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

Mercator, Dunajska 107, 1000 Ljubljana

preverite nove
pika popuste
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Napolni album s štiriindvajsitimi knjižicami za radovedne raziskovalce.
Za vsakih 10 EUR nakupa in za vsak izdelek z oznako mini pustolovščine
prejmeš paketek s knjižico in nalepko. Nalepke zbiraj na kartonček, ki
je priložen albumu. Pet nalepk in plišasta igrača National Geographic je
lahko tvoja po akcijski ceni.
aphic
National Geogr
Plišasta igrača
€
Redna cena: 15,99 €
5,99
Akcijska cena:
Popust 62 %
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Aktivnost poteka od 19. 5. do 27. 7. 2022 oziroma do razdelitve vse
zaloge. Več na www.mercator.si
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Ponudba velja od 1. 6. do 27. 6. 2022
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-40%
-30%

Ustna nega Signal
več vrst

111
1,59

Detergent za
ročno pomivanje
posode Pril
450 ml, več vrst

-25%

-40%

Brivnik Gillette
FCB Blue3

Izdelki
Domestos

Blue 3 brivnik cool
6+2 s, Blue 3 brivnik
6+2 ali Blue 3
brivnik 6+2 ucl

več vrst

V SUPERMARKETIH IN
HIPERMARKETIH
Popust ne velja za izdelke v
projektu Znižano.

-25%
Izdelki
Lifestyles
več vrst

V SUPERMARKETIH IN
HIPERMARKETIH

-40%
Izdelki
Cif
več vrst

Popust ne velja za izdelke
v projektu Znižano.

-40%

3 47
5,79

Mehčalec Duel
več vrst 1,9 l

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-40%

10 19
16,99

Detergent za strojno
pomivanje posode
Somat
tablete Green 60/1, All in 1
65/1, gel All in One Lemon in
Pronature 60pranj
V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-35%
Detergent za
pranje perila
Weisser Riese
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. 6. do 6. 7. 2022
oz. do odprodaje zalog.
Slike so simbolične.

Zbirajte pike in plačujte s Pika kartico
tudi v Spletni trgovini Intersport ter
poslovalnicah The Athlete’s Foot.

-17%

-20%

Zvočnik karaoke TSP-301
Denver

Kopalke Firefly
NOVA KOLEKCIJA

baterija 3.600 mAh • reža za mikro SD
kartico, USB vhod in 3,5 mm AUX vhod
• priložen mikrofon

69

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

-25%

99
84,99

Hladilna torba McKinley
COOLER LUNCH BOX 4L

13,49 €

www.mtehnika.si*

redna cena: 17,99 €

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

-27%
Hladilnik N6A2XL4 Gorenje

IonAir s funkcijo prezračevanja MultiFlow
• predal CrispZone z nadziranjem
vlage HumidityControl • AdaptTech
– inteligentni sistem pomnenja • LED
prikazovalnik na vratih – upravljanje na
dotik

459 89

629,99
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G
energijski
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Frost Plus

35 dB
glasnost

-25%

5 let

Gorenje
garancija

Šotor McKinley
FAMILY 20.4

203 lit. 99 lit. 185 cm

prostornina
hladilnega dela

prostornina
zamrz. dela

134,99 €

višina

redna cena: 179,99 €

COVID
GARANCIJA

Izberite svoj odtenek modre…
Na otoku Zakintos ali na reki
Donavi!
Potujemo modro, potujemo zeleno!
Potujemo varno, brezskrbno in
udobno.
Potujemo ugodno, s Pika kartico!

LETALSKI
PREVOZ IZ
LJUBLJANE

-25%
Samonapihljiva blazina McKinley

TRAIL SI 38

29,99 €

redna cena: 39,99 €

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

Najboljše
počitnice v Grčiji

- 120

na prijavo

OTOK ZAKINTOS –
Hotel Chryssi Akti 3*
Odhodi: vsak torek od 14. 6. do 27. 9. 2022
Storitev: 7 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni
sobi + letalski prevoz iz Ljubljane
*REDNA CENA na osebo: že od 549 EUR

*PIKA CENA na osebo:
že od 489 EUR

Križarjenje z Malim
Princem - 5 dežel in
4 prestolnice ob Donavi

Otroški pavšal: otrok do 7 let že od 349 EUR/osebo
*Cena je odvisna od termina bivanja in tipa sobe. Popust velja za prijavo dveh
odraslih oseb v dvoposteljni sobi in se izključuje z drugimi popusti/akcijami.
Obvezno doplačilo: turistična pristojbina (na kraju samem).

COVID
GARANCIJA

Beograd (Srbija) – Novi Sad (Srbija)
– Vukovar (Hrvaška) - Budimpešta
(Madžarska) – Bratislava (Slovaška) –
Dunaj (Avstrija)

- 100

na osebo

Odhodi: 27.9.2022 / Čas potovanja: 9 dni / 8 noči
Storitev: avtobusni prevoz, križarjenje in ogledi po
programu + 1 x nočitev v hotelu v Beogradu + 7 x nočitev
v dvoposteljni kabini na ladji + polni penzion
*REDNA CENA na osebo: že od 1.199 EUR

*PIKA CENA na osebo: že od 1.099 EUR
*Cena velja pri prijavljenih najmanj 30 potnikih. Popust velja za bivanje odrasle
osebe v dvoposteljni kabini in se izključuje z drugimi popusti/akcijami.

EKSKLUZIVNO
KOMPASOVA
USPEŠNICA

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. 6. do 6. 7. 2022
oz. do odprodaje zalog.
Slike so simbolične.

-69%

-50%

Misleca: miselne
naloge za mlade

Žar-Tako preprosto

19,95

12,99

5 99

Ponudba velja
od 7. 6. do 6. 7. 2022
Slike so simbolične.

6 49

BOUTIQUE HOTEL
DOBRNA****

-44%

SUPERIOR dvoposteljna soba
Termin ponudbe: 7.6. – 31.7.2022
Dolžina bivanja: min. 2 noči med tednom (nedelja-petek)
• 1 x zajtrk v hotelski zajtrkovalnici Boutique baru,
• 1 x samopostrežna večerja v Restavraciji Vita,
• kopanje v termalnih bazenih (hotel Vita),
• vstop v Deželo savn,
• uporaba kopalnega plašča,
• brezplačen WiFi in parkiranje.

-40%
Jadranje za
telebane

14 99
24,99

Cena po osebi/dan:

89,00 €

Redna cena po osebi: 160 EUR

-40%

-27%

Kaj razmišlja
moj otrok?

Gremo na
morsko obalo

29,99

24,90

17 99

17 99

Doplačila po osebi/dan:
• enkratna prijavnina 1,50 €
• turistična taksa 2,50 €
• bivanje za vikend (petek – nedelja) 10,00 € po osebi/dan
Ostala doplačila po rednem ceniku 2022.
Informacije in rezervacije:
T: 080 22 10 / E: info@terme-dobrna.si

PRIPIS PIK
TUDI PRI PLAČILU
S TURISTIČNIMI
BONI!

kdor s piko
v dzs hiti,
pravočasno za
šolo poskrbi
Počitniški popusti na učbenike, delovne
zvezke in na izbrane blagovne znamke
za šolo od 1. 6. do 31. 7. 2022

-3 %

Mercator, Dunajska 107, 1000 Ljubljana

na učbenike in delovne
zvezke*

-15 %

na izbrane
blagovne znamke**

Nakup na
6 obrokov
(polog + 5 obrokov)

BON21
za delovne
zvezke
in učbenike
do 30. 6.

*

V skladu z Zakonom o enotni ceni knjige (ZECK, Ur.
List RS št. 11/2014) prodajalec morebitnega popusta ne
obračuna za vse nove učbenike, delovne zvezke in ostale
knjige, v obdobju prvih 6 mesecev od datuma njihovega
izida.
** Online, Akta’S’Cool, Pentel, Santoro, St. Right in Belmil

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.

