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Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 2021 oz. do odprodaje zalog.

preverite nove 
pika popuste



septembra zbirajte 
točke na pika kartici in 
si zmanjšajte vrednost 
nakupa v oktobru

www.mercator.si
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naZ nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici od 
1. do 30. septembra 2021 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu 
septembru zberete 30 točk, pridobite kupon za 10 % popust, ki 
ga lahko unovčite ne en celoten nakup izdelkov dnevne rabe v 
gospodinjstvu med 1. in 31. oktobrom 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. 

-40%
Osvežilec za WC 

Domestos
Power 5, več vonjev

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-33%

1  99
Mehčalec za perilo Silan

več vonjev, 800 ml ali 900 ml

 2,99   

-24%

0  75 
Testene Pasta Zara

več vrst, 500 g

  0,99     

-25%
Izdelki za ustno 

nego Elmex 
več vrst

-27%
Kava  

Santana Brasil
mleta, več vrst, 100 g, 250 g ali 500 g

-20%
Riž Scotti

več vrst, 500 g, 
850 g ali 1 kg

-30%

2  29
Čistilo Ajax 

s pršilko, 750ml, več vrst

 3,29   

-30%
Izdelki Frosch 

več vrst
Ne velja za izdelke, ki so v 

projektu znižano.

-30%
Izdelki za  

nego las Gliss
več vrst, vonjev in nians

-20%

1  89
Vlažilni toaletni papir Violeta

z izvlečkom ognjiča, 60/1
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

2,39

-25%

3  65
Toaletni papir 

Paloma
Green, 3 - slojni, 12/1

V SUPERMARKETIH IN 
HIPERMARKETIH

 4,89   

Ponudba velja od 1. 9. do 5. 10. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4793,5142,5218;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4391,5603
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4336,4544
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=5844,4879
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=253430


Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-30%

IZBRANI KOSI 
OBLAČIL

Ponudba je omejena, velja  
od 7. 9. do 6. 10. 2021 
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Nazaj v šolo!

CENA S 
PIKA KARTICO 

SAMO

0,99 €
(REDNA CENA 1,49 €)

za dodatnih

60 pik!
KUPON

UČNE STRATEGIJE:

Si ‘odlaševalec’?

TEST:
Kateri poklic je pravi zate?

TOP IDEJE ZA NOVO ŠOLSKO LETO

nova revija 
pika junior 
že na prodajnih policah!

CENA S 
PIKA KARTICO 

SAMO

0,99 €
(REDNA CENA 1,49 €)

 
-27%

 

Mikrovalovna pečica  
CMW 2070 S 
• funkcija hitrega odtajanja  
• 6 stopenj moči • srebrne barve

79 99
109,99

 
-25%

Kovinski regal
• prostostoječi  
• 5 polic 
• barva siva

29 99
39,99

* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,  

kjer je možen nakup teh izdelkov.

www.mtehnika.si*

-25%

Pohodni čevlji
OUTLINE PRISM 
moški ali ženski, več barv

97  49
 129,99

700 W
moč

mikrovalov   
20 lit.
prostornina

pečice

Potujemo, saj s tem uresničujemo najbolj  
skrite želje srca.
Potujemo modro, potujemo zeleno! Potujemo varno, 
brezskrbno in udobno. Potujemo ugodno, s Pika kartico!

Egipt – Hurgada
Desert Rose Hotel 5*
Odhodi: vsako soboto do 6.11.2021
Storitev: 7 x All Inclusive (vse vključeno) 
v dvoposteljni sobi + letalski prevoz (čarter) 
iz Ljubljane

*REDNA CENA na osebo: že od 769 EUR

*PIKA CENA na osebo: 
že od 699 EUR

OTROŠKI PAVŠAL: otrok do 14 let z dvema 
odraslima 349 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.

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.

Združeni Arabski 
Emirati – Dubaj 
DUBAJ IN EXPO 2021
Odhod: 8.12.2021 / Čas potovanja: 5 dni
Storitev: 4 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni 
sobi hotelu 4* + letalski prevoz iz Ljubljane 
+ slovenski spremljevalec/vodnik

*REDNA CENA na osebo: že od 899 EUR

*PIKA CENA na osebo: 
že od 799 EUR

V ceno je vključen POLDNEVNI OGLED 
DUBAJA
*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od tipa 
nastanitve. Popust velja za bivanje odrasle osebe v 
dvoposteljni sobi.

-30%

Nahrbtnik  
RADICAL CT 4 WP 

4 l, več barv

20  99
29,99



Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 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.

 
-16%

Termin bivanja: 7. 9. – 24. 10. 2021 

• namestitev s polpenzionom,

• kopanje v termalnih bazenih (hotel Vita),

• uporaba kopalnega plašča,

• uporaba kuhalnika vode za čaj ali 
kavni napitek,

• brezplačen WiFi in parkiranje.

DOPLAČILA po rednem letnem ceniku 2021.

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

Cena po osebi/dan:

105 € 
redna cena 125 € 

Boutique Hotel Dobrna ****
Dvoposteljna soba SUPERIOR

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

kjer je možen nakup teh izdelkov.

-20%
NA VSE IZDELKE 
BLAGOVNIH ZNAMK 
AKTA IN AKTA S’COOL

PRIPIS PIK  
TUDI PRI PLAČILU 
S TURISTIČNIMI 

BONI!

-36%
Kaj razmišlja 
moj otrok

18  99
29,99

-75%
Žganja iz 

sadja in 
grozdja

6  99
27,96

 Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation

okusi po
italijansko
Odkrijte ljubezen do dobre hrane in italijanskega 

načina življenja. Odkrijte več kot 2000 obstoječih 

in zdaj še 220 novih izdelkov priznanih italijanskih 

blagovnih znamk ter si pričarajte košček strastne 

in temperatmente Italije kar za domačo mizo. 

Ciao!

nagradna igra 
po italijansko
Z nakupom italijanskih izdelkov 

sodelujte v SMS nagradni igri za  

novo Vespo.

Podarjamo
4 Vespe

Ob nakupu vsaj enega izdelka italijanske blagovne znamke ali 
porekla prejmete na koncu računa kodo, s katero lahko sodelujete 
v nagradni igri. Pošljite SMS s ključno besedo ITALIJA   in številko 
kode s prejetega kupona na številko 4080. Med besedo ITALIJA 
in kodo mora biti nujno presledek. Z nakupom več izdelkov in 
poslanim SMS-om lahko pridobite tudi večkratno sodelovanje v 
nagradni igri. Nagradna igra poteka v vseh živilskih in franšiznih 
prodajalnah Mercator   od 26. 8. do   22. 9. 2021. Vsak teden 
podarimo eno Vespo.   Podrobnejša pravila o nagradni igri najdete 
na  www.mercator.si. 

https://www.mercator.si/projekti/okusi-po-italijansko/



