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Ponudba velja od 7. 8. do 6. 9. 2022 oz. do odprodaje zalog.

preverite nove 
pika popuste
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trajno znižano,
vsak dan! 
Da boste v naše trgovine še naprej vstopali brez odvečnih skrbi, smo 
s 14. julijem trajno znižali cene izdelkom, ki jih potrebujete vsak dan. 
Sledite oznaki na policah, izberite svoje najljubše izdelke po trajno 
znižanih cenah in prihranite. Trajno znižano za bolj brezskrben dan.

Aktivnost trajno znižano velja v vseh živilskih prodajalnah Mercator, 
ne velja pa v franžiznih prodajalnah. Več na www.mercator.si.



Ponudba velja od 1. 8. do 29. 8. 2022 
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

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. 

-25%
 Čokolada 

Jimmy
več vrst, 100g 

-20%
Deodorant 

Garnier
več vrst

-25%
Izdelki

za britje Bic 
več vrst

-30%
Gel za 

prhanje 
Palmolive
500 in 750 ml 

več vrst

-40%
Detergent za strojno 

pomivanje posode Jar
več vrst

Popust ne velja za izdelke v projektu Znižano.

-40%
Detergent za 

strojno pomivanje 
posode Somat

tablete: Excellence 40/1,  
Green 60/1, All in 1 65/1, 
gel All in One 60 pranj in  

Dodatki za strojno  
pomivanje posode 

Somat
V SUPERMARKETIH IN 

HIPERMARKETIH

-18%

 1  29 
Detergent za 

pomivanje 
posode Pril

450 ml, več vrst

1,59

-35%

4  54
Mehčalec Lenor

840 ml, več vrst
V SUPERMARKETIH IN 

HIPERMARKETIH

6,99

-25%
Gel za 

prhanje 
Old Spice

400 ml,
več vrst

-30%
Čistila 

Cillit 
bang

več vrst

-33%

19  99
Detergent za pranje 

perila Persil
gel 5 l za 100 pranj

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

29,99

-35%

3  63
Mehčalec 

Ornel
1,6 l, več vrst

V SUPERMARKETIH IN 
HIPERMARKETIH

5,59

https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=10032
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4356;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4445;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4374;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4451;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4543;offset=0
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=%2520630154
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=456328_456368
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=%2520131171_131192_460200
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#brands=4545;offset=0;discounts=104,105,106,112
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=649581_%2520649515_649514_649513_649508
https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#search=518929_518928_518931


Ponudba velja  
od 7. 8. do 6. 9. 2022 
oz. do odprodaje zalog.  

Slike so simbolične.Zbirajte pike in plačujte s Pika kartico 
tudi v Spletni trgovini Intersport.

Ponudba velja  
od 7. 8. do 6. 9. 2022 
oz. do odprodaje zalog.  

Slike so simbolične.

Ponudba je omejena, velja od 7. 8. do 6. 9. 2022 
oziroma do zasedenosti prostih mest. 

 
-30%

Igralni stol Marvo
barve črna, modra, rdeča  

139 99
199,99

 
-30%

NIKE Nahrbtnik 
Academy Team

20 99
29,99

 
-40%

FIREFLY 
Rolka WCB 405

50 99
84,99

 
-40%

ADIDAS 
Otroški copati 
Streetcheck K

32 99
54,99

* Aktivnost velja tudi v spletni trgovini,  

kjer je možen nakup teh izdelkov.

www.mtehnika.si*

Na današnjem meniju so najbolj 
zabavne družinske počitnice 
na Jadranu in najbolj pravljično 
doživetje na reki Donavi.
Odločitev je vaša. In Pika!
Potujemo modro, potujemo zeleno! 
Potujemo varno, brezskrbno in udobno. 
Potujemo ugodno, s Pika kartico! 

Družinske počitnice 
v Dalmaciji
Makarska riviera/Drvenik
Hotel Quercus 4*
Termin bivanja: 1.8.-17.9.2022

Storitev: All Inclusive Light

*REDNA CENA na osebo na dan: od 76 EUR

*PIKA CENA na osebo na dan: 
že od 60,80 EUR

1 otrok do 12 let z dvema 
odraslima BREZPLAČNO

*Cena je odvisna od termina bivanja in tipa sobe.  
Obvezno doplačilo (ob prijavi): turistična pristojbina.

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. 

 
-20%

Križarjenje z Malim 
Princem
5 dežel in 4 prestolnice ob Donavi: 
Beograd (Srbija) – Novi Sad (Srbi-
ja) – Vukovar (Hrvaška) – Budimpešta 
(Madžarska) – Bratislava (Slovaška) – 
Dunaj (Avstrija)
Odhod: 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.

- 100 
na osebo

EKSKLUZIVNO 

KOMPASOVA 

USPEŠNICA

KOMPASOV 

DRUŽINSKI 

KLUB

A 

G  | F
energijski

razred  
280 lit.

prostornina
zamrz. dela  

NO
FROST   

 
-30%

Zamrzovalna omara 
FN619FES5 Gorenje 
• LED osvetlitev • višina 185cm 
• Multiflow 360° • FastFreeze

709,99 496 99

 
-30%

Mckinley Otroški 
nahrbtnik Picton 8

9 09
12,99



Ponudba velja  
od 7. 8. do 6. 9. 2022 
oz. do odprodaje zalog.  

Slike so simbolične.

Ponudba velja  
od 7. 8. do 31. 8. 2022 

Slike so simbolične.

BOUTIQUE HOTEL  
DOBRNA****
SUPERIOR dvoposteljna soba
Termin ponudbe: 7.8. – 31.8.2022 
Dolžina bivanja: min. 2 noči 

• 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.

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

Cena po osebi/dan:

99,00 € 
Redna cena po osebi: 130 EUR   

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.

 
-23%

 
-40%

 
Še vedno se 

ljubiva

14  99
24,99

 
-69%

 
Sama si si 

kriva

6  90
22,98

-35%
Anatomski atlas

11  99
18,50

-20%
NA ŠPIRALNE  
ZVEZKE  
MIQUELRIUS 




