in franšiznih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega asortimana posamezne prodajalne. Predvidena je za prodajo količin, ki so običajne za gospodinjstvo. Popust velja za 
blago na zalogi in ne velja za pravne osebe. Popust se obračuna pri blagajni. Popusti se ne seštevajo, če je izdelek v tedenski akciji, velja višji popust. Popust ne velja za izdelke v projektu Znižano. 

Ponudba velja od 6. 5. do 2. 6. 2020 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-30%

-40%
CENA S 

PIKA KARTICO 
SAMO

0,99 €
(REDNA CENA 1,49 €)

DARILO

50 PIK
+

7 KUPONOV 
UGODNOSTI

ZAKLADNICA IDEJ
za čarobno pomlad

Seti za  
ustvarjanje

več vrst, 8+ 
V HIPERMARKETIH

-20%

Lončki in skledice
več vrst

119  99
   199,99

Stoječi 
sesalnik Rowenta

 2V1, RH6756WO
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

   Brisače Home
več vrst

13  49
   17,99

Zbirka popularnih iger:
Dirka z žabami, Potovanje skozi štiri letne čase, 

Človek ne jezi se, Prebrisani zajčki in Črni Peter, 4+
V HIPERMARKETIH 

-25%

-40%

4  79
   7,99

Baterijski vložki Varta 
energy, AAA, 10/1 ali AA, 10/1

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-30%

6  99
  9,99

Led žarnice Osram
A 60=9, 5W/827, 3/1

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-30%

A+
energijski

razred

51  99
79,99

Igralna hiša za otroke
vel.: 106 x 98 x 90 cm, 2+

V HIPERMARKETIH

-35%



Ponudba velja od 7. 5. do 6. 6. 2020  
oz. do odprodaje zalog v spletni trgovini. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 5. do 6. 6. 2020  
oz. do odprodaje zalog v spletni trgovini. Slike so simbolične.

-25%

Parna postaja 
GC9670/50

neprekinjena para 160 g/min • sunkovit 
izpust pare 550 g • optimalna kombinacija 

pare in temperature • Senzor DynamiQ 
samodejni izpust pare med premikanjem 

likalnika

337  49
449,99

Moj prvi 
album

moder ali roza

-40%

11  99
19,99

Navdihujoče 
misli za 
tekače

-49%

7  50
14,95

IZBRANI IZDELKI 
BLAGOVNE ZNAMKE 

-20%

Škarje za živo mejo 
XYHT260B
moč 0,75 kW • hitrost motorja 
7.500 obr./min. • premer reza do 23 mm

87  99
109,99

-20%

UGODNOST VELJA

WWW.MTEHNIKA.SI
ZA SPLETNE NAKUPE NA

V kolikor bodo odprta fizična prodajna mesta,

ugodnosti veljajo tudi tam.

UGODNOST VELJA

 NA WWW.DZS.SI
ZA SPLETNE NAKUPE

V kolikor bodo odprta fizična prodajna mesta,

ugodnosti veljajo tudi tam.



Z nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici od 4. do 31. maja 2020 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). 
Ko zberete 30 točk, prejmete kupon za 10-odstotni popust na en celoten nakup, ki ga lahko unovčite med 1. in 30. junijem 2020. 
Več na www.mercator.si.

BONUS

30 točk  
= 

10 % popust

zbirajte točke
in si znižajte 
vrednost 
nakupa

Ponudba velja od 7. 5. do 6. 6. 2020  
oz. do odprodaje zalog v spletni trgovini. Slike so simbolične.

OB NAKUPU 

IZDELKA VPIŠI 

PROMOCIJSKO 

KODO PIKA-40

OB NAKUPU 

IZDELKA VPIŠI 

PROMOCIJSKO 

KODO PIKA-50

-35%

Tekaški copati 
Salomon
Sense Ride 3, 
moški ali ženski

84  49
129,99

-40%

Pohodniški nahrbtnik
Scout Vario CT., 50 l 33,59 €,  

redna cena: 55,99 € ali
Scout Vario CT., 60 l 39,59 €,  

redna cena: 65,99 €

-50%

 

Pohodniške
palice Mck Logo

17  99
35,99

OB NAKUPU 

IZDELKA VPIŠI 

PROMOCIJSKO 

KODO PIKA-35

V kolikor bodo odprta fizična prodajna mesta,

ugodnosti veljajo tudi tam.

UGODNOST VELJA

WWW.INTERSPORT.SI
ZA SPLETNE NAKUPE NA

Imetnik Pika kartice lahko pisno zahteva prepoved uporabe osebnih podatkov za namene ciljnega trženja. To nam sporočite na naslov Mercator, d.d., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana 
ali na info@mercator.si. Pikini popusti se obračunajo pri blagajni in veljajo ob nakupu s Pika kartico (če ni navedeno drugače), pri čemer so do popusta upravičeni vsi imetniki Pika kartice, ki ob tem pridobijo bonitetne 
pike. Število pridobljenih bonitetnih pik je odvisno od končne vrednosti nakupa. Ponudbe veljajo do prodaje zalog. Za dodatne informacije obiščite www.mercatorpika.si ali pokličite brezplačno številko 080 2 080.


