Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 2020 oz. do odprodaje zalog.

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

preverite
nove pika
popuste

-85%

v najboljši
družbi
z vrhunskimi
kozarci vivo
Zbirajte e-nalepke ali običajne nalepke od 3. 9. do 31. 12. 2020.
Nalepke za popust na izdelke unovčite vse do 9. 1. 2021.
Več na www.mercator.si.

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

z unovčenjem
e-nalepk
ali običajnih
nalepk

Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 2020
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-20%
-34%

Izbrane testenine Pasta Zara

500 g, jušne zvezdice Stelle, špageti št. 3,
peresniki Penne Rigate 49, polžki Chifferi Rigati 55
ali Metuljčki Farfalle 31

Kava Santana

Brasil, mleta, 100 g ali 250 g

-15%
Vsi riži Riso Scotti

več vrst

-30%
-25%
Izdelki
Elmex za
nego ust
več vrst

-25%
Izdelki Kotex

več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

2 37
3,39

Deodorant
Rexona
več vrst

-25%
Izdelki za nego
las Gliss

več vrst

-40%
Detergent
Weisser Riese,

za pranje perila,
več vrst

-30%
Izdelki
Frosch

več vrst

-35%
Detergent Jar

za strojno pomivanje
posode, več vrst

-30%

4 89
6,99

Perlice Silan Magic

več vrst, 230 g

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 7. 9. do 6. 10. 2020
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-33%

-20%

Pametna ura Active 2

Tizen OS 4.0 • pomnilnik 4 GB, 768 MB
RAM • srčni utrip, merilnik pospeška,
gyro, srčni utrip, barometer

Prenosnik 17-CA1016NM
R3-3200U

Galaxy Active 2 44 alu

43,9 cm 8 GB

219,99 €, redna cena: 319,99 €

Galaxy Active 2 40 alu

17,3“
diagonala

199,99 €, redna cena: 299,99 €

Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 2020
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

pomnilnik
DDR4

256 GB
SSD
disk

AMD Ryzen™ 3 3200U z grafično kartico
AMD Radeon™ Vega 3
Windows 10
home 64 slo/ang

527 99
659,99

s pika kartico na počitnice
s kompasom in m holidays!
S Pika kartico prihranite na vsakem koraku, tudi v poslovalnicah Kompas
in M holidays. Preverite možnosti plačila ter številne ugodnosti
za imetnike Pika kartice, kot so: zbiranje in unovčevanje
pik ob nakupu v Kompasu in M holidays, možnost
plačila na do 12 obrokov in razne dodatne
mesečne ugodnosti za imetnike Pika kartice.

-34%

-50%

Ozdravite

Dejavnosti za deževen dan

29,00

19,99

19 00

9 99

*ugodnost
meseca septembra:
V obdobju 7.9.-6.10.2020
vsi imetniki Pika kartice ob nakupu
aranžmaja v organizaciji Kompas d.d.
prejmete

20 eur popust

-20%

na rezervacijo!

do 12
obrokov

Več informacij vs Pika
poslovalnciah
Kompas in M holidays,
kartico
na www.kompas.si in www.mholidays.si.

DODATNI POPUST
ali -50%)
na že znižane (- 30%
ICE IN VREČKE
NAHRBTNIKE, PERESN

*Ugodnost velja za vse nove rezervacije aranžmajev, katerih organizator je Kompas, d.d., ob
predložitvi Pika kartice. Popusti se med seboj ne seštevajo. Ponudba je omejena in velja od
7.9. do 6.10.2020.
Več informacij v poslovalnicah Kompas in M holidays, na www.kompas.si in www.mholidays.si.

Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 2020
Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 2020
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Boutique Hotel

-30%

Ženske tekaške
pajke Stacy ali
maja Ondala,

Moške tekaške
pajke Striker ux
ali maja Aimo,

več barv
pajke: 33,59 €,
redna cena: 47,99 €
maja: 27,99 €,
redna cena: 39,99 €

več barv
pajke: 34,99 €,
redna cena: 49,99 €
maja: 19,59 €,
redna cena: 27,99 €

DOBRNA****

-35%

Pika cena:
že od 71,00 eur
Dvoposteljna soba
SUPERIOR
redna cena 110 eur

Pohodne
palice

20,99 €,
redna cena:
29,99 €

Termin bivanja: 7.9. – 06.11.2020
Dolžina bivanja: min 2 noči

Pohodniški nahrbtnik Futura

24 l, več barv
82,49 €,redna cena: 109,99 €

-20%
Tekaški copati
Gel Sonoma 5 GTX
moški ali ženski
79,99 €, redna cena: 99,99 €

Doplačila:
enkratna prijavnina 1,50 eur za čas bivanja / turistična taksa 2,50 eur po osebi na dan / single use
35,00 eur po osebi na dan / polpenzion 15,00 eur po osebi na dan (v hotelu Vita ali hotelu Park)
Ugodnosti in popusti za otroke: Po rednem hotelskem ceniku.
Informacije in rezervacije: Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, T: 080 22 10 / E:info@terme-dobrna.si

30 točk
=
10 % popust

BONUS

Z nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici od 1. do 30. septembra
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. oktobrom 2020. Več na www.mercator.si.

zbirajte točke
in si znižajte
vrednost
nakupa

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

-25%

Vsebina ponudbe:
• namestitev v novem 4* BOUTIQUE HOTELU DOBRNA
(Dvoposteljna soba SUPERIOR, DELUXE ali PREMIUM)
• nočitev z zajtrkom,
• najem kopalnega plašča v času bivanja,
• možnost kopanja v termalnih bazenih hotela Vita,
• brezplačen wi-fi in parkiranje.

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.

