Ponudba velja od 7. 11. do 6. 12. 2021 oz. do odprodaje zalog.

Mercator, d. d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana

preverite nove
pika popuste

BONUS

novembra zbirajte točke
na pika kartici in si zmanjšajte
vrednost nakupa v decembru

Pika bonus točke lahko
zbirate z več kot 200 izdelki

kako do kupona ugodnosti?

2.
3.

=
1 TOČKA

30
TOČK =

10% POPUST
NA EN NAKUP

Nakup izdelkov z oznako
Pika bonus
vam prinaša točke
Novembra zberite 30
točk in prejmite kupon
ugodnosti
Kupon za 10 % popusta
za en celoten nakup
unovčite v decembru

Z nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici od 2. do 30. novembra
2021 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu novembru 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. decembrom 2021. Aktivnost zbiranja točk velja v vseh živilskih prodajalnah Mercator in v franšiznih
prodajalnah. Ne velja v spletni trgovini. Več na www.mercator.si.

Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana

1.

1€

Ponudba velja od 3. 11. do 30. 11. 2021
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-40%
WC osvežilec
Domestos
več vrst

V SUPERMARKETIH IN
HIPERMARKETIH

-15%

-20%

Testenine
Pasta Zara

Riž
Scotti

več vrst

več vrst

-20%
Omake Star

več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-25%
Izdelki
Dr. Beckmann
več vrst
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH
Popust ne velja za izdelke v projektu Znižano.

-25%

269
3,59

Zobne paste
Colgate total in
natural
več vrst

-20%
Ustna voda
Listerine

-20%

več vrst

-25%
Osvežilec Glade
električni komplet ali polnilo, več vrst
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

Ne velja za Maxx izdelek.

287
3,59

Damski vložki
in ščitniki
Always cotton
več vrst

V SUPERMARKETIH IN
HIPERMARKETIH

-18%
-25%
Nega za
moške Axe

več vrst

-20%
Šamponi, balzami in barve za lase
Syoss in Syoss oleo
več vrst in nians

Alu posodice in
pladnji Alufix
več vrst
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-35%
-35%
Izdelki Dash

več vrst

Popust ne velja za izdelke v
projektu Znižano.

1163
17,89

Detergent za strojno pomivanje posode Jar
All in One kapsule 57 kos in Platinum kapsule 42 kos
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

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.

Ponudba velja od 7. 11. do 6. 12. 2021
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 11. do 6. 12. 2021
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-15%

-30%
Otroška smučarska
čelada Snowfoxy
SK587

Brusilnik kotni
DWE4056
• moč 800 W • premer brusne
plošče 115 mm • 11.800
obratov na minuto

www.mtehnika.si*
* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,
kjer je možen nakup teh izdelkov.

84

bela, modra

27 99

99
99,99

39,99

-30%
Otroška
smučarska očala
Snowfoxy
več barv

10 49
14,99

-25%
Pohodna
jakna Ricos

dekliška in
fantovska, več barv

41 24
54,99

-6%
Agregat LC3500-AS

• motor G210FA EU V, moči 4.4 kW/3.600 vrt/min. z avtonomijo
delovanja 15 h • max. obremenitev 3,1 kW, AC 120/220 V • DC napetost
12 V/8,3 A • glasnost 75 dB, s faktorjem moči 1,0 • senzor za prenizek
nivoja olja in avtomatskim napetostnim regulatorjem

439

99

469,99

-20%
Pohodna jakna Joris HD
moška in ženska, več barv

63 99
79,99

Ponudba je omejena, velja
od 7. 11. do 6. 12. 2021

Bliža se praznični čas, adventni sejmi že vabijo nas… In z nami vas!
Potujemo modro, potujemo zeleno! Potujemo varno, brezskrbno in udobno. Potujemo ugodno, s Pika kartico!

Božične
jaslice v Sutriu
Advent v Italiji

-5

Odhodi: 11.12., 18.12.2021
Enodnevni izlet po programu
*REDNA CENA na osebo: že od 35 EUR

*PIKA CENA na osebo:
že od 30 EUR
*Cena je odvisna od odhodnega mesta.

Praznični
München

-5

Advent v Nemčiji
Odhodi: 11.12., 18.12.2021
Enodnevni izlet po programu
*REDNA CENA na osebo: že od 40 EUR

*PIKA CENA na osebo:
že od 35 EUR
*Cena je odvisna od odhodnega mesta.
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.

Ponudba velja od 7. 11. do 6. 12. 2021
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

Ponudba velja od 7. 11. do 6. 12. 2021
Slike so simbolične.

-16%

-56%

-69%

Anatomija
hrane

MMM…Med

6

00

www.dzs.si*

19,99

* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,
kjer je možen nakup teh izdelkov.

12

90
29,95

Butična jesen
v Boutique Hotel Dobrna****, dvoposteljna soba Superior.

Termin bivanja: 7. 11. – 6. 12. 2021
• 1 x polpenzion (samopostrežno kosilo in večerja*),
• vstop v Deželo Savn*
• kopanje v termalnih bazenih*,
• uporaba kopalnega plašča,
• uporaba kuhalnika vode za čaj ali kavni napitek,
• brezplačen WiFi in parkiranje.
*hotel Vita

Cena po osebi/dan:

PRIPIS PIK
TUDI PRI PLAČILU
S TURISTIČNIMI
BONI!

105 €

-20%

redna cena 125 €

BLOKI
OXFORD

DOPLAČILA po rednem letnem ceniku 2021.
Informacije in rezervacije: T: 080 22 10 E: info@terme-dobrna.si

kupujte
od doma
na spletu
dostavljamo na

99%
naslovov

odprto

24/7

več kot

brezplačna

izdelkov

080 2081

15.000

telefonska številka

trgovina.mercator.si

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.

