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Ponudba velja od 7. 4. do 6. 5. 2021 oz. do odprodaje zalog.

preverite 
nove pika 
popuste



zbirajte točke na 
pika kartici in si 
zmanjšajte
vrednost nakupa

www.mercator.si.
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Z nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika 
kartici od 1. do 30. aprila 2021 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). 
Ko v mesecu aprilu zberete 30 točk, pridobite kupon za  
10 % popust, ki ga lahko unovčite ne en celoten nakup izdelkov 
dnevne rabe v gospodinjstvu med 3. in 31. majem 2021. Aktivnost 
zbiranja točk velja v vseh živilskih prodajalnah Mercator in v 
franšiznih prodajalnah. Ne velja v spletni trgovini.

BONUS



Ponudba velja od 7. 4. do 4. 5. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

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. 

-20%
 Izdelki Himalaya 

več vrst

-30%
 Izdelki Signal 

več vrst

-30%
 Kava Franck

Crema, mleta,
100 g ali 175 g 

-25%

2  69
 Detergent Pril
za ročno pomivanje 

posode, več vrst, 
1,2 l 

  3,59   

-33%

3  27
Mehčalec Ornel

več vrst, 1,8 l, za 72 pranj 

  4,89     

-40%
WC

osvežilec 
Domestos

več vrst
V SUPERMARKETIH IN 

HIPERMARKETIH

-30%
Deodorant Rexona

več vrst, 40 ml, 50 ml, 150 ml ali 250 ml 

-25%
 Čoko*, Čokolino lešnik, 

Čokolino ali Keksolino
500 g  

*V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-30%

2  23
 Mehčalec 

Sampy
več vrst, 1 l 

V SUPERMARKETIH IN 
HIPERMARKETIH

 3,19   

-25%
 Damski vložki ali 

Tamponi Kotex
več vrst 

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-15%
 Otroška nega Becutan 

več vrst
Popust ne velja za izdelke v projektu Znižano.  

-35%
Izdelki Dash

za pranje perila, več vrst 
Popust ne velja za izdelke v projektu Znižano.  

-30%
  Izdelki 

Pantene 
več vrst

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4352,6912,4557;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4867,4208
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4543,4391;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=8622,4384,4780;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4520,4558,9508


Ponudba velja od 7. 4. do 6. 5. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 4. do 6. 5. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba je omejena, velja  
od 7. 4. do 6. 5. 2021.

Potujemo zeleno – na Jadran in Mediteran! Načrtujte modro in 
naredite korak bližje k letošnjim doživetjem. Vabimo vas na pomladni oddih 
v Istro in na poletne počitnice v Grčijo. Ne pozabite na možnost plačila do 
12 obrokov ter vse ostale ugodnosti za imetnike Pika kartice.

Kamping je zakon!  
Aktivno v Rabcu.
Camping Oliva 3*
Minimalno bivanje: 2 dni / Prihodi: vsak dan
Obdobje bivanja: 1.4.-31.5.2021 
Storitev: najem mobilne hišice (nastanitev do 5 
oseb) s polpenzionom
*REDNA CENA na osebo na dan: že od 40 eur

* PIKA CENA na osebo na dan: 
že od 32 eur

OTROŠKI POPUST: prvi otrok do 12 let na dodatnem ležišču 
BREZPLAČNO!
DRUŽINSKA ZABAVA: v času prvomajski počitnic (24.4.-
27.4.) športni animacijski program v slovenskem jeziku!
*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od termina bivanja. 
Obvezno doplačilo (ob prijavi): turistična pristojbina

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.

Poletje na Kreti, otoku  
vrhovnega boga Zevsa! 
Ocean View Hotel 4*
Odhodi: vsak petek od 28.5. do 5.11.2021
Storitev: 7 x vse vključeno (all inclusive) v 
dvoposteljni sobi + letalski prevoz 
*REDNA CENA na osebo: že od 699 eur

* PIKA CENA na osebo:
že od 599 eur

OTROŠKI PAVŠAL: otrok do 12 let z dvema odraslima  
299 EUR!
*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od termina bivanja. 
Popust velja za bivanje odrasle osebe v dvoposteljni sobi. 
Obvezno doplačilo: turistična pristojbina (na kraju samem).

 
-20%

 
-170

V njej boste našli zanimive praznične ideje, enostavne in 
zahtevne recepte in veliko zanimivega branja. Pohitite in si 
zagotovite revijo Pika s kar dvema kuponoma za skupaj 
60 dodatnih pik za dva nakupa. Kupona za dodatne 
pike unovčite najkasneje  do 31.5.2021.

nova revija pika 
že na prodajnih policah!

R E V I J A  V S E G A  D O B R E G A

Š T .  1 1   M A R E C  2 0 2 1

CENA S 
PIKA KARTICO 

SAMO

0,99 €
(REDNA CENA 1,49 €)

Ku
ha

jte
 s P

etrom Kovačem POVEJTE Z OKUSOM!
– ustvarite domače mojstrovine s pomočjo 

slovenskih mojstrov kuhanja!

DARILO

POMLADNI
RECEPTI

2x30
DODATNIH 

PIK

IN PRAZNIČNE 
IDEJE

šefom restavracije Maxim

Recept Petra Kovača na strani

DOMAČA VELIKONOČNA 
OREHOVA POTICA

28
CENA S 

PIKA KARTICO 
SAMO

0,99 €
(REDNA CENA 1,49 €)

* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,  

kjer je možen nakup teh izdelkov.

www.mtehnika.si*

-25%

Pohodniški čevlji  
Moab 2 GTX 
moški ali ženski
104,99 €, redna cena: 139,99 €

-30%

Pohodniškle  
kratke hlače
fantovske Tyro jrs  

20,99 €  
redna cena: 29,99 €
 dekliške Uwapo gls 

16,09 €  
redna cena: 22,99 €

 
-33%

Pralni stroj WA84SDS
• LED prikazovalnik  

• SteamTech parni programi  
• DoseAid pomoč pri doziranju 

pralnega sredstva  
• globina 46,5 cm

399 99
599,99

-25%

Skiro A230
97,49 €  

redna cena:
129,99 €

D
energijski

razred  

63
kWh/ 100  

 

3,20 h
čas

pranja  

38
poraba vode 

lit./cikel  

B
energijski

razred ožemanja  

76 dB
B

glasnost ožemanja  
8 kg

zmogljivost
pranja  

1400
obr./min.

obrati ožemanja  
10 let
jamstvo na 

inverter motor  
5 let
Gorenje
garancija

 
-20%

Repelent proti 
klopom
100 ml 
• zaščita do 7 ur  
• dermatološko testiran 
• primeren za otroke od 
3 leta dalje

5 59
6,99

1. MAJ

POSEBNO LETALO

 IZ LJUBLJANE

-30%

Otroška
pohodniška 
maja
Zorma jrs ali gls 
9,09 € 
redna cena: 
12,99 €



Ponudba velja od 7. 4. do 6. 5. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 4. do 6. 5. 2021 
Slike so simbolične.

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.

 
-15%

Hotel VITA****

-20%
na pisala 
Online, linije  

YOUNGLINE

www.dzs.si*
* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,  

kjer je možen nakup teh izdelkov.

KLUB

KLUB LUMPI: NOVA 
VRATA V OTROŠKI SVET
Včlanite se v Klub Lumpi,  
kjer se vse vrti okoli vaših najmlajših
Starši, 7. aprila 2021 se pridružite Klubu 
Lumpi, ki je namenjen vam in vašim 
najmlajšim vse do 7. leta starosti. Članstvo 
vam prinaša številne ugodnosti in koristne 
nasvete za vas in vaše lumpije.

Kako se včlanite v Klub Lumpi?
Od 7. aprila s telefonom skenirajte 
QR-kodo in sledite enostavnim 
navodilom. Pika kartico pa tako ali 
tako že imate.
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www.lumpi.si

ZBIRANJE PIK

VREDNOSTNI  
KUPONI ZVESTOBE

KNJIŽICE KUPONOV

EKSKLUZIVNA
PONUDBA

KORISTNI NASVETI

Termin bivanja: 07.04. – 06.06.2021 
5-dnevni program ZDRAVJE:
• 5x polpenzion,
• kopanje v termalnem bazenu,
• posvet pri zdravniku 1x,
• protibolečinske zdravstvene terapije za lajšanje bolečin*: 

- fango obloga 2x 
- ročna masaža (15 min) 2x 
- K-Laser (za globinsko pregrevanje in regeneracijo tkiv) 2x

* v vratu ali križu, v kolenu ali kolku, pri revmatskih obolenjih

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

Cena programa po osebi:
HOTEL VITA****

334,00 € 
redna cena 394 € 

-39%
Vse sladko

16  99
27,99

-40%
Še vedno se 

ljubiva

14  99
24,99




