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Ponudba velja od 7. 10. do 6. 11. 2021 oz. do odprodaje zalog.

preverite nove 
pika popuste



oktobra zbirajte točke 
na pika kartici in si 
zmanjšajte vrednost 
nakupa v novembru

www.mercator.si
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naZ nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici 
od 1. do 31. oktobra 2021 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu 
oktobru zberete 30 točk, pridobite kupon za 10 % popust, ki ga lahko 
unovčite ne en celoten nakup izdelkov dnevne rabe v gospodinjstvu 
med 2. in 30. novembrom 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. 

-36%

18  99 
Detergent za pranje perila Persil

prah 5,525 kg za 85 pranj, gel 5 l za 100 pranj ali 
kapsule 66/1, več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

 29,99   

-25%
Vložki, ščitniki in tamponi Kotex

več vrst
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-25%

2  09
Kava Loka, 

Special
mleta, 250 g

 2,79  

-30%

3  63 
Mehčalec 

Sampy
več vrst, 2 l 

V SUPERMARKETIH IN 
HIPERMARKETIH

  5,19   

-40%
Izdelki

Weisser Riese
gel, kapsule ali prah

-30%
Izdelki Erdal

več vrst

-25%

1  72
Osvežilec 

prostora Glade
Sprej, 300 ml, več vrst

 2,29

Ponudba velja od 7. 10. do 6. 11. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-27%
Zobna pasta 
Parodontax

več vrst

-25%
Nega za lase 

Elseve
več vrst

-25%

1  19 
Detergent za 

pomivanje 
posode Pril
več vrst, 450 ml

  1,59   

-20%

1  27 
Detergent 

za ročno 
pomivanje 

posode Jar
več vrst, 450 ml

  1,59   

-25%
Barve za lase  

Brillance Palette  
in Poly

več nians  
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-20%
Izdelki za nego 

Neutrogena
več vrst

-25%
Šampon 

Palmolive
 več vrst, 350 ml

-25%
Izdelki 

Johnson’s baby
več vrst

-30%
Ustna nega 

Signal
več vrst

https://trgovina.mercator.si/market/izdelek/17798510/mleta-kava-special-loka-250-g
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=847691_847692_847689_847688_%2520791310_%2520847690_740535_791342_540787_540808_734015
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4876,4882,4531;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4451,4519;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4557,4533,4447
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=9508,4408,4612
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4541,8622,9541


Ponudba velja od 7. 10. do 6. 11. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 10. do 6. 11. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba je omejena, velja  
od 7. 10. do 6. 11. 2021 

 
-100

 
-100

-20%

Fitnes copati 
Legend Essential 2  
moški ali ženski, več barv

47  99
 59,99

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

Sončna mesta zahodnega Sredozemlja 
z ladjo MSC SEASIDE 
Italija in Španija

Odhod: 23. 4. 2022 / Čas potovanja: 8 dni
Storitev: nastanitev v izbranem tipu kabine + dopolnjen polni  
penzion + spremstvo slovenskega vodnika + ostale storitve po programu

*REDNA CENA na osebo: že od 649 EUR

*PIKA CENA na osebo: 
že od 549 EUR

*Cena je odvisna od tipa kabine. Popust velja za bivanje odrasle osebe v dvoposteljni sobi. 
Obvezno doplačilo: napitnine na ladji.

Barvita jesen vzhodnega Sredozemlja 
z ladjo MSC SINFONIA 
Italija, Črna Gora, Grčija in Albanija

Odhod: 23. 4. 2022 / Čas potovanja: 8 dni
Storitev: nastanitev v izbranem tipu kabine + dopolnjen polni penzion + 
spremstvo slovenskega vodnika + ostale storitve po programu

*REDNA CENA na osebo: že od 579 EUR

*PIKA CENA na osebo: 
že od 479 EUR

*Cena je odvisna od tipa kabine. Popust velja za bivanje odrasle osebe v dvoposteljni sobi. 
Obvezno doplačilo: napitnine na ladji.

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.

 
-20%

 

Fitnes kolo 
Energetics PT 400M

319 99
399,99

-20%

Pohodna jopa 
Moška Aaki Ux ali ženska 

Aami Wms, več barv

42  39
52,99

 
-21%

Pomivalni stroj GF63C 
3 košare • popolni AquaStop 

• TotalDry, avtomatsko 
odpiranje vrat • Auto program 

• Inverterski motor PowerDrive

429 99
549,99

* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,  

kjer je možen nakup teh izdelkov.

www.mtehnika.si*

C
energijski

razred  

16
pogrinjkov

 

39 dB
nivo hrupa

 

10 let
jamstva na 

inverter motor  

5 let
Gorenje
garancija  

 
-10%

Akumulatorska 
verižna žaga IX-EC36

• napetost 36 V • vrtljaji v prostem teku 11.500 min-1 

 • dolžina meča 406 mm (16”) • čas delovanja 30 - 35 min

125 99
139,99

Na voljo tudi:  
Akumulator SF8M12508,  

redna cena: 99,99 €, akcijska cena: 89,99 €



Ponudba velja od 7. 10. do 6. 11. 2021 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 10. do 21. 11. 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. 10. – 21. 11. 2021 

• 1 x polpenzion,

• 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

PRIPIS PIK  
TUDI PRI PLAČILU 
S TURISTIČNIMI 

BONI!

KAKOVOST IN IZVRSTEN DIZAJN V VAŠI KUHINJI

Zbirajte e-nalepke ali običajne nalepke od 16. 9. do 31. 12. 2021. 
Nalepke za popust na izdelke unovčite vse do 7. 1. 2022. 
Več na www.mercator.si.
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SODELUJ V NAGRADNI IGRI IN OSVOJI HLADILNIK SMEG! 

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

kjer je možen nakup teh izdelkov.

-20%
NA BLAGOVNO 
ZNAMKO PENTEL

-49%
Buče

9  98
19,95

-36%
Zakaj? Zemlja

15  99
24,99

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=00128172_00128177_00128183_00128185_00128187_00128197_00128199_00128310_00128311_00128314_00128317_00128319_00128320



