Ponudba velja od 7. 7. do 6. 8. 2022 oz. do odprodaje zalog.

Mercator, Dunajska 107, 1000 Ljubljana

preverite nove
pika popuste

BONUS

kdor s piko
nakupuje, se
mu obrestuje!

S Pika bonusom
lahko vsak mesec
pridobite dodatnih
250 pik!

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

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 1. do 30. julija 2022 zbirajo
točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu juliju zberete 30 točk, pridobite kupon za dodatnih 250 pik, ki
ga lahko izkoristite pri prvem naslednjem nakupu, vendar najkasneje do 5. avgusta 2022. Kupec lahko
julija pridobi in unovči 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 4. 7. do 25. 7. 2022
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-20%
Izdelki
Veet
več vrst

-15%
Kava
Santana Brasil

mleta, 100 g, 250 g,
500 g

-30%
Ustna nega
Aquafresh

več vrst

-15%
Otroška
hrana Čoko in
Čokolešnik

več vrst

-25%
Izdelki Axe

več vrst

-30%
Deodorant
Rexona
več vrst

-20%
Izdelki
Durex

več vrst

-20%
Čistila
Stelex

več vrst

Popust ne velja za
izdelke v projektu
Znižano.

-25%
Insekticid Raid

Raid Night&Day komplet ali
tekočina za električni aparat
Raid – polnilo ali Insekticid
Raid proti letečemu mrčesu
spirala 10/1

-40%
Osvežilec
WC Domestos

več vrst

Popust ne velja za Osvežilec
WC Domestos Power5 lime trio
maxx 3 x 55 g, 2+1 gratis.

-25%
Izdelki
Dr. Beckmann
več vrst

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

-33%

19 99
29,99

Detergent za pranje
perila Persil
gel 5 l za 100 pranj,
ali kapsule 60/1, več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

-30%
Detergent za pranje
perila Dash
več vrst

Popust ne velja za izdelke v projektu Znižano.

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. 7. do 6. 8. 2022
oz. do odprodaje zalog.
Slike so simbolične.

Ponudba velja
od 7. 7. do 6. 8. 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.

-20%
-25%

Brezžični zvočnik
TAS4807B ali
TAS4807W

Firefly ISUP 500 III

• zaščita pred prahom/vodo IP67
• drzni nizki toni
• vgrajen mikrofon za klice
• do 12 ur glasbe

sup, modra

547,49 €

redna cena: 729,99 €

79 99
99,99

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

-20%
Cressi Sub
ONDA
+ MEXICO

-20%

set za potapljanje, roza

27,99 €

Bazen Ultra Xtrtm
26368NP

redna cena: 34,99 €

• dim.: 7,32 x 3,66 x 1,32 m • 3 slojna Super-Tough folija • peščeni filtrirni
sistem Krystal Clear s sistemom za slano vodo (200 – 240 V) • varnostna
lestev • podloga za bazen • pokrivalo • set za čiščenje • mreža za
odbojko • polnitev pri 90% 31.805 lit. • starost6 +

1.599

99

-25%
McKinley ESCAPE 40.3
šotor, zelena

142,49 €

1.999,99

redna cena: 189,99 €

Ponudba je omejena, velja od 7. 7. do 6. 8. 2022
oziroma do zasedenosti prostih mest.

Potujemo na sever, v osrčje
čudovitih norveških fjordov,
počitnikujemo na jugu, na
s soncem obsijanih grških
otokih.
Potujemo modro, potujemo zeleno!
Potujemo varno, brezskrbno in udobno.
Potujemo ugodno, s Pika kartico!

Vrhunci
norveških fjordov
S posebnim letalom iz Ljubljane
direktno v osrčje osupljive pokrajine
in najznamenitejših fjordov!

- 160

na prijavo

Odhod: 30.9.2022
Čas potovanja: 3 dni / 2 noči
*REDNA CENA na osebo: že od 799 EUR

*PIKA CENA na osebo:
že od 719 EUR

Grške poletne
počitnice po jesensko
ugodnih cenah

*Popust velja ob prijavi dveh odraslih oseb v dvoposteljni sobi in se
izključuje z drugimi popusti/akcijami.

S posebnim letalom iz Ljubljane vabljeni na
grške otoke: Rodos, Kos, Kreta, Santorini,
Karpatos, Samos, Kefalonija, Lefkas,
Zakintos
Odhodi: september - oktober 2022
Storitev: 7 x nastanitev v dvoposteljni sobi v izbranem
hotelu ali apartmaju + letalski prevoz iz Ljubljane
*REDNA CENA na osebo: od 499 EUR

*PIKA CENA na osebo: že od 399 EUR
Obvezno doplačilo: turistična pristojbina (v kraju samem).
*Cena in višina Pika popusta sta odvisni od destinacije, termina bivanja, objekta
nastanitve, tipa sobe/apartmaja in hotelske/apartmajske storitve. Popust velja ob prijavi
dveh odraslih oseb v dvoposteljni sobi 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 6.8.2022 oziroma do zasedenosti prostih mest. Splošni pogoji so sestavni del programa/
pogodbe. Navedeni popusti veljajo samo ob predložitvi Pika kartice. Slike so simbolične.

- 200

na prijavo

Ponudba velja
od 7. 7. do 6. 8. 2022
oz. do odprodaje zalog.
Slike so simbolične.

Ponudba velja
od 7. 7. do 31. 8. 2022
Slike so simbolične.

-69%
-69%
Misleca 2: miselne
naloge za mlade

5

Onkraj Marsa in
Venere

8 40
27,99

BOUTIQUE HOTEL
DOBRNA****

-23%

SUPERIOR dvoposteljna soba
Termin ponudbe: 7.7. – 31.8.2022
Dolžina bivanja: min. 2 noči

99
19,95

• 1 x zajtrk v hotelski zajtrkovalnici,
• 1 x samopostrežna večerja v Restavraciji Vita,
• kopanje v termalnih bazenih (hotel Vita),
• uporaba kopalnega plašča,
• brezplačen WiFi in parkiranje.

Cena po osebi/dan:

99,00 €

-20%
Spoštovanje, zaupanje
in ljubezen

19 99
24,99

-33%
Navtični
priročnik

19 99
29,99

Redna cena po osebi: 130 EUR
Doplačila po osebi/dan:
• enkratna prijavnina 1,50 €
• turistična taksa 2,50 €
Ostala doplačila po rednem ceniku 2022.
Informacije in rezervacije:
T: 080 22 10 / E: info@terme-dobrna.si

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**

*

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, 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.

