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Ponudba velja od 7. 8. do 6. 9. 2021 oz. do odprodaje zalog.

preverite nove 
pika popuste



avgusta zbirajte točke  
na pika kartici in si 
zmanjšajte vrednost 
nakupa v septembru

www.mercator.si
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naZ nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici 
od 2. do 31. avgusta 2021 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu 
avgustu 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. septembrom 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. 

-36%

18  99 
Detergent za pranje perila Persil

več vonjev, 5 l za 100 pranj ali 5,525 kg 85 za pranj
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

 29,99   

-25%
Kava Franck Crema

mleta, 100 g ali 175 g
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-15%

3  94
Čokolino Lino

kosmiči iz žitaric s čokolado in vitamini, 500 g

 4,64  

-23%

1  30
Testenine Garafolo

več vrst, 500 g

 1,69 

-25%
Izdelki Axe

več vrst 

-20%

3  03
Gel za prhanje 

Old spice 
400 ml, več vrst

 3,79   

-30%
Geli za prhanje 

Palmolive
 500 in 750 ml,

več vrst

-23%
 Izdelki za 

nego las 
Elseve
več vrst

-40%
Fa-geli za 

prhanje, 
deodoranti in 

losioni po britju
več vrst

-30%
Izdelki Signal

več vrst 

-30%

5  17 
Detergent za 
pranje perila 

Ariel
gel 1,1 l za 20 pranj, 

990 ml za 18 pranj 
ali kapsule 12/1, 

13/1, več vrst
V SUPERMARKETIH IN 

HIPERMARKETIH

  7,39   

-40%

8  39
Detergent za 
pranje perila 

Weisser Riese
2,5 l za 50 pranj ali 

2,925 kg za 45 pranj, 
več vrst

 13,99   
-25%

2  32
Mehčalec  

Lenor
več vonjev,  

750 ml ali 930 ml

3,09

-27%

2  59
Detergent Pril

za pomivanje posode, 
več vrst, 1,2 l

 3,59

-40%
Mehčalec  

Ornel
več vonjev, 1,8 l
V SUPERMARKETIH IN 

HIPERMARKETIH

-30%
Izdelki Cillit 

Bang
 več vrst

Ne velja za izdelke, ki so v 
projektu znižano.

Ponudba velja od 4. 8. do 31. 8. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=00389182_00389183_00398661_00398811_00778072_00634447
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=00733358_00214497_00214498_00214500_00214505_00214506_00518928_00518929_00518931_00527731_00527742
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4447,4499;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4451,4557
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4349,4877
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=00083947_00083951_00106784_00106795_00106897_00249751_00249771_00249780_00249785
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4780,4374;offset=0


Ponudba velja od 7. 8. do 6. 9. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 8. do 6. 9. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 8. do 6. 9. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Potujemo modro, potujemo zeleno! Počitnikujemo brezskrbno, na Jadranu in Mediteranu.
Počitnikujemo ugodno, s Pika kartico smo namreč deležni dodatnih ugodnosti.

Makarska riviera - Drvenik
Hotel Quercus 4* 

Obdobje bivanja: do 11. 9. 2021
Minimalno bivanje: 5 dni / Prihodi: vsak dan
Storitev: All Inclusive (vse vključeno) v dvoposteljni sobi

*REDNA CENA na osebo na dan: že od 65 eur

* PIKA CENA na osebo: že od 52 eur

OTROŠKI POPUST: dva otroka do 12 let z dvema odraslima 
BREZPLAČNO (v družinski sobi)!

DRUŽINSKI KLUB v obdobju 26.6.-28.8.2021!
*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.
POMEMBNO:  Potnikom svetujemo, da pred vsakim potovanjem preverijo morebitne omejitve. Potovanja so lahko dovoljena le za določene namene, turistična potovanja pa so morda izvzeta. Več podrobnosti najdete na: PREHAJANJE MEJA. Pred potovanjem morajo potniki izpolniti 
vse pogoje za prehod občinske in regijske/državne meje. Svetujemo vam, da med vašim potovanjem ali tik pred povratkom v domovino ali izhodiščno državo, preverite ali je morda prišlo do sprememb (le-te so v času omejitev pogoste). Za potnikove morebitne težave pri prehodu 
meja kot turistična agencija ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Več podrobnosti najdete na: COVID INFORMACIJE. 

Grčija - Otok Kreta 
Ocean Heights View Hotel 4* 

Odhodi: vsak petek do 5.11.2021
Storitev: 7 x All Inclusive (vse vključeno) v dvoposteljni 
sobi + letalski prevoz (čarter) iz Ljubljane

*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 
(v dvoposteljni sobi)!
*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od tipa sobe in termina bivanja. Popust velja za 
bivanje odrasle osebe v dvoposteljni sobi. Obvezno doplačilo (v kraju samem): turistična 
pristojbina in prijava.

 
-20%

Skiro Firefly 
ST 110

48  99
 69,99

 
-100

 
-23%

 
Zamrzovalna omara 

FN6192DHW
Slotin- možna postavitev med 

kuhinjski element • odmični 
ročaj – za lahko odpiranje • LED 
osvetlitev • višina 185 cm, širina 
60 cm • elektronsko upravljanje 

system manager

459 99
599,99

* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,  

kjer je možen nakup teh izdelkov.

www.mtehnika.si*

 
-14%

 
Prenosni računalnik 250 G8 i3-1005G1
zaslon FHD LED SVA 1.920 x 1.080 nebleščeč 
• Intel Core i3-1005G1 (1,2 - 3,4 GHz) 4 MB 2 
jedri/4 niti • 8 GB DDR4 2666 MHz (1x8 GB) 
• 1x prosta reža do 16 GB • integrirana Intel 
UHD Graphics

567 99
659,99

39,6 cm
15,6“

diagonala  Windows 10 
Home 64 Bit  

256 GB
SSD disk

 
A 

G  | F
energijski

razred  
42 dB

emisija  
hrupa   

243 l
skupna 

prostornina vseh 
zamrzovalnih 
prostorov

NO
FROST

 

5 let 
Gorenje 
garancija

Nahrbtnik McKinley
KYOTO 20

41  99
59,99

Otroški nahrbtnik McKinley
PICTON 8

6  99
9,99

-30%



Ponudba velja od 7. 8. do 6. 9. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 8. do 6. 9. 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.

 
-36%

Termin bivanja: 7. 8. – 26. 9. 2021 

• 2 x polpenzion v dvoposteljni sobi,

• kopanje v termalnih bazenih (hotel Vita),

• uporaba kopalnega plašča,

• brezplačen WiFi in parkiranje.

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

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

Cena po osebi:

120 € 
redna cena 190 € 

pika povezuje  
sosede

KAKO DO SVOJEGA KUPONA?
Vsi imetniki Pika kartice boste med 1. julijem in 31. avgustom v več kot 140 prodajalnah Konzum 
nakupovali s 5 % popustom. Popust pridobite s posebnim kuponom, ki ga najdete v svoji  
aplikaciji Moj M ali ste ga prejeli po elektronski pošti, na naši spletni strani pa boste našli  
seznam trgovin, v katerih ugodnost velja.

Na Hrvaškem v sezonskih trgovinah 

 vse poletje kupujete 
s 5% popustom.

-5 % 
popust 
na vsak nakup  
v sezonskih prodajalnah 

konzuma na hrvaškem 
s kuponom

https://www.mercator.si/akcije-in-ugodnosti/pika-povezuje-sosede/

HOTEL VILA HIGIEA****

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

kjer je možen nakup teh izdelkov.

-36%
Montessori 
za starše

15  99
24,99

-54%
Demon 

ljubezni

8  99
19,95

-20%
NA ŠPIRALNE ZVEZKE MIQUELRIUS

PRIPIS PIK  
TUDI PRI PLAČILU 
S TURISTIČNIMI 

BONI!




