Ponudba velja od 7. 1. do 6. 2. 2021 oz. do odprodaje zalog.

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

preverite
nove pika
popuste

Bodite pozorni na uravnoteženo prehrano, zato se
odločite za živila z manj sladkorja, soli, maščob in več
vlaknin, vitaminov ter mineralov. Od naših nakupnih
navad je odvisno, kako aktivno in zdravo družbo bomo
oblikovali v prihodnosti. Zaupamo v dobre zgodbe.
Več na: www.mercator.si

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

odločimo se za
uravnoteženo prehrano

Ponudba velja od 6. 1. do 2. 2. 2021
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-25%
Izdelki za ustno nego Elmex

več vrst

-25%

-20%

Izdelki Johnson’s baby

Izdelki Neutrogena

več vrst

več vrst

-40%
Izdelki Fresh&Clean

več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-30%
Kava
Santana
Brasil

-30%

-20%

100 g, 250 g
ali 500 g

Izdeki
Fa*

Izdelki
Schauma

več vrst

za nego las ,
več vrst

*Ne velja na trda i
n tekoča mila.

-20%

2 22
2,79

Marmelada
Belsad

mešana ali marelica, 700 g

-25%
Gel Palmolive

za prhanje, več vrst,
500 ml ali 700 ml

-20%

-25%
Izdelki
Glade

več vrst

-20%

2 85
3,79

Riž Scotti

Gel Old Spice

več vrst,
500g in 1kg

za prhanje, več vrst, 400 ml

-50%

8 49
16,99

Detergent Somat

za strojno pomivanje posode, All in 1
65 tablet ali All in 1 Lemon 2 x 630 ml
za 70 pranj

-40%
Detergent Jar

za strojno pomivanje posode,
več vrst

-40%
WC osvežilec
Domestos Power 5,

več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-30%
Izdelki Erdal

več vrst

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. 1. do 6. 2. 2021
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

www.mtehnika.si*
* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,
kjer je možen nakup teh izdelkov.

TOPLOTNA
ČRPALKA

-25%

-20%

Sušilni stroj WTR85V11BY

A++

energijski
razred

65 dB
glasnost

do

8 kg

zmogljivost
sušenja

• AutoDry sušenja, SensitiveDrying sistem mehko in
enakomerno sušenje • EasyClean ﬁlter enostavno čiščenje
ﬁltra • LED zaslon 24 ur zakasnitev vklopa

499 99

5 let

Bosch
garancija

669,99

Vrtalnik/vijačnik HP457DWEX4

• akumulatorski udarni • 2 bateriji 1,3 Ah 18 V
• polnilnik • s priborom • v kovčku

239 99

299,99

Ponudba velja od 7. 1. do 6. 2. 2021.
Slike so simbolične.

Potujemo modro in varujemo zeleno.
Pri nas vas čaka najbolj modra ponudba, ne pozabite pa tudi na možnost plačila na do 12 obrokov ter vse ostale ugodnosti za imetnike Pika kartice.

Vabljeni na Mediteran v letu 2021!
Pomladno sonce

KANARSKIH OTOKOV
Z direktnim letom iz Ljubljane!
Odhodi: 21.2., 28.3.2020

-60

Čas potovanja: 7 dni / 6 noči
Storitev: 6 x polpenzion v dvoposteljni sobi v hotelu 4* + letalski
prevoz iz Ljubljane + vodeni ogledi po programu
*REDNA CENA na osebo: že od 1.059 EUR

*Pika cena na osebo: že od

999 eur

Čas za prijavo: do 15.1.2021 oz. do zasedenosti prostih mest.
Najmanjše število potnikov: 25

POLETJE 2021

NA KOSU

Otok Kos - Hotel Asteras Resort 4*

-180

Odhodi: vsako sredo od 9.6.2021 do 29.9.2021
Storitev: 7 x vse vključeno (all inclusive) v dvoposteljni sobi +
letalski prevoz iz Ljubljane
*REDNA CENA na osebo: že od 769 EUR

*Pika cena na osebo: že od

659 eur

OTROŠKI PAVŠAL: otrok do 12 let z dvema odraslima 299 EUR!
*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od termina bivanja. Obvezno doplačilo: turistična
pristojbina (na kraju samem).
Več informacij o ponudbah, kaj cena vključuje/ne vključuje, popusti in doplačila ter podrobnejši opisi so vam na voljo v poslovalnicah Kompas in M holidays, na www.kompas.si in www.mholidays.si. Splošni pogoji so sestavni
del programa/pogodbe. Navedeni popusti veljajo samo ob predložitvi Pika kartice. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 1. do 6. 2. 2021
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 1. do 6. 2. 2021.
Slike so simbolične.

Hotel Vila HIGIEA****
ali Hotel VITA****

-17%

5-dnevni zdravstveni
protibolečinski program:

-69%

-30%

Naravna
lepota

Hrana kot
zdravilo

8 99

6 90

29,95

9,90

www.dzs.si*
* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,
kjer je možen nakup teh izdelkov.

Termin bivanja: 7.1. – 28.2.2021
Dolžina bivanja: 5 noči

5-dnevni zdravstveni protibolečinski program:
• 5x polpenzion,
• kopanje v termalnem bazenu,
• protibolečinske zdravstvene terapije za lajšanje bolečin*:
- fango obloga (20 min) 2x,
- delna terapevtska masaža (20 min) 2x,
- K-Laser za globinsko pregrevanje in regeneracijo tkiv 2x,

-20%
Izdelki
Avery
Zweckform

• BREZPLAČNA kopel v naravni termalni vodi (20 min) 1x.
*v vratu ali križu, v kolenu ali kolku, pri revmatskih obolenjih

Cena programa po osebi:

VILA HIGIEA****:
310,00 €
(redna cena 375 €) -17%

HOTEL VITA****:
320,00 €

(redna cena 385 €) -16%

Doplačila: enkratna prijavnina 1,50 € / turistična taksa 2,50 € po osebi na dan / enoposteljna soba
22,00 € po osebi na dan / polni penzion 15,00 € po osebi na dan (v hotelu Vita)

Informacije in rezervacije: T: 080 22 10 E: info@terme-dobrna.si

nakupujte varno
z m sken mobile

Prenesite aplikacijo

M Sken
mobile

Virtualni
račun

M Pay

•
•
•
•

naložite si aplikacijo M Sken Mobile
sami skenirajte izdelke s telefonom
brez potrebnega zlaganja blaga pri blagajni
plačajte brezstično z M pay ali katerokoli
plačilno kartico in prejmete virtualni račun.

Dobro pripravljeni smo vedno blizu.
Več na www.mercator.si

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

V 120 naših prodajalnah lahko varno brezstično nakupujete
s pametnim telefonom.

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.

