Ponudba velja od 7. 9. do 6. 10. 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 pridobite
kupon za

10 % popust
na en nakup!

Septembra z nakupi izbranih izdelkov z oznako Pika bonus zbirajte
Pika bonus točke in pridobite kupon za 10 % popust na en nakup!

kako do dodatnih pik?

1.

1€
=

1 TOČKA

Nakup izdelkov
z oznako Pika bonus
vam prinaša točke.

2.

30
TOČK =

10% POPUST
NA EN NAKUP

Zberite 30 Pika bonus
točk in prejmite kupon za
10 % popust na en nakup.

3.
Kupon za 10% popust
lahko izkoristite pri prvem
naslednjem nakupu.

Z nakupom izdelkov, označenih kot Pika bonus, se na vaši Pika kartici od 1. do 30. septembra
2022 zbirajo točke (1 točka = 1 EUR). Ko v mesecu septembru zberete 30 točk, pridobite kupon za
10% popust, ki ga lahko unovčite na en celoten nakup izdelkov dnevne rabe v gospodinjstvu med
1. septembrom in 5. oktobrom 2022. Aktivnost zbiranja točk velja v vseh živilskih prodajalnah
Mercator in v franšiznih prodajalnah. Ne velja v spletni trgovini. Več na www.mercator.si

Ponudba velja od 5. 9. do 26. 9. 2022
oz. do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

-20%
Ustna nega
Elmex in
Meridol

več vrst

-25%

3 22
4,29

Detergent za ročno
pomivanje posode Jar

905 ml in 1350 ml, več vrst

-30%
Nega telesa
Dove

-40%
Ustna nega Signal
več vrst

več vrst

-40%
Osvežilec WC
Domestos

več vrst

-28%
Izdelki Frosch

več vrst

-33%

19 99
29,99

Detergent za pranje perila Persil
gel: 5L za 100 pranj, prah: 5,525kg za 85 pranj
ali kapsule 70/1, več vrst

-25%
Izdelki Swiffer
več vrst

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

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.

Ponudba velja
od 7. 9. do 6. 10. 2022
oz. do odprodaje zalog.
Slike so simbolične.

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

Ponudba velja
od 7. 9. do 6. 10. 2022
oz. do odprodaje zalog.
Slike so simbolične.

digitalni

bon ‘22

-11%

-25%

Prenosni računalnik
Aspire 5 A515-56-50GZ

Ženska in moška
oblačila Russell
Athletic

zaslon Full HD 16:9 Anti-glare, ComfyView 1.920 x 1.080
• Intel Core i5-1135G7 (2,4 - 4,2 GHz ) • grafična kartica
Intel Iris Xe

749

849,99

39,6 cm 8 GB
15,6“
diagonala

kolekcija jesen/zima
2022

99

DDR4
pomnilnik

512 GB
SSD disk

Windows 11
Home

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

-31%
-30%

Pokončni sesalnik
X-PERT RH6879WO

moč 18 V • avtonomija 45 min
• mini turbo krtača + dodatni nastavki
• motorizirana glava krtače • LED luči
• funkcija boost za globinsko čiščenje

McKinley
CRXSS I CT WB 5
nahrbtnik

169 99

24 49
34,99

247,99

-25%
Merrell
MOAB 3 MID GTX
moški ali ženski pohodni
čevlji

112 49

149,99

Ponudba je omejena, velja od 7. 9. do 6. 10. 2022
oziroma do zasedenosti prostih mest.

Potujemo modro, potujemo zeleno!
Potujemo varno, brezskrbno in udobno.
Potujemo ugodno, s Pika kartico!

- 80

na osebo

Barvita jesen
vzhodnega Sredozemlja
z ladjo MSC Sinfonia
Benetke (Italija) – Kotor (Črna gora)
– Mikonos (Grčija) – Santorini (Grčija)
– Bari (Italija) – Benetke (Italija)
Pridružite se nam na skupinskem križarjenju, na katerem
bomo obiskali dva najlepša grška otoka, romantični Santorini
in Mikonos, poznan predvsem v svetu prestiža in zabav,
Kotor, znameniti biser Boke Kotorske ter Bari z možnostjo
izleta v Alberobello, ki je čudovito, skoraj pravljično mesto,
kjer se počutiš, kot da si prišel v svet škratkov.

Odhod: 29.10.2022
Čas potovanja: 8 dni / 7 noči
Storitev: nastanitev v izbranem tipu kabine +
dopolnjen polni penzion
*REDNA CENA na osebo: že od 549 EUR
*PIKA CENA na osebo: že od 469 EUR
*Cena je odvisna od tipa kabine. Popust velja za
bivanje odrasle osebe v dvoposteljni kabini in se
izključuje z drugimi popusti/akcijami.

SPREMSTVO
KOMPASOVEGA
VODNIKA

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 6.10. 2022 oziroma do zasedenosti prostih mest. Splošni pogoji so sestavni del
programa/pogodbe. Navedeni popusti veljajo samo ob predložitvi Pika kartice. Slike so simbolične.

Ponudba velja
od 7. 9. do 6. 10. 2022
oz. do odprodaje zalog.
Slike so simbolične.

-70%

-50%
VSI IZDELKI
VICTORIA’S
JOURNALS

Ponudba velja
od 7. 9. do 6. 10. 2022
Slike so simbolične.

Zelišča za telo in dušo
8,98 €, redna cena: 29,95 €

-58%
Prave pošasti
ogrožajo naš planet
9,90 €, redna cena: 23,90 €

-30%
HOTEL VILA HIGIEA****
Termin ponudbe: 7.9. – 6.10.2022
Dolžina bivanja: min. 2 noči

-49%
Greta in velikani
9,50 €, redna cena: 18,99 €

• 1 x polpenzion v dvoposteljni sobi,
• kopanje v termalnih bazenih (hotel Vita),
• uporaba kopalnega plašča,
• brezplačen WiFi in parkiranje.

Cena po osebi/dan:

72,00 €

Redna cena po osebi: 103,00 EUR

-37%
Umetnost spanja
9,99 €, redna cena: 15,99 €

PRILEPI SE

Z
E
E
X
I
F
NA
s
je
počut

ZA VSAK
10 € NAKUPIH
A-

1 Fixee

GRAT z
IS

ZBERI VSEH

30!

na svoja OB
IN najljubše
predmete

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

Za vsakih 10 € nakupa
in za vsak izdelek z oznako
Fixeez prejmete 1 paket
Fixeez brezplačno.
Aktivnost poteka od
25. 8. do 21. 9. 2022
oziroma do razdelitve
vse zaloge paketkov.
Več na www.mercator.si.

POKAŽI
svoj

STIL

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

IZRAZvoI je

PrilepiLAČILA

Doplačila po osebi/dan:
• enkratna prijavnina 1,50 €
• turistična taksa 2,50 €
Ostala doplačila po rednem ceniku 2022.

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.

