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Ponudba velja od 7. 5. do 6. 6. 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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naZ nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici 
od 3. do 31. maja 2021 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu 
maju zberete 30 točk, pridobite kupon za 10 % popust, ki ga lahko 
unovčite ne en celoten nakup izdelkov dnevne rabe v gospodinjstvu 
med 1. in 30. junijem 2021. Aktivnost zbiranja točk velja v vseh živilskih 
prodajalnah Mercator in v franšiznih prodajalnah. Ne velja v spletni 
trgovini.

BONUS

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#discounts=101,108,110,111,100,113,116,13;offset=0


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. 

-40%

13  79
Detergent Persil

za pranje perila gel 3,15 l za 
63 pranj, 3,5 l za 70 pranj 

ali prah 3,9 kg za 60 pranj, 
več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

 22,99   

-20%

2  15
Stelex univerzalno čistilo

več vrst, 1 l ali

Stelex razmaščevalec
Lemon, 750 ml

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

 2,69   
-20%

3  03
Gel Old Spice

za prhanje, več vrst, 400 ml

 3,79   

-20%
Izdelki
Durex
več vrst

-22%
Izdelki Elseve

več vrst

-25%
Ustna voda  

Listerine
več vrst

Maxx izdelek ni vključen v projekt.

-20%
Izdelki Star

več vrst

-25%
Izdelki Syoss

več vrst

-20%
Izdelki Veet

več vrst

-21%
Kava Loka

več vrst, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg 
ali 2 x 250 g + lonček brezplačno, 

6 x 100 g + džezva brezplačno

-25%
Riž Scotti
več vrst, 1kg

-30%
Izdelki 

Airwick
več vrst

 Ne velja za izdelke, ki 
so v projektu znižano.

-30%

4  82
Perlice Lenor 

dišavne, več vrst, 210 g

  6,99   

-35%
Izdelki Woolite 

za občutljivo perilo, več vrst
Ne velja za izdelke, ki so v projektu znižano.

-20%
Damski vložki in ščitniki 

Always cotton 
več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

Ponudba velja od 5. 5. do 1. 6. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4794,5142,4598;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4540,5588
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4338,4914
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4447,4499
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4395,4335,4918
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4541
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4555,4777


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

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

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

Načrtujemo modro in potujemo zeleno! Po naši čudoviti deželi – Sloveniji. Preživite poletne počitnice na slovenski 
obali ali okušajte slovensko Toskano – Goriška Brda. In ne pozabite Pika kartice, saj ste z njo deležni dodatnih ugodnosti.

Izola – Depandanse San Simon 3*
Obdobje bivanja: 2.7.-5.9.2021
Minimalno bivanje: 4 dni / Prihodi: vsak dan
Storitev: polpenzion v dvoposteljni sobi

*REDNA CENA na osebo na dan: že od 68 eur

* PIKA CENA na osebo na dan: 
že od 61,20 eur

DODATNA UGODNOST: BREZPLAČEN najem senčnika in dveh ležalnikov 
(velja na sobo)!

OTROŠKI POPUST: dva otroka do 12 let na dodatnem ležišču z dvema 
odraslima BREZPLAČNO (velja v družinski sobi)!
*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od tipa sobe in termina bivanja. Obvezno doplačilo (v kraju 
samem): 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.

Goriška Brda – 
Valentinčič Turizem 

Obdobje bivanja: 10.5.-10.10.2021

Minimalno bivanje: 2 dni / Prihodi: vsak dan

Storitev: nočitev v sobi/apartmaju

*REDNA CENA na osebo na dan: že od 30 eur

PIKA UGODNOST: BREZPLAČEN zajtrk  
DODATNA UGODNOST: BREZPLAČNA mini degustacija vin Valentinčič!
*Cena je odvisna od tipa sobe ali apartmaja. Obvezno doplačilo (v kraju samem): turistična pristojbina.

V CENO NAJEMA 

VKLJUČEN 
ZAJTRK

* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,  

kjer je možen nakup teh izdelkov.

www.mtehnika.si*

-30%

Majica
več barv, ženska Beth 1,

9,09 €, redna cena: 12.99 €
ali otroška Ben 1

6,99 €, redna cena: 9,99 €
ali

Hlače
več barv, ženske Beth 8

13.99 €, redna cena: 19.99 €
ali otroške Ben 8

9,09 €, redna cena: 12,99 €

 
-12%

Visokotlačni čistilnik
Solar Plus 160

160 barov • 510 lit./h • 2.500 W • ECO 
motor • digitalna izbira programov moči 
• senzor proti pregretju motorja • safety 

child sistem • 8 m cev na hitro spojko  
• posoda za detergent • kolut za 

shranjevanje cevi

219 99
249,99

 
-10%

Tablični računalnik 
TAB T10S
ločljivost 1920 x 1200 Full HD, 
pomnilnik 2 GB ram/32 GB spomina

179 99
199,99

-30%

Palice MIGRA 05
dve barvi
48,99 € 
redna cena: 69,99 €

-25%

Moški pohodniški 
čevlji Niesen Aqx 
Vent
67,49 € 
redna cena: 89,99 €

25,6 cm
10,1 “

diagonala  

-30%

Pohodniški nahrbtnik 
Asgard VT 26 ali VT 25W

48,99 € 
redna cena: 69,99 €

 
-15%



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.

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

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

 
-19%

BOUTIQUE  
HOTEL  Dobrna****

www.mercator.si

LepinjaSvežina, mehkoba in šarm balkanskih 

pojedin so v dobri družbi in uživanju. 

Zato je lepa lepinja Don Don od 

nekdaj nepogrešljiva spremljevalka 

vseh pravih mojstrov žara.
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EKSKLUZIVNO PRI NAS

po vašem okusu

sveže pečena
lepinja

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

kjer je možen nakup teh izdelkov.

Dvoposteljna soba SUPERIOR 
Termin bivanja: 7. 5. – 6. 7. 2021 
• 1 x nočitev z zajtrkom,

• kopanje v termalnih bazenih (hotel Vita),

• uporaba kopalnega plašča,

• brezplačen WiFi in parkiranje.

Doplačila: enkratna prijavnina 1,50 € / turistična taksa 2,50 € po osebi na dan / enoposteljna soba 
35,00 € po osebi na dan / polpenzion 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:
BOUTIQUE HOTEL  Dobrna****

89 € 
redna cena 110 € 

Uničevalec dokumentov  
HAMA Basic S6
uničuje 6 listov, vzdolžni rez
23,12 € redna cena: 28,90 €

-41%
Nevarno 
proti 
vrhovom

16  99
29,00

-44%
Telefon ali 

tisoč stvari

9  99
17,99

-20%
NA IZBRANE 
UNIČEVALCE 

DOKUMENTOV

NAJ BO VARNOST 
NA 1. MESTU 

poskrbite za profesionalno 
uničenje dokumentov

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=lepinja



