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Ponudba velja od 7. 7. do 6. 8. 2021 oz. do odprodaje zalog.

preverite nove 
pika popuste



julija zbirajte točke 
na pika kartici in si 
zmanjšajte vrednost 
nakupa v avgustu

www.mercator.si
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naZ nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici 
od 1. do 31. julija 2021 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu 
juliju zberete 30 točk, pridobite kupon za 10 % popust, ki ga lahko 
unovčite ne en celoten nakup izdelkov dnevne rabe v gospodinjstvu 
med 2. in 31. avgustom 2021. Aktivnost zbiranja točk velja v vseh 
živilskih prodajalnah Mercator in v franšiznih prodajalnah. Ne velja 
v spletni trgovini.

BONUS



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 Veet 

več vrst

-25%
Izdelki 

Johnson’s baby
več vrst

-20%
Plenice Huggies

več vrst
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-40%
Detergent za 

strojno pomivanje 
posode Jar

 več vrst

-20%

1  83
Čistilo za WC 

Raček
gel, 750 ml, več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

2,29

-25%
Izdelki 

Dr. Beckmann
več vrst

Ne velja za izdelke, ki so v 
projektu znižano.

-25%
Insekticid Raid

Raid Night&Day komplet ali tekočina za električni 
aparat Raid – polnilo ali Insekticid Raid proti 

letečemu mrčesu spirala 10/1

-50%
Detergent za strojno pomivanje 

posode Somat
All in 1 gel 60 pranj in tablete 65/1 ali

Dodatki za strojno pomivanje 
posode Somat

-50%
Osvežilec  

WC Domestos
 več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH-30%
Ustna nega 
Aquafresh

več vrst

-40%
Zobne paste 
Vademecum

več vrst

-30%
Deodorant Rexona

več vrst

-20%
 Kondomi in 

lubrikanti Lifestyle
več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-25%
Ustna voda 

Listerine
več vrst  

Ne velja na Maxx izdelek.

-25%
Milo Protex

več vrst
V SUPERMARKETIH IN 

HIPERMARKETIH

-23%
Nega za lase Fructis 

hair food, več vrst
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-25%
Barve za lase  

Brillance, Palette  
ali Poly

več vrst 
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-35%
Izdelki Dash

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

-40%

17  99 
Detergent za pranje 

perila Persil
gel 5 l za 100 pranj ali prah 

5,525 kg za 85 pranj, več vrst
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

 29,99   

-20%
Otroška hrana  

čoko in čokolešnik
več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

Ponudba velja od 7. 7. do 3. 8. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4519,4207,4208,9519;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=5588,4340,4888,4540,5264,10039;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4876,4881,4882,4446,4558
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4391,4390,4483,4393;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4541,4417;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4384,4545


Ponudba je omejena, velja  
od 7. 7. do 6. 8. 2021 

Juhuhu, počitnice so tu! 
Izbiramo modro in potujemo v Turčijo, odločamo se zeleno in 
počitnikujemo v Sloveniji … In ne pozabite Pika kartice, z njo 
ste pri nas deležni dodatnih ugodnosti.

Turčija
Alanya
Hotel Alaiye Resort 5*
Odhodi: vsak četrtek do 4. 11. 2021
Storitev: 7 x All Inclusive (vse vključeno) 
v dvoposteljni sobi + letalski prevoz 
(čarter) iz Ljubljane

*REDNA CENA na osebo: že od 799 eur

* PIKA CENA na osebo: 
že od 699 eur

*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od tipa 
sobe in termina bivanja.

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.

Terme Ptuj 
Grand Hotel Primus 4*
Obdobje bivanja: 9.7.-27.8.2021
*Minimalno bivanje: 3 noči 
Prihodi: vsak dan

Storitev: polpenzion v dvoposteljni sobi

*REDNA CENA na osebo na dan:  
že od 82 eur 
PIKA UGODNOST:  
1 pijača ob večerji

*Cena je odvisna od tipa sobe in termina bivanja. 
Obvezno doplačilo (v kraju samem): turistična 
pristojbina in prijava. Po posebni ponudbi za imetnike 
Pika kartice koriščenje turističnih bonov ni možno.

 
-170

V CENO VKLJUČENA 

1 PIJAČA  
OB VEČERJI

Ponudba velja od 7. 7. do 6. 8. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

 
-24%

TV LCD LED 43PUS7805/12  
odkrijte nove dimenzije z Alexo in Ambilightom 

• pametni LED-televizor 4K HDR

108 cm
43“

diagonala  
A 

G  | G
energijski

razred  TV
Smart

 

HDR 
123

kWh/1000h
 

63
kWh/1000h

379 99
499,99

* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,  

kjer je možen nakup teh izdelkov.

www.mtehnika.si*

 
-30%

 
Viseča postelja

699 99
999,99

• jekleno stojalo dim.: 2,75 x 2,5 m, 
bela barva 

• nester viseča postelja, dim.: 1,8 m 
• zunanji baldahin in mreža proti 

komarjem 
• torba za shranjevanje 
• pralna tkanina 
• barva bela 
• max. obremenitev 250 kg

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

Š T .  1 2   J U L I J  2 0 2 1

                                    
                                                                           JU

LIJ 2021                             

   
                                         

CENA S 
PIKA KARTICO 

SAMO

0,99 €
(REDNA CENA 1,49 €)

KOLESARSKI PIKNIK
Poletna avantura na svežem zraku po skritih piknik 

kotičkih čudovite Slovenije.

DARILO

OKUSI 
POLETJA

NE PREZRITE 2x50
DODATNIH 

PIK

SLASTNIH 
RECEPTOV ZA 

VSE OKUSE

VEČ KOT

40+

TOP ŠTIPENDIJA 

ZA TOP DIJAKE

Revija vsebuje veliko zanimivih člankov,  intervjujev in predlogov za 
zabavno preživljanje poletja. Ne spreglejte kar dveh kuponov, 
vsak za dodatnih 50 pik.

nova revija pika 
že na prodajnih policah!

CENA S 
PIKA KARTICO 

SAMO

0,99 €
(REDNA CENA 1,49 €)



Ponudba velja od 7. 7. do 6. 8. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 7. do 6. 8. 2021 
Slike so simbolične.

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

kjer je možen nakup teh izdelkov.

Dvoposteljna soba DELUXE 
Termin bivanja: 7. 8. –  6. 9. 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 po osebi:
BOUTIQUE HOTEL  Dobrna****

89 € 
redna cena 120 € 

-19%
Moji prvi morski 

polži in školjke

11  99
14,90

-29%
Moji prvi morski 

raki

11  99
16,90

BOUTIQUE HOTEL Dobrna****

PRIPIS PIK  
TUDI PRI PLAČILU 
S TURISTIČNIMI 

BONI!

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.

* Akta’S’Cool, Pentel, Santoro, Anne Stokes, St. Right in Online

Več na www.mercator.si in www.dzs.si

kdor s piko v dzs hiti, 

Počitniški popusti na učbenike, delovne zvezke  
in na izbrane blagovne znamke izdelkov za šolo  
od 10. 6. do 31. 7. 2021. 

-3 %  
na učbenike  
in delovne zvezke

-15 %  
na izbrane  
blagovne znamke*

Nakup na  
6 obrokov 
(polog + 5 obrokov)
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