preprosto

preverite nove
pika popuste
Ponudba velja od 7. 1. do 6. 2. 2022 oz. do odprodaje zalog.

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

prihranim

BONUS

kdor s piko
nakupuje, se
mu obrestuje!
Januarja z nakupi izbranih izdelkov z oznako
Pika bonus zbirajte pika bonus točke in
pridobite dodatnih 250 pik!

Ob zaključku
bonitetnega obdobja
ne pozabite unovčiti
zbranih pik
do 31.1. 2022

Kako do dodatnih pik?
1.

1€
=

1 TOČKA

Nakup izdelkov
z oznako Pika bonus
vam prinaša točke

2.

30

TOČK =
kupon za

250 PIK

Zberite 30 pika bonus
točk in prejmite kupon za
dodatnih 250 pik

3.
Kupon za dodatnih 250 pik
lahko izkoristite pri prvem
naslednjem nakupu.

Z nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici od 3. do 31. januarja 2022 zbirajo točke (1 točka
= 1 EUR). Ko v mesecu januarju zberete 30 točk, pridobite kupon za dodatnih 250 pik, ki ga lahko izkoristite pri prvem
naslednjem nakupu, vendar najkasneje do 5. februarja 2022. Kupec lahko januarja pridobi le en kupon. Aktivnost zbiranja
točk velja v vseh živilskih prodajalnah Mercator in v franšiznih prodajalnah. Ne velja v spletni trgovini. Več informacij na
080 2080 in na www.mercator.si.

Ponudba velja od 5. 1. do 31. 1. 2022
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-30%
Deodorant
Rexona
več vrst

-40%
Izdelki
Fresh&clean

več vrst

V SUPERMARKETIH IN
HIPERMARKETIH

-40%
Osvežilec WC
Domestos

več vrst

V SUPERMARKETIH IN
HIPERMARKETIH

-35%
Izdelki za
nego Fa

deodoranti, geli za prhanje in
losijoni po britju, več vrst

-20%
Izdelki za ustno
nego Elmex
več vrst

-25%
Izdelki za
nego las
Elseve

več vrst

-20%
Kondomi in
lubrikanti Lifestyle
več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-40%
Izdelki za nego
obutve Erdal
več vrst

-40%
Izdelki Glade

Detergent
za strojno
pomivanje
posode Jar

Popust ne velja za izdelke v projektu Znižano.

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-25%
več vrst

več vrst

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. 1. do 6. 2. 2022
oz. do odprodaje zalog.
Slike so simbolične.

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

-35%
-40%

TV LCD LED 50PUS7556/12
• popolna slika • gladko gibanje

449 99

Pralni stroj RP586BWMBC/1-S

• Inverter motor • parna funkcija • parni program • Quick &
Clean tehonologija za učinkovito pranje pri nižjih temperaturah
• možnost dodatnega upravljanja preko aplikacije

699,99

127 cm
50“
diagonala

A

|G

G
energijski
razred

479 99

Ultra

HD

799,99

A

|A

G
energijski
razred

Do

8 kg 1500

zmogljivost
pranja

obr./min.

5 let
Wi-Fi

jamstva

Ponudba je omejena, velja od 7. 1. do 6. 2. 2022
oziroma do zasedenosti prostih mest.

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

Čarobni zimski
oddih v Istri

COVID
GARANCIJA

-30%

VRSAR – Hotel Pineta 3*
Termin: 8.1. – 6.3.2022
Storitev: polpenzion v dvoposteljni sobi + tt
*REDNA CENA na osebo na dan: že od 33 EUR

*PIKA CENA na osebo na dan:
že od 27 EUR
Popust za otroka: 1. otrok do 12 leta BREZPLAČNO
*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od termina
bivanja in tipa sobe/apartmaja.

Po reki Donavi
z Malim princem
Romunija – Moldavija – Bolgarija
Odhod: 29.4.2022 / Čas potovanja: 8 dni / 7 noči
Storitev: povratni letalski prevoz v ekonomskem razredu
+ 7 x nočitev v dvoposteljni kabini na ladji + polni penzion
+ ogledi po programu.
*REDNA CENA na osebo: že od 1.199 EUR

*PIKA CENA na osebo: že od 999 EUR
*Popust velja za bivanje odrasle osebe v dvoposteljni kabini in se izključuje z
drugimi popusti/akcijami.

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. Ponudbe so omejene, veljajo do 6.2.2022 oziroma do zasedenosti prostih mest. Splošni
pogoji so sestavni del programa/pogodbe. Navedeni popusti veljajo samo ob predložitvi Pika kartice. Slike so simbolične.

COVID
GARANCIJA

NOTRANJI
BAZEN IN
SAVNE

-200

Ponudba velja
od 7. 1. do 6. 2. 2022
oz. do odprodaje zalog.
Slike so simbolične.

Ponudba velja
od 7. 1. do 17. 2. 2022
Slike so simbolične.

PRIPIS PIK
TUDI PRI PLAČILU
S TURISTIČNIMI
BONI!

-49%
Globok vdih

9 50
18,95

www.dzs.si*

BOUTIQUE HOTEL
DOBRNA****

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

-43%

Dvoposteljna soba SUPERIOR

Umetnost spanja

8

Termin bivanja: 7.1. – 17.2.2022
• 1 x polpenzion,
• vstop v Deželo savn v času bivanja,
• DARILO: SPA torba Terme Dobrna,
• kopanje v termalnih bazenih (hotel Vita),
• uporaba kopalnega plašča,
• uporaba kuhalnika vode za čaj ali kavni napitek,
• brezplačen WiFi in parkiranje.

99
15,99

Cena po osebi/dan:

105 €

redna cena 155 €

-20%

DOPLAČILA po rednem letnem ceniku 2022.
Informacije in rezervacije: T: 080 22 10
E: info@terme-dobrna.si

NA BLAGOVNO
ZNAMKO PENTEL

ČLANI KLUBA LUMPI

V MESECU JANUARJU UNOVČUJEMO KUPONE ZVESTOBE
Drage članice in člani, ne spreglejte, izteka se prvo bonitetno obdobje.
Vse do 31. 1. 2022 lahko zbrane Lumpi točke unovčite za kupone zvestobe.
Vsakih 100 pridobljenih točk prinaša kupon v vrednosti 5 EUR.
Stanje zbranih Lumpi točk preverite v aplikaciji Moj M v zavihku Klub Lumpi.

100 Lum
pi točk
=
kupo
v vrednon
sti

5 EUR

1 EUR
nakupa
=
1 Lumpi
točka

ŠE NISTE VČLANJENI V KLUB?
Pridružite se nam in uživajte v številnih ugodnostih, ki jih prinaša za vas in vaše najmlajše vse od nosečnosti
do 7. leta starosti vašega otroka. V aplikaciji Moj M poiščite ikono Klub Lumpi in sledite navodilom.
www.lumpi.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.

