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Ponudba velja od 7. 2. do 6. 3. 2022 oz. do odprodaje zalog.

preverite nove 
pika popuste

preprosto 
prihranim



BONUS

Februarja z nakupi izbranih izdelkov  
z oznako Pika bonus zbirajte pika bonus  
točke in pridobite dodatnih 250 pik!

kako do dodatnih pik?

NOVO  
v letu 2022!

s Pika bonusom lahko 
vsak mesec pridobite 

dodatnih 250 pik!

30
kupon za 
250 PIK

TOČK =
1€

1 TOČKA
=

1. Nakup izdelkov 
z oznako Pika bonus  
vam prinaša točke. 2. 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 1. do 28. februarja 
2022 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu februarju zberete 30 točk, pridobite kupon za 
dodatnih 250 pik, ki ga lahko izkoristite pri prvem naslednjem nakupu, vendar najkasneje do 28. 
februarja 2022. Kupec lahko februarja 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

kdor s piko 
nakupuje, se 
mu obrestuje!
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Ponudba velja od 1. 2. do 28. 2. 2022 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-29%

2  19
 3,09   

Mehčalec Lenor
750 ml za 25 pranj ali 

930 ml za 31 pranj, 
več vrst

-25%

2  17
 2,89   

Šampon 
Palmolive

več vrst, 350 ml

-21%

2  99
 3,79   

Šampon  
Head & Shoulders

več vrst, 250 ml ali 
225 ml

-16%
Izdelki za damsko 

nego Carefree
več vrst

-24%

3  79
 4,99   

Čistilo Pronto
300 ml, več vrst
V SUPERMARKETIH IN 

HIPERMARKETIH

-36%

18  99
 29,99   

Detergent za pranje 
perila Persil

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

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-20%
Izdelki Čoko

1 kg, 200 g in 500 g
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-25%
Izdelki za nego 

 las in barve za lase
Syoss
več vrst

-40%

10  19
  16,99      

Detergent za strojno 
pomivanje posode Somat

Green tbl 60/1, All in 1 65/1 ali gel AiO 
Lemon in Pronature 60 pranj
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. 

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4207,4365;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=1;brands=4451,4411,4914
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#offset=0;brands=4777,4480
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=727508_675590
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4541


 
- 200 

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

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.

Čarobni zimski 
oddih v Istri
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. 

 
-30%

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.

NOTRANJI 
BAZEN IN 
 SAVNE

COVID 
GARANCIJA

COVID 
GARANCIJA

Ponudba velja  
od 7. 2. do 6. 3. 2022 
oz. do odprodaje zalog.  

Slike so simbolične.

Ponudba velja  
od 7. 2. do 6. 3. 2022 
oz. do odprodaje zalog.  

Slike so simbolične.

Ponudba je omejena, velja od 7. 2. do 6. 3. 2022 
oziroma do zasedenosti prostih mest. 

-50%
 Z vrta na mizo

14  99
29,99

 
-36%

 
Astronomija za 
radovedne

15  99
24,99

 
-20%

Multifunkcijska naprava 
Pixma TR4650

• povezava z omrežjem Wi-Fi in 
oblakom, USB • tiskanje, skeniranj, 

kopiranje, telefaks • samodejni vklop 
in izklop • 8,8 str./min črno belo ali 

4,4 str./min barvno tiskanj

87 99
109,99

 
-20%

Lestev  
gospodinjska 

Stabilo 
• 3 stopnična  

• železen okvir

39 99
49,99

male stvari, 
ki polepšajo dan

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

kjer je možen nakup teh izdelkov.

-30%
 MODNI DODATKI

DENARNICE
DEŽNIKI

* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,  

kjer je možen nakup teh izdelkov.

www.mtehnika.si*



Ponudba velja  
od 7. 2. do 6. 3. 2022 

Slike so simbolične.

 
-34%

Termin bivanja: 7.2. – 13.3.2022 
• 1 x polpenzion,
• 1 x vstop v Deželo savn (hotel Vita),
• 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 2022.

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

Cena po osebi/dan:

105 € 
redna cena 160 € 

BOUTIQUE HOTEL 
DOBRNA****  
Dvoposteljna soba SUPERIOR

PRIPIS PIK  
TUDI PRI PLAČILU 
S TURISTIČNIMI 

BONI!

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.

DARILO: 

SPA torba 
Terme 
Dobrna

DO

84%
Z UNOVČENJEM 

E-NALEPK ALI
OBIČAJNIH NALEPK

M
er

ca
to

r, 
d

. 
d

., 
D

un
aj

sk
a 

10
7,

 1
0

0
0

 L
ju

b
lja

na

DO

5X5X
VEČ 

SVEŽINE*

PRIPRAVITE SVEŽE, 
OHRANITE 
SVEŽE.

*V primerjavi z nevakuumskim shranjevanjem.

Več na www.mercator.si.

Zbirajte e-nalepke ali običajne nalepke 
od 27. 1. do 12. 5. 2022 
Nalepke za popust na izdelke unovčite 
vse do 18. 5. 2022.

Prodajalne Modiane 
in Maxi Fashion so  
s 1. februarjem 2022 
izstopile iz Pika sistema. 
V teh prodajalnah ni več mogoče 
kupovati s Pika kartico in ne zbirati 
pik ali jih unovčevati.

Mercatorjeva Pika pa ostaja najbolj priljubljena 
kartica zvestobe v Sloveniji, saj širok sistem Pika 
partnerjev omogoča, da svoje pike pridobivate in 

jih unovčite za mnoge izdelke in storitve.
Več informacij na  

https://www.mercator.si/pika/partnerji/.

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=00260516_00260517_00260526_00260536_00260537_00260538_00260540_00260666_00260668



